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Resumo  

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de criação dos figurinos dos 

espetáculos do grupo Lume Teatro. Já que este grupo é, antes de tudo, um núcleo de pesquisa, 

o presente trabalho busca então compreender de que forma as linhas de pesquisa do Lume 

Teatro influenciam ou modificam o modo de produção dos trajes de cena. 

Para atingir essa meta, analisamos o pensamento acerca dos figurinos dos mestres 

teatrais que foram a base do trabalho desenvolvido pelo Lume. A seguir, foram entrevistados 

os sete atores-pesquisadores do Lume e dois figurinistas que trabalham com frequência com o 

grupo. A partir das entrevistas, descrevemos o processo de criação dos trajes de espetáculos 

derivados de três linhas de pesquisa, apontando as características recorrentes de cada linha. 

O trabalho de finalização teve como guia norteador o estabelecimento de pontos de 

contato e distanciamento entre aquilo que os mestres do Lume diziam a respeito do figurino e 

aquilo que o Lume produz.   

 

 

 

Palavras Chave: Figurino; Lume Teatro; Traje de cena; Cenografia. 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the creative process behind the costumes 

used by Lume Teatro. Since Lume Teatro is first and foremost a research center, this study 

aims to find out whether the research lines of the group influence or change the means of 

production of their costumes. 

The analysis was carried out in three phases. First, the writings of Lume Teatro’s 

masters were examined in order to understand their thoughts on costumes. The second phase 

was to interview Lume’s seven actors and two costume designers who often work for them. 

The third phase was to describe the creative process behind each spectacle of three of their 

research lines. We were then able to point out recurrent characteristics in each research line. 

The result of this study was guided by a comparison of Lume Teatro’s costume 

practices with their masters thoughts on the subject. 

 

Key-words: Costume, Lume Teatro; Costume design; Theatrical costumes. 



viii 
 

Lista de imagens 

 

Figura 1 - Arlechino..................................................................................................................35 

Figura 2 - Cartaz do espetáculo Medrano dos irmãos Fratellini...............................................37 

Figura 3 - Cartaz do espetáculo Cirque d'hiver de Pareis dos irmãos Fratellini.......................37 

Figura 4 - Ricardo Puccetti e Carlos Simioni em Cravo, Lírio e Rosa ....................................38 

Figura 5 - Laurel e Hardy..........................................................................................................43 

Figura 6 - Laurel e Hardy. ........................................................................................................43 

Figura 7 - Máscaras do trabalho com Sue Morrison.................................................................44 

Figura 8 - Atores do Lume no retiro em Pocinhos (MG) .........................................................46 

Figura 9 - Atores do Lume no retiro em Pocinhos (MG)..........................................................46 

Figura 10 - De cima para baixo: Ricardo Puccetti, Carlos Simioni e Luís Otávio 

Burnier......................................................................................................................................49 

Figura 11 - Da esquerda para a direita: Ricardo Puccetti, Carlos Simioni e Luís Otávio 

Burnier......................................................................................................................................50 

Figura 12 - Ricardo Puccetti, Carlos Simioni e Luís Otávio Burnier. Espetáculo “Valef 

ormos”.......................................................................................................................................51 

Figura 13 - Ricardo Puccetti e Carlos Simioni espetáculo “Cravo, Lírio e Rosa”. .................51 

Figura 14 - Ricardo Puccetti e Carlos Simioni em “Concertato” ............................................52 

Figura 15 - Ricardo Puccetti em “Concertato” ........................................................................53 

Figura 16 - Ricardo Puccetti, Carlos Simioni e Luis Otávio Burnier em “Valef ormos” ........54 

Figura 17 - Ricardo Puccetti e Carlos Simioni em “Cravo, Lírio e Rosa”...............................54 

Figura 18 - Carlos Simioni em “Concertato” ...........................................................................55 

Figura 19 - detalhe de imagem de Ricardo Puccetti em “Valef ormos”...................................57 

Figura 20: Ricardo Puccetti em “La Scarpetta”........................................................................57 

Figura 21 - Ricardo Puccetti em “La Scarpetta”.......................................................................58 

Figura 22 - Frame de vídeos do espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é curta”.................59 

Figura 23 - Naomi Silman durante uma segunda visita de Sue Morrison ...............................60 

Figura 24 - Naomi Silman em “O não lugar de Ágada Tchainik”............................................60 

Figura 25 - Luís Otávio Burnier no espetáculo Macário .........................................................63 

Figura 26 - Diagrama da linhagem de espetáculos de Mímesis segundo explicado por Jesser 

de Souza em entrevista..............................................................................................................65 

Figura 27 - Traje de cena do espetáculo “Taucoauaa panhé mondo pé”..................................67 

Figura 28 - Seu Renato Torto e Dona Conceição ....................................................................69 



ix 
 

Figura 29 - Raquel Scotti Hirson e Ana Cristina Colla em “Contadores de estórias”, 

espetáculo apresentado na sede do Lume Teatro......................................................................69 

Figura 30 - Traje de cena do personagem Seu Renato Torto de Ana Cristina Colla em 

“Contadores de estórias” ..........................................................................................................70 

Figura 31 - Dona Maria. Foto feita em pesquisa de Campo ....................................................71 

Figura 32 - Ana Cristina Colla no espetáculo “Contadores de estórias”  ................................71 

Figura 33 - Traje de cena do personagem Dona Maria de Ana Cristina Colla em “Contadores 

de estórias” ...............................................................................................................................72 

Figura 34 - Vestido de palha na loja onde foi comprado .........................................................74 

Figura 35 - Vestido de palha em seu estado atual.....................................................................74 

Figura 36 - Carlos Simioni, Alice K, Raquel Scotti Hirson e Jesser de Souza em “Afastem-se 

vacas que a vida é curta”...........................................................................................................75 

Figura 37 - Vestido feito por Fernando Grecco para o espetáculo “Afastem-se vacas que vida 

é curta”......................................................................................................................................76 

Figura 38 - Detalhe do vestido de Fernando Grecco................................................................77 

Figura 39 - Detalhe de outro vestido do espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é 

curta”.........................................................................................................................................77 

Figura 40 - Trajes de cena de “Afastem-se vacas que a vida é curta”. ....................................78 

Figura 41 - Luciene Pascolat e Carlos Simioni em “Afastem-se vacas que a vida é 

curta”.........................................................................................................................................80 

Figura 42 - Raquel Scotti Hirson, Naomi Silman e Ana Cristina Colla em Shi-Zen, 7 

cuias..........................................................................................................................................80 

Figura 43 – Frame de vídeo com Luciene Pascolat e Ana Cristina Colla em “Afastem-se vacas 

que a vida é curta”.....................................................................................................................81 

Figura 44 - Ana Cristina Colla em Você ..................................................................................81 

Figura 45 - Vestido usado por Ana Cristina Colla em Você....................................................82 

Figura 46 - Vestido usado por Ana Cristina Colla em “Afastem-se vacas que a vida é curta” e 

Você .........................................................................................................................................83 

Figura 47 - Dona Maria Fernandes...........................................................................................86 

Figura 48 - Raquel Scotti Hirson em “Café com queijo” ........................................................86 

Figura 49 - Dona Euvira ...........................................................................................................87 

Figura 50 - Figurino de Ana Cristina Colla em “Café com queijo”.........................................87 

Figura 51 - Raquel Scotti Hirson, Jesser de Souza, Ana Cristina Colla e Renato Ferracini em 

“Café com queijo”.....................................................................................................................87 



x 
 

Figura 52 - Detalhe do vestido usado por Ana Cristina Colla em “Café com 

queijo”.......................................................................................................................................88 

Figura 53 - Fotomontagem dos Croquis e de uma cena do espetáculo “O que seria de nós sem 

as coisas que não existem”........................................................................................................89 

Figura 54 - Raquel Scotti Hirson o espetáculo “Um dia...”......................................................92 

Figura 55 - Raquel Scotti Hirson em “Alphonsus”...................................................................95 

Figura 56 - “Alphonsus” de Guimaraes....................................................................................95 

Figura 57 - Raquel Scotti Hirson em “Alphonsus” ..................................................................95 

Figura 58 - Fotomontagem das etapas e transformações do figurino da demonstração 

“Serestando”..............................................................................................................................97 

Figura 50 - Atores do Lume em saída no Largo do Rosário, centro de Campinas. 1995.......104 

Figura 60 - “Parada de rua” realizada dentro da Unicamp em 1995. .....................................105 

Figura 61 - Frame do espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é curta” ..............................106 

Figura 62 - Frame do espetáculo “Parada de rua” no lançamento da Revista do Lume em 1998 

.................................................................................................................................................106 

Figura 63 – Frame de vídeo com Alice K em “Afastem-se vacas que a vida é curta”...........107 

Figura 64 – Frame de vídeo com Ana Cristina Colla em “Parada de rua” no lançamento da 

revista do Lume, 1998 ............................................................................................................107 

Figura 65 - O vestido usado por Alice K em “Afastem-se vacas que a vida é curta” e por Ana 

Cristina Colla em “Parada de rua” .........................................................................................108 

Figura 66 - Atores do Lume Teatro trajando os figurinos de “Parada de rua”, na sede do Lume 

em 1999 ..................................................................................................................................109 

Figura 67 - Poetas em “Sonho de Ícaro”.................................................................................111 

Figura 68 - Ala dos ternos em “Sonho de Ícaro” ...................................................................111 

Figura 69 - Dédalos e ala dos operários em “Sonho de Ícaro”...............................................112 

Figura 70 - Detalhe de foto com Gustavo Valezi como Ícaro em “Sonho de Ícaro” .............112 

Figura 71 - Ala dos Leques no camarim do Perch-piloto , ao centro a atriz Naomi Silman 

como Anjo ..............................................................................................................................115 

Figura 72 - Ala dos Panos no camarim do Perch-piloto.........................................................116 

Figura 73 - Ala dos Minotauros no Perch-piloto ...................................................................116 

Figura 74 - Ala dos Ternos no camarim do Perch-piloto, ao centro o ator Carlos Simioni como 

Anjo ........................................................................................................................................117 

Figura 75 - Ala dos Furiosos no camarim do Perch-piloto ....................................................117 

Figura 76 - Ala do furiosos no camarim do espetáculo Perch................................................121 



xi 
 

Figura 77 - Ala dos viajantes no camarim do espetáculo Perch.............................................122 

Figura 78 - Ala dos corvos no camarim do espetáculo Perch ................................................122 

Figura 79 - Ala dos tratadores de animais no camarim do espetáculo Perch..........................123 

Figura 80 - Ala das Fashionistas no camarim do espetáculo Perch .......................................123 

Figura 81 - Foto aérea do espetáculo “Perch: uma celebração de voos e quedas” ................124 

Figura 82 - Figurino de Raquel Scotti Hirson em “Afastem-se vacas que a vida é curta”.....126 

 

 

 

 

 



xii 
 

Sumário 

Introdução................................................................................................................................14 

Capítulo I ................................................................................................................................20 

1.  Artistas do teatro e seus pensamentos acerca do traje de cena..........................................23 

1.1 Stanislavski (1863 – 1938) .................................................................................................23 

1.2 Artaud (1896 – 1948) .........................................................................................................24 

1.3 Decroux (1898 – 1991) ......................................................................................................26 

1.4 Grotowski (1933 – 1999) ...................................................................................................27 

1.5 Barba (1938 - ) ...................................................................................................................29 

2. Apontamentos finais do capítulo...........................................................................................31 

Capítulo II – Clown o sentido cômico do corpo e os trajes que o vestem..........................32 

1. Introdução...........................................................................................................................32 

2. O nome a roupa e a cara: palhaços no Brasil e no mundo..................................................33 

3. Definição de clown segundo o Lume..................................................................................37 

4. O estudo de clown pelos atores do Lume...........................................................................38 

5. O palhaço através da máscara.............................................................................................43 

6. O guarda-roupa do Lume e o processo de criação .............................................................45 

7. O primeiro espetáculo de clown “Valef ormos” (1992) ....................................................47 

8. Os clowns Carolino e Teotônio após “Valef ormos”: os espetáculos “Cravo, Lírio e Rosa” 

(1996) e “Concertato” (2011) ............................................................................................49 

9. O espetáculo “La Scarpetta” (1997) ...................................................................................55 

10. O espetáculo “O não lugar de Ágada Tchainik”(2004) .....................................................58 

11. Apontamentos finais do capítulo.........................................................................................61 

Capítulo III – Mímesis Corpórea e o papel do figurinista..................................................63 

1. Introdução à Mímesis Corpórea..........................................................................................63 

2. O espetáculo “Taucoauaa panhé mondo pé”(1993) ...........................................................66 

2.1 O espetáculo “Contadores de estórias”  (1995) .................................................................68 

3. O espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é curta” (1996) .............................................72 

3.1 Os mil e um usos dos trajes de Afastem-se vacas ..............................................................79 

3.1.1 Os figurinos de Afastem-se dentro do espetáculo “Shi-Zen, 7 cuias” (2003) ..............80 

3.1.2 Os figurinos de Afastem-se dentro do espetáculo Você (2009) ...................................81 

4 O espetáculo “Café com queijo” (1999) ............................................................................84 

5 O espetáculo “O que seria de nós sem as coisas que não existem” (2006).........................88 



xiii 
 

6 Outros espetáculos..............................................................................................................90 

6.1 O espetáculo “Um dia...” (2000) ........................................................................................91 

6.2 O espetáculo “Alphonsus” de Guimaraes (2013) ..............................................................93 

6.3 A demonstração “Serestando” (2013) ................................................................................96 

7 Apontamentos finais do capítulo.........................................................................................98 

Capítulo IV – Teatralização e poetização de espaços não convencionais e a reutilização 

de figurinos............................................................................................................................101 

1. Introdução.........................................................................................................................101 

2. O espetáculo “Parada de rua” (1998) ...............................................................................102 

3. O espetáculo “Sonho de Ícaro” (2010) ............................................................................109 

4. A oficina montagem “Abre-alas” (2011) .........................................................................113 

5. O espetáculo “Perch: uma celebração de voos e quedas” (2013/2014) ...........................117 

6. Apontamentos finais do capítulo.......................................................................................124 

Considerações finais..............................................................................................................127 

Referências Bibliográficas....................................................................................................132 

Apendice A.............................................................................................................................135 

Transcrição de entrevista A1 – Ana Cristina Colla.................................................................135 

Transcrição de entrevista A2 – Carlos Simioni......................................................................142 

Transcrição de entrevista A3 – Jesser de Souza.....................................................................147 

Transcrição de entrevista A4 – Naomi Silman.......................................................................155 

Transcrição de entrevista A5 – Raquel Scotti Hirson.............................................................163 

Transcrição de entrevista A6 – Renato Ferracini....................................................................174 

Transcrição de entrevista A7 – Ricardo Puccetti....................................................................182 

Transcrição de entrevista A8 – Sandra Pestana......................................................................192 

Transcrição de entrevista A9 – Warner Reis..........................................................................197 



14 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

CARLOS SIMIONI: “Aí eu me lembrei de uma história da Iben, uma atriz do 

Odin Teatret, que já tem 50 anos de grupo. Perguntei para ela como se dava a 

criação dela em relação aos personagens e se utilizava alguma técnica neste 

processo. Ela falou não, eu não uso técnica nenhuma, quem me ajuda muito 

são os figurinos. Eu visto o figurino, daí vem o personagem e eu faço. E o 

Dagoberto, para mim, foi a mesma coisa, quando eu vesti aquele terno branco, 

parece que tudo se encaixou.” 

 

 

 

 

CARLOS SIMIONI: “Há uma coisa curiosa do espetáculo ‘Macário’, do Luis 

Otávio. Na primeira versão, o Macário é um menino de rua que o Luis 

pesquisou lá no Equador, em Quito. O traje deste personagem foi criado de 

forma bem semelhante às roupas de um menino de rua mesmo. O Eugenio 

Barba, depois de assistir ao espetáculo, disse: Luis Otávio, eu faria a mesma 

coisa, mas só que com ele vestido de smoking, de fraque (...). Assim fez o Luis 

Otávio. Transferiu as mesmas ações do personagem para o novo figurino, o 

fraque. E o espetáculo passou a ser outro, a contar outra história, apesar de ser 

a mesma. Porque antes você se emocionava com aquele menino de rua. O 

fraque deu uma conotação maléfica, tenebrosa ao personagem, que tinha as 

mesmas ações, tudo igual ao da versão anterior. O que antes era pureza passou 

a ser o oposto, somente pela troca de figurino.” 

 

 

 

 

 

Os dois breves relatos acima foram narrados por Carlos Simioni, ator fundador do 

Lume Teatro, em entrevista para esta pesquisa1. No primeiro caso, Simioni estava 

descrevendo o processo de criação da figura2 “Dagoberto” do espetáculo “Os Bem 

Intencionados” (2012). No segundo caso, o ator se recordou deste episódio a pedido da 

entrevistadora, que lhe perguntou, ao fim da entrevista, se ele se lembrava de alguma história 

interessante que não tinha sido mencionada na entrevista ainda. Salta aos olhos em ambos os 

trechos a centralidade e importância do traje de cena no processo teatral. No primeiro caso, o 

traje em questão – o terno branco – ajuda na “composição” da figura cênica. No segundo 

caso, a mudança do figurino – longe de ser uma questão apenas estética – acaba por emitir 

signos que mudam o significado da ação do ator. 

                                                           
1 A entrevista concedida por Simioni encontra-se no apêndice A. 
2 Os atores do Lume se referem aos personagens deste espetáculo como figuras, portanto mantive o uso desta 

palavra em detrimento da palavra personagem. 
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O objetivo da presente pesquisa é entender a relação entre o processo de criação dos 

trajes de cena do LUME TEATRO com o processo de criação dos espetáculos e as linhas de 

pesquisas do grupo.  

Luís Otávio Burnier (1957 - 1995) desde cedo mostrou interesse pelo teatro e, em 

especial, pela mímica. Na adolescência, era fã dos filmes de Marcel Marceau (1923 - 2007) e 

passou a copiar cenas de filmes do ídolo, aprendendo os primeiros passos da técnica de forma 

autodidata (CAFIERO, 2005, p.89). 

 Alguns anos mais tarde, o jovem ator encontrou na França os mestres que o 

ensinariam a técnica da mímica de forma aprofundada. Estes mestres foram Etienne Decroux 

(1898 - 1991), Jacques Lecoq (1921 - 1999), Phillip Gaulier (1943) e Yves Lebreton (1946). 

Alguns destes mestres foram certa vez discípulos de outros (como Lecoq e Gaulier, em que o 

primeiro foi professor do segundo) e todos eventualmente fundaram suas próprias escolas de 

mímica e de atuação. De todos esses importantes nomes do Teatro, Burnier assinala Etienne 

Decroux como o principal. Segundo o ator: “Etienne Decroux foi meu mestre. Não porque eu 

o diga ou porque tenha sido seu aluno, mas porque ele plantou em mim uma semente que 

ainda hoje germina, cresce e dá frutos” (BURNIER, 2001, p.249). Decroux mostrou a Burnier 

a necessidade de haver uma técnica corporal em que o ator possa se apoiar.    

 A partir das ideias de Decroux, e de outros nomes importante do teatro como Eugênio 

Barba (1936)3 e Stanislavski (1863 - 1938), Burnier se propôs a retornar ao Brasil e 

desenvolver aqui estudos sobre a cultura e a corporeidade brasileiras das manifestações 

populares. Visto que aqui, no período, não havia atores “munidos de técnicas objetivas, 

estruturadas e codificadas” (Id., p.13), a pesquisa sobre a corporeidade brasileira tinha que 

ficar em segundo plano. Primeiro era necessário elaborar as técnicas corpóreas e vocais da 

arte do ator.  

Sobre o desenvolvimento de técnicas para os atores brasileiros, Burnier mais uma vez 

afirma que não pretendia simplesmente transmitir o que havia aprendido com os mestres 

europeus, pois “ensiná-las para os atores brasileiros acarretaria no mínimo um risco de se 

operar mais um processo de aculturação, ou seja, valorizar outras culturas em detrimento da 

nossa” (Id., p.61). 

 Esta foi a ideia embrionária que guiou a fundação do Laboratório Unicamp de 

Movimento e Expressão (Lume) que, de laboratório vinculado ao Instituto de Artes da 

Unicamp, passou a ser um núcleo autônomo, ligado diretamente ao Cocen - Coordenadoria 

                                                           
3 Eugênio Barba e Burnier se conheceram na França. Depois que retornou ao Brasil, Burnier promoveu a 

primeira visita de Barba ao país. 
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dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da UNICAMP. Hoje, institucionalmente, 

o Lume é conhecido como o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais. 

 De acordo com o mais recente planejamento estratégico do núcleo4, as pesquisas do 

Lume são divisíveis em quatro eixos dinâmicos, agrupados em três cenários: artístico, 

formativo e conceitual. Para esta dissertação nos interessam apenas o cenário artístico e seus 

dois eixos: 

 

Eixo 1- Pesquisar e experimentar processos criativos e procedimentos 

técnicos de treinamento cotidiano para a potencialização de acontecimentos 

estéticos presenciais, tendo como objetivo uma intensificação do corpo do 

atuador com vistas à construção de efeitos de presença. 

 

 

Este eixo compreende as seguintes linhas de pesquisa:  

1) Treinamento Cotidiano e Manutenção Física para o atuador 

2) Dança Pessoal 

3) Mímesis Corpórea 

4) Voz e Ação Vocal 

5) O palhaço e o sentido cômico do corpo 

 

Eixo 2- Pesquisar processos criativos singulares e inovadores para a criação 

de espetáculos. 

 

 

O segundo eixo compreende mais duas linhas:  

6) Teatralização e poetização de espaços não convencionais 

7) Hibridismos e intercâmbios de linguagem. 

 

 A seguir trataremos das linhas 1, 2, 3 5 e 6. Estas foram escolhidas por serem as mais 

antigas e em torno das quais a maior parte dos espetáculos do Lume orbita. 

  

1. Treinamento Cotidiano e Manutenção Física para o atuador: antes chamada 

de Antropologia Teatral e Cultura Brasileira, esta linha parte da premissa 

que o ator não interpreta e sim representa.  

 

                                                           
4 Documento interno em elaboração, em comunicação pessoal com Raquel Scotti Hirson. 



17 
 

Por interpretar entende-se que o ponto de partida é o texto literário e que o papel do 

ator é fazer a intermediação entre o personagem de tal texto e o público (BURNIER, 200, 

p.22). Por interpretação também se pressupõe algum tipo de afinidade ou identificação entre o 

ator e o personagem. 

De acordo com Ferracini (1998), a representação é a expressão do ator através de suas 

ações físicas e vocais.  “Ele, o ator, não parte do texto literário, mas o esquece e busca o 

material para seu trabalho em sua própria pessoa e na dinamização de suas energias 

potenciais” (FERRACINI, 1998, p.27). Ainda segundo Ferracini, o ator que representa não se 

coloca como intermediário entre espectador e personagem, ele é o personagem. Neste caso 

cabe ao próprio espectador o papel de interpretar as ações que vê em cena.  

Esta primeira linha de pesquisa é a busca da não-interpretação. Nessa procura, o 

trabalho do ator se alterna entre momentos de estudo técnicos e a vida. A técnica é entendida 

por Ferracini como “a capacidade objetiva do artista de articular seu discurso, de 

operacionalizar sua faculdade criadora” (1998, p.12) e a vida é entendida como o momento de 

caos, de desestruturação e criação.  

Dentro desta linha de pesquisa, encontram-se o treinamento técnico e o treinamento 

energético. Esses treinamentos cotidianos em conjunto formam a base para todas as linhas 

seguintes de pesquisa. De acordo com Cerasoli (2010), Burnier cria os treinamentos como 

ferramenta para que o ator possa contatar seu universo interior, se aproximando da ideia de 

“Atleta Afetivo” de Artaud. Podemos definir o treinamento energético como um trabalho 

físico intenso e prolongado que leva ao esgotamento físico. O treinamento busca eliminar 

vícios e clichês e encontrar em seu lugar outras energias potenciais do ator (FERRACINI, 

1998, p.123). Já o treinamento físico pode ser definido como aquilo que acontece após o 

treinamento energético, e consiste em exercícios para sistematizar e utilizar o que foi 

encontrado no treinamento energético. O resultado do treinamento físico é dar ao ator a 

capacidade de manipular e modular as energias e estados físicos encontrados no treinamento 

energético. (Id., 1998, p.129). 

 

2. Dança Pessoal: essa linha de pesquisa consiste na busca de um método 

individual para alcançar estados corporais e de dilatação através da codificação 

e sistematização desses estados. Essa linha também procura estabelecer o ponto 

de contato entre a técnica e o processo de criação de um espetáculo.  
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3. Mímesis Corpórea: trata-se de uma técnica baseada na observação, imitação 

e codificação de ações, gestos e ações vocais do cotidiano de pessoas 

observadas em pesquisa de campo. Mais uma vez, nessa linha também é 

pensada a ligação do método com a cena.  

 

5. O palhaço e o sentido cômico do corpo: na definição do Lume, o palhaço é 

uma construção única e pessoal, criada a partir da dilatação das características 

ridículas que todos nós tentamos ocultar no nosso cotidiano, ou seja, não é um 

personagem. Cada palhaço tem seu próprio ritmo, modo de agir e reagir ao que 

encontra pelo caminho.  

 

6. Teatralização e poetização de espaços não convencionais: esta linha de 

pesquisa se iniciou em 1995 com o contato e intercâmbio com o músico e ator 

do Odin Teatret (Dinamarca), Kai Bredholt. O foco é trabalhar as 

possibilidades cênicas de espaços não convencionais, utilizando a técnica de 

clown (citada acima), bem como a música tocada por atores em cena. 

 

O Lume é, segundo CERASOLI (2010), “herdeiro” das renovações teatrais do século 

XX e, como tal, tem no desenvolvimento de técnicas para o ator o cerne de suas pesquisas, 

espetáculos, demonstrações e cursos:  

 

Neste ponto, vale observar que para o Lume, mesmo quando as linhas de pesquisa 

desenvolvem estéticas e linguagens muito diferentes entre si, o ponto de partida é 

sempre o mesmo: a arte de ator. Seus princípios, mesmo que de forma invisível, 

perpassam e englobam todo o trabalho de ator do núcleo que, por fim, repercute nos 

espetáculos criados já que eles também geram formas próprias de se relacionar com 

a dramaturgia, com a direção e com a encenação. (idem, 2010, p. 92) 

 

Considerando a centralidade do ator nas propostas do Lume, como isso modifica ou 

influencia o processo de criação dos trajes de cena? Para responder esta pergunta 

apresentaremos, no primeiro capítulo, os principais mestres que influenciaram o Lume e suas 

ideias em relação ao traje de cena. Nos capítulos II, III e IV veremos três linhas de pesquisa 

do Lume e descreveremos o processo de criação dos trajes de espetáculos derivados das linhas 

de pesquisa em questão. 

A escolha de descrever e analisar apenas três das cinco linhas de pesquisa assim 

sucede, pois, a primeira linha engloba uma série de técnicas e treinamentos que servem de 
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base para todas as outras pesquisas, mas não tem como produto direto nenhum espetáculo. 

Das quatro linhas remanescentes foram escolhidas as três que resultaram num maior número 

de espetáculos, de modo a ter mais material de coleta para esta pesquisa.  

Abaixo, podem-se ver os títulos e anos de estreias dos espetáculos e suas respectivas 

linhas de pesquisa: 

 1 – O palhaço e o sentido cômico do corpo: “Valef ormos” (1992 - 1995); “Mixórdia 

em Marcha Ré Menor” (1995); “Cravo, Lírio e Rosa” (1996); “La Scarpetta” (1997); “O não 

lugar de Ágada Tchainik” (2004) e “Concertato” (2011). Desta lista, apenas “Mixórdia em 

Marcha Ré Menor” não foi analisada, por ter sido um espetáculo com poucas apresentações e 

pouco material de arquivo que possibilitasse análise.  

2 – Mímesis Corpórea: “Wolzen” (1990 - 1994); “Taucoauaa panhé mondo pé” 

(1993); “Contadores de estórias” (1995); “Afastem-se vacas que a vida é curta” (1996); “Café 

com queijo” (1999); “Um dia...” (2000); “O que seria de nós sem as coisas que não existem” 

(2006); “Alphonsus” (2013) e a demonstração técnica “Serestando” (2013). 

3 – Teatralização e poetização de espaços não convencionais: “Parada de rua” (1998); 

“Sonho de Ícaro” (2005); Oficina-montagem “Abre-alas” (2006 ); “Perch: uma celebração de 

voos e quedas” (2014). 

Ao final, analisaremos os processos de criação dos figurinos a partir da comparação 

com os escritos dos próprios renovadores teatrais em que o Lume se baseia.  
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CAPÍTULO I 

 

 

“Metaphysically, you can look at it this way: all material existence is only symbolic of the 

invisible principles that have brought it into being. 

 Symbolism is the root of theatrical costume design. Costumes become 

metaphors for your characters’ character.”  (La Motte, 2010, p. 70) 

 

 

No trecho acima, temos a definição de figurino e de sua função de acordo com Richard 

La Motte, figurinista de filmes e seriados norte-americanos. Esta não é a primeira, nem a 

última e, talvez, nem a mais completa definição de traje de cena que se pode encontrar, afinal 

não só o figurino existe em diversos meios (cinema, televisão, opera, teatro), como sua 

relação com o ator mudou ao longo da história. No livro “Traje de cena, traje de folguedo” 

(VIANA; BASSI, 2014), Fausto Viana elenca várias outras definições atuais de figurino 

escritas por filósofos, figurinistas, atores e diretores teatrais desde Patrice Pavis até Beth 

Filipecki, figurinista da rede Globo. Todas as definições apresentadas falam de formas 

diferentes de alguns dos mesmos princípios: da importância da relação entre figurino e ator, e 

da relação do figurino com a narrativa.  

Como já dissemos na introdução, o objetivo desta pesquisa é entender a relação entre o 

processo de criação dos trajes de cena do LUME TEATRO com o processo de criação dos 

espetáculos e as linhas de pesquisas do grupo, mas, para além deste objetivo específico, 

esperamos que a presente pesquisa colabore com o campo do figurino teatral. Pode parecer 

contraditório que uma pesquisa tão específica quanto esta sirva para ampliar um campo tão 

extenso, porém, é possível que estudos de casos individuais e particulares contribuam para o 

entendimento do processo de criação dos trajes de cena, ao mostrar suas particularidades e 

não ao buscar uma fórmula genérica (TOYLAN, 2013, p.17).  

Em seu estudo sobre o processo de criação de trajes de cena para o programa 

televisivo “The League”, a pesquisadora Gamze Toylan afirma existirem poucos estudos 

sobre o processo de criação de trajes de cena para filme, televisão ou teatro (2013, p.17). 

Outra autora que se aproxima de Toylan é Aoife Monks que diz: “Costume, in one 

way or another, is frequently looked through, around, or over in theatre scholarship”5 

(Capítulo Introduction: The dress rehearsal, Parte: Seeing through costume, 2010). Monks 

                                                           
5 Tradução livre da citação: “O figurino, de uma maneira ou de outra, é sempre atravessado, contornado, ou 

olhado por cima (ignorado) pelos estudos acadêmicos de teatro”. 
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também aponta que estudar o traje de cena sem o corpo do ator seria estudar panos mortos, e 

separar o ator de seu traje de cena não faz jus ao complexo ato de olhar do público. Se traje e 

ator estão tão profundamente ligados quanto a autora propõe, então nada mais óbvio do que 

estudar o processo de criação desses trajes, em particular no caso de um grupo de teatro de 

pesquisa, em que a figura central é o ator, como é o Lume Teatro. 

Retomando Toylan, a autora faz em seu artigo uma breve revisão bibliográfica dos 

estudos sobre a produção cultural em filmes e televisão, e resume o material encontrado em 

alguns tópicos fundamentais, dos quais para esta dissertação é importante destacar dois: 

 

a) A bibliografia levantada mostra o figurinista como um colaborador 

importante, uma vez que o traje de cena tem a capacidade de auxiliar a 

transmissão de informações ao espectador e o desenvolvimento narrativo do 

personagem. É importante notar como esta ideia está presente tanto na definição 

de La Motte, quanto no trecho de entrevista reproduzido na introdução, em que 

Carlos Simioni fala da mudança do sentido do gesto de Burnier no espetáculo 

Macário, quando houve a mudança do traje de cena. 

b) Muitos destes estudos lançam luz sobre as complexas interações entre o 

trabalho de todas as áreas técnicas e artísticas que compõem uma produção 

cinematográfica, televisiva e, em alguns casos, teatral. Mais do que isso, os 

estudos de produção cultural nos mostram que estes trabalhos têm uma natureza 

colaborativa, ou seja, no cinema e na televisão é necessária uma grande equipe 

com diferentes saberes técnicos e artísticos para a realização de um produto 

cultural. Em produções de óperas, musicais ou de teatro “comercial” também é 

necessária uma grande equipe de produção. Já no teatro de pesquisa (categoria 

onde o Lume se encontra, segundo CERASOLI, 2010, p. 62) a produção é menor 

e por vezes é feita quase que exclusivamente pelos próprios atores do grupo.  

 

No teatro, essa natureza colaborativa foi primeiramente pensada ainda no século XIX, 

pelo compositor Richard Wagner, que difundiu o termo Gesamtkunstwerk (obra de arte total) 

para falar de ópera. Para Wagner, a ópera (e o teatro) seria a junção de todas as artes: sons, 

palavras, forma, luz e cor, ou seja, elementos das artes cênicas, literárias, musicais, pictóricas 

e escultóricas (APPIA, 1962, p. 42).  

 Pouco tempo depois, na virada do século XIX e começo do XX, novos encenadores 

refutaram o teatro como “obra de arte total” e colocaram em cheque a forma como o teatro era 
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pensado e produzido até então. A seguir, trataremos desse momento de transição para 

contextualizar historicamente certos mestres teatrais de grande influência para o Lume Teatro. 

A virada do século XIX para o XX foi um momento propício de mudanças em muitas 

áreas da sociedade. Seja nas artes plásticas, com os movimentos de secessão, com a análise do 

sistema capitalista por Karl Marx, o surgimento da psicanálise; todos, fenômenos, muito 

estudados por suas implicações no século XX. 

Muito estudada também foi a transição de um teatro calcado no texto teatral/literário 

para outro, em que, primeiro o encenador, depois o ator, passam a ser o centro. O fazer teatral 

da virada do século tinha como caraterística a existência da figura mítica do primeiro ator ou 

atriz das companhias, cuja aura era criada a partir de conceitos subjetivos como “talento” e 

“genialidade” (CERASOLI, 2010), ou seja, o trabalho de um ator era pensado em termos de 

qualidades inatas, não em treino e técnica, atividades que o ator exerce cotidianamente para 

alcançar propriedade sobre seu corpo e o espetáculo. O treino que se via entre os atores se 

restringia à declamação do texto dramático.  

De acordo com Aslan (1979), a importância da declamação do texto era tanta que 

constava até no nome da mais famosa escola de atuação da França: o Conservatório Nacional 

de Música e Declamação, que mais tarde se transformaria em Conservatório Nacional de 

Música e Arte Dramática.  

Em um ambiente cênico, onde havia centenas de textos prontos para serem 

declamados, havia também alguns atores e encenadores que ao longo do século XX se 

propuseram a renovar a encenação teatral. Ainda segundo Aslan (1979), para isso, vários 

deles criaram escolas ou grupos em que puderam estudar, propor e testar novas ideias e 

técnicas e retomar outras antigas, que haviam sido deixadas de lado, como, por exemplo, a 

Commedia dell’Arte.  

 Jacques Copeau (1879 -1949), Jacques Dalcroze (1865-1950), Adolf Appia (1862-

1928), Konstantin Stanislaviski (1863-1938), Edward Gordon Craig (1872-1966), Bertold 

Brecht (1898-1956), Vsevolod Meyerhold (1874-1940), Antonin Artaud (1896-1948) foram 

alguns dos que, na virada e começo do século, propunham (cada um à sua maneira) 

renovações na encenação teatral. Já em meados do século, Eugenio Barba (1938 -), Jerzy 

Grotowski (1933-1999) e Etienne Decroux (1898-1991) também criaram suas próprias 

renovações e técnicas. Retomaremos aqui parte das propostas, trabalhos, escritos e, 

principalmente, o pensamento acerca do traje de cena de alguns dos encenadores acima 

citados.  
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A definição de teatro de pesquisa, segundo Cerasoli (2010), é a de que grupos teatrais 

fazem uma “investigação sistemática do trabalho do ator”, ou seja, têm na formação do ator o 

“motor de sua inovação”. Além da investigação do trabalho do ator, o teatro de pesquisa pode 

ser caracterizado por produções menores e feitas pelos próprios atores em que a construção da 

personagem e da cena passam pela singularidade de cada ator, por este motivo não é possível 

substituir um ator em um espetáculo.  

Se por um lado, Cerasoli já demonstrou a influência de famosos encenadores nas 

pesquisas e espetáculos do Lume, por outro, pouco sabemos se essa influência se estende até 

os figurinos. É essa lacuna que o presente trabalho tenta preencher. Contudo, é importante 

notar que a autora deste trabalho não é atriz, portanto, sua leitura tanto dos encenadores como 

a dos espetáculos do Lume pressupõe outro ponto de vista daquele de um ator pesquisador. 

 

2. Artistas do teatro e seus pensamentos acerca do traje de cena 

A seguir trataremos de alguns artistas cujos trabalhos e escritos influenciaram gerações de 

grupo teatrais por todo o mundo. Aqui escolhemos cinco deles que são mencionados por 

Cerasoli e Ferracini e que nos próximos capítulos servirão de base teórica para análise dos 

figurinos do Lume Teatro.  

 

1.1 Stanislavski (1863-1938) 

 

Konstantin Siergeieivich Alekseiev, mais conhecido como Konstantin Stanislavski, foi 

um dos primeiros homens do teatro a propor mudanças na forma como os espetáculos eram 

construídos e encenados.  

Stanislavski propôs, junto com Niemirovitch-Dantchenko (diretor da Sociedade 

Filarmônica de Moscou), a criação de regras que, por um lado, proporcionariam um ambiente 

de trabalho melhor para os atores e, por outro, estabeleceriam uma ética de trabalho. Segundo 

Viana (2010), os atores profissionais do período viviam e trabalhavam em teatros sujos, mal 

cuidados e sem espaço para que os atores pudessem ler e estudar seus papéis. As regras de 

ética de trabalho tratavam da separação de camarins de homens e mulheres, da proibição do 

jogo de cartas e de azar no local de trabalho e outras regras de decência6. 

                                                           
6 Vale lembrar que, ainda neste período, ser atriz era visto de forma pejorativa, sendo entendido na época como 

um equivalente a ser uma mulher “de vida fácil” e “moral duvidosa” (PONTES, 2010, p.213). Portanto, fica 

claro que algumas destas regras de ética do trabalho visavam combater estereótipos pejorativos que rondavam a 

classe artística.  
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Stanislavski também foi responsável por criar na rotina de trabalho do ator um período 

pensado exclusivamente para o “treinamento dos atores”. Durante este treinamento, o mestre 

procurava formar e aprimorar os atores, ou seja, indicava que ser ator não dependia de 

“talento”, mas de treino. Essa concepção de ator em si já era uma transformação do padrão da 

época. Sua sistemática de trabalho se difundiu por todo o mundo e foi referência para outros 

nomes que discutiremos aqui. 

De acordo com Viana (2010, p.73), o figurino faz parte da concepção cênica de 

Stanislavski como elemento do processo de caracterização do personagem (e não apenas um 

elemento decorativo), de modo a contribuir na nova relação ator-espectador. O autor analisa 

as diversas fases do figurino dos espetáculos de Stanislavski, desde o realismo do Czar 

Fiodor ao exagero de As bodas de Fígaro, mostrando ao leitor que há uma linha de 

pensamento único de que a encenação é um todo, ou seja, nenhuma das partes deve se 

sobressair em detrimento de outra.  

 

2.2 Artaud (1896-1948) 

 

 Antonin Artaud foi um dramaturgo, poeta, ator e diretor francês. Sofreu a vida inteira 

com problemas de saúde física e mental, tendo sido internado em hospitais e sanatórios 

diversas vezes ao longo da vida.  

Seu livro mais conhecido é “O Teatro e seu duplo” publicado em 1938. O livro reúne 

dois manifestos escritos por ele sobre o Teatro da crueldade. Artaud propõe que o teatro deve 

ser capaz de afetar seu público, de trazê-lo para dentro da ação cênica.  

 

É por isso que proponho um teatro da crueldade. Com esta mania de rebaixar tudo o 

que hoje pertence a nós todos, "crueldade", quando pronunciei esta palavra, foi 

entendida por todo o mundo como sendo "sangue". Mas "teatro da crueldade" quer 

dizer teatro difícil e cruel antes de mais nada para mim mesmo. E, no plano da 

representação, não se trata da crueldade que podemos exercer uns contra os outros 

(...), mas trata-se da crueldade muito mais terrível e necessária que as coisas podem 

exercer contra nós. Não somos livres. E o céu ainda pode desabar sobre nossas 

cabeças. E o teatro é feito para, antes de mais nada, mostrar-nos isso. (ARTAUD, 

2006, p.89) 

 

 

Seu espetáculo mais reconhecido, apesar de ter sido um fracasso de público, é “Os 

Cenci”, baseado nos escritos de Stendhal e Sheley da história real do assassinato do Conde 

Cenci por sua filha, Beatriz, de 15 anos, na Itália do final do século XVI.  
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A história apresentada por Artaud ocorre da seguinte forma: o Conde Francesco Cenci 

é um homem rico e perverso, pai de cinco filhos de seu primeiro casamento. Sua segunda 

esposa chama-se Lucrécia Cenci. Logo no início do espetáculo o Conde recebe a notícia que 

dois de seus filhos estão mortos e se contenta com o fato, uma vez que deseja ver todos os 

filhos mortos. Quem lê a notícia é Beatriz, filha mais nova, que é estuprada pelo pai em 

seguida. Beatriz, seus dois irmãos (Bernardo e Giacomo), auxiliados por dois representantes 

da Igreja, tramam o assassinato do Conde. É a jovem Beatriz que leva o plano a cabo ao 

contratar os dois assassinos de seu pai. Quando o corpo é descoberto, Beatriz e Lucrécia são 

presas (a madrasta é presa por ser amante de Bernardo). Giacomo (o outro irmão), Lucrécia e 

Beatriz são sentenciados à morte.  Bernardo por ser muito novo é sentenciado a “apenas” 

assistir às execuções e ao exílio. 

Um dos aspectos que mais nos interessa neste espetáculo em questão é o sistema de 

formas e cores criado especialmente para ele. O pintor Balthus (Balthasar Klossowski) foi 

parceiro de trabalho de Artaud, realizando os desenhos de cenários e figurinos. A execução do 

figurino coube à Karinska (Varvara Andryevna Zmoudsky)7. Artaud e Balthus criaram 

associações entre cores e estados emocionais ou antecipação de algo: verde, a cor indica que o 

personagem morrerá; amarelo, que o personagem morrerá de forma violenta; vermelho, 

representando o sangue; e preto como cor do luto. Sobre as formas, Artaud e Balthus 

inovaram de várias maneiras: com a cauda vermelha na frente do vestido de Beatriz, 

representando o estupro do pai; no figurino que “descama” de Giacomo Cenci, representando 

o ódio do filho pelo pai; e no figurino do Conce Cenci (representado por Artaud), com uma 

abertura vertical vermelha no centro da roupa, representando uma traqueia aberta e também 

simbolizando a sede de sangue do conde.  

 

Do ponto de vista dos trajes, Os Cenci não é apenas uma obra única – é todo o 

legado artístico de um profundo conhecedor da arte. Porque Artaud e Balthus 

sintetizaram no figurino de Os Cenci uma busca: um traje que é ligado à encenação, 

feito por um pintor que utiliza os recursos de seu inconsciente, estabelecendo 

critérios e padrões para a utilização dos trajes durante a encenação. O figurino faz “o 

círculo completo” na simbologia da encenação (VIANA, 2010, P.180) 

 

 

 

Viana (2010) faz uma análise do papel do traje de cena no teatro de Artaud chegando à 

conclusão de que tanto para o francês, quanto para outros grandes nomes do teatro, como 

                                                           
7 Para mais informações sobre Balthus e Karinska, consulte o capítulo 5 do livro “O figurino Teatral e as 

renovações do século XX”. Nele, Viana (2010) detalha não apenas a trajetória desses dois parceiros de Artaud 

como também mostra ao leitor outros artistas que influenciaram o encenador, desde Hyeronimus Bosch (pintor 

do século XV) até o movimento Surrealista (início do século XX). 
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Stanislavski, Appia, Craig e Brecht, havia a intenção de integrar o traje de cena à encenação. 

Viana aponta a crença de Artaud de que “o figurino deve ser o menos atual possível” (2010, p. 

178) já que a moda contemporânea ao espetáculo faria o espectador permanecer ligado à 

realidade e não permitiria que este tivesse a experiência de afastamento e identificação que 

promove mudança.   

 

 

2.3 Decroux (1898 -1991) 

 

 

“Etienne Decroux foi meu mestre. Não porque eu o diga ou porque tenha 

sido seu aluno, mas porque ele plantou em mim uma semente que ainda hoje 

germina, cresce e dá frutos” (BURNIER, 2001, p.249). 

 

 

 A trajetória de Decroux começou de maneira pouco óbvia: foi em busca de um curso 

de atuação para ser melhor orador político! Acabou entrando em 1923 na escola de Jacques 

Copeau, a École du Vieux Colombier. Lá, Decroux entrou em contato com o uso da máscara 

neutra, o ballet, a mímica, circo (com os irmãos Fratellini), entre outras técnicas. Mas, para 

além das técnicas, ele encontrou em Copeau um mestre extremamente devotado, que o 

inspiraria em seu trabalho posterior aos anos de estudo no Vieux Colombier.   

 Decroux e Copeau se diferenciaram no momento em que o primeiro passou a entender 

a mímica corporal como um fim em si, enquanto seu mestre a entendia como um meio, uma 

etapa dentro do treinamento do ator. Ambos, no entanto, tinham como eixo fundamental de 

suas respectivas escolas a arte de ator.  

Além da forte ligação com a escola de Coepau, Decroux na juventude atuou sob a 

direção de Artaud. Anos mais tarde, veio a influenciar até mesmo Eugênio Barba, que dizia 

que Decroux seria o único mestre europeu a elaborar um sistema próprio de codificação, 

comparável aos sistemas da tradição Oriental (1991, p.8). Esses contatos entre as figuras aqui 

escolhidas nos ajudam a perceber que, ainda que à sua própria maneira, cada um desses 

mestres traçou um caminho artístico voltado para o mesmo polo: a centralidade da figura do 

ator. 
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 É por conta dessa centralidade que Decroux cria a expressão “arte de ator”, até hoje 

muito usada nas pesquisas do Lume Teatro. A forma como seu discípulo, Burnier, explica a 

expressão é esclarecedora:  

 

Ele estabeleceu a sutil, mas fundamental, diferença ao dizer l’art d’acteur e não 

l’art de l’acteur. Ele se refere a uma arte que emana do ator, algo que lhe é 

ontológico, próprio de sua pessoa-artista, do “ser ator”. E não à arte do ator, pois 

ela não lhe pertence (...) (BURNIER, 1991, p. 18) 

 

  

 Até pela profundidade com que trabalhou a mímica, Decroux aos poucos deixou de 

apresentar espetáculos e quase nada escreveu sobre os trajes de cena. A única pista encontrada 

sobre isso se encontra no seu livro “Paroles sur le Mime” (1963). Nesse livro está editado um 

manifesto escrito por Decroux em 1931, em que ele defende que o autor da obra cênica é o 

ator, e não o encenador, como vinha sendo estabelecido até então por outros renovadores da 

cena. É nesse manifesto também em que o autor propõe o não uso das “artes estrangeiras”, 

por um período de trinta anos. Para Decroux, as “artes estrangeiras” eram justamente os 

elementos plásticos e sonoros como cenários, figurinos, luz, trilha, etc. Ele sugere em seu 

manifesto que todas as “artes estrangeiras” podem sobreviver fora de cena, o ator não, 

portanto seria necessário que o ator voltasse a ser o elemento primeiro da cena e, para isso, 

seria necessária a ausência dessas outras artes. 

 A partir disso, podemos entender que dentro da visão de Etienne Decroux, o figurino, 

como demais elementos plásticos de cena, não tem a mesma importância que o ator. Para 

Decroux (1963), o teatro não é uma síntese de todas as artes, mas, a arte de ator.  

 

 

2.4 Jerzy Grotowski (1933-1999) 

 

 Nascido na Polônia, Jerzy Grotowski é reconhecido internacionalmente graças a 

Eugenio Barba, que foi capaz de mostrar ao mundo o trabalho de Grotowski, que o governo 

soviético tentava ocultar. 

 Growtoski fez sua formação de ator na Cracóvia, mudando-se em seguida para a 

Rússia, para estudar direção teatral no Instituto Lunacharsky de Artes Teatrais em Moscou. 

Ali, teve contato com as teorias dos grandes encenadores russos da virada do século, como 

Stanislavski, Meyerholdt, Tairov, entre outros.  



28 
 

 Após seu retorno à Polônia, passa a trabalhar no Teatro das 13 fileiras em Opole. É 

nessa cidade onde Growtoski monta o grupo de trabalho (chamado de Teatro Laboratório) e 

começa as pesquisas teatrais que o tornariam famoso.  

 Aos poucos, através de treinamentos intensos e de longo prazo, Growtoski desenvolve 

o trabalho do ator pela Via negativa. Esse é nome que ele dá ao processo de eliminar 

barreiras psíquicas de modo a libertar o corpo para o gesto, resultado de um impulso 

espontâneo. É importante notar que a proposta da Via negativa vai na contramão da proposta 

de Stanislavski, que pretendia proporcionar aos atores um conjunto pré-determinado de 

técnicas. O que aproxima ambos é o foco do ator sobre si mesmo. 

 Até hoje o encenador polonês é conhecido pela máxima de que “o núcleo do teatro é 

um encontro” (GROTOWSKI, 1991, tradução nossa). Em seu livro “Towards a poor 

Theatre”, Grotowski aproxima-se daquilo que Decroux pensava ao defender que o teatro pode 

existir sem iluminação, trajes de cena, cenografia, trilha, texto, mas se distancia do mestre 

francês, pois crê que o teatro não pode existir sem o encontro entre o ator e o público, ou seja, 

também acredita na centralidade do ator, mas dentro da relação com o espectador.  

Growtoski também crê que o teatro não pode competir com os truques que o cinema e 

a televisão são capazes de criar. O melhor teatro seria, então, o “Teatro Pobre”, aquele 

despido de truques que tentam aproximá-lo do realismo dos meios audiovisuais.  Se os meios 

audiovisuais podem recriar a realidade a partir de truques, o grande trunfo do teatro é o 

encontro presencial, algo único desse meio e irreplicável para o cinema e a televisão.  

 Se por um lado, o autor nega a necessidade dos trajes de cena, por outro, ele não deixa 

de usá-los em seus espetáculos. Pode parecer uma contradição, mas o que Grotowski quer 

dizer é que o traje de cena que tem significado autônomo fora de cena deve ser eliminado, 

restando apenas aquele que existe em função do personagem e suas ações, ou seja, um traje 

sem autonomia, mas que permite ser transformado pelo ator (Id.,1991).  

 Como exemplo empírico da visão de Grotowski, temos a descrição do autor dos 

figurinos do espetáculo “Akropolis”:  

 

Os figurinos são sacos cheios de furos que recobrem corpos nus. Os furos são 

forrados com material que sugere carne dilacerada; através dos furos se pode ver 

diretamente dentro de um corpo dilacerado. Pesados sapatos de madeira nos pés; 

para a cabeça, toucas anônimas. Essa é uma versão poética do uniforme do campo 

[de concentração]. Através da similaridade, os trajes roubam os homens de suas 

personalidades, apagam marcas de distinção que indicam sexo, idade e classe social. 
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Os atores se tornam serem completamente idênticos. Não são nada além de corpos 

torturados (GROWTOSKI, 1991, p. 64, tradução nossa8) 

 

 A partir do excerto acima, pode-se compreender que os uniformes apagam marcas de 

distinção (sexo, idade e classe social) para que o ator possa imprimir características como 

essas com sua performance, independente da realidade de seu corpo.  

 Aqui, cabe fazer um paralelo com o que diz Pontes (2010) a respeito de Cacilda 

Becker, no livro “Intérpretes da metrópole”:  

 

 

Cacilda pertence ao time seleto das grandes atrizes que, fazendo de seus corpos o 

suporte privilegiado para as reconversões de experiências alheias, dominam as 

convenções teatrais a ponto de burlar constrangimentos de classe, gênero e idade, 

infundindo às personagens uma pletora de significados novos e inesperados 

(PONTES, 2010, p.25, grifo nosso) 

 

 

 Para a autora, a capacidade de Becker de interpretar os personagens mais variados, 

chegando até a “ser” um menino em “Pega-Fogo”, depende da acima grifada convenção 

teatral. Pontes diz que o teatro é um espaço onde há uma negociação de sentidos sociais e 

culturais tais que permitem um pacto de burla entre atores e público (2004, p.237), permite, 

entre outros, que uma grande atriz “sobreviva” à idade, ao contrário de uma modelo de moda. 

 Esse mesmo pacto de burla está presente em “Akropolis”, pois, enquanto os trajes de 

cena auxiliam o ator a “anular” suas características individuais, permitem também que se dê a 

burla: o espectador acredita ver um corpo torturado onde de fato não há.  

 Pode-se perceber, então, que para Grotowski o figurino do teatro pobre é aquele que 

ajuda o ator, seja ao anular a individualidade, seja ao quase desaparecer para que o ator possa 

tomar várias formas dentro de um mesmo espetáculo, contando com o pacto de burla com o 

espectador.  

 

 

 

 

                                                           
8 No original: “The costumes are bags full of holes covering naked bodies. The holes are lined with material 

which suggests torn flesh; through the holes one looks directly into a torn body. Heavy wooden shoes for the 

feet; for the heads, anonymous berets. This is a poetic version of the camp uniform. Through their similarity the 

costumes rob men of their personality, erase distinctive signs which indicate sex, age and social class. The 

actors become completely identical beings. They are nothing but tortured bodies.” (GROWTOSKI, 1991, p.64) 
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2.5 Eugenio Barba (1938 -) 

 

Eugenio Barba é italiano de origem, mas foi na Noruega, em 1964, que fundou o Odin 

Teatret, atualmente sediado em Hostelbro, na Dinamarca. Antes disso, foi assistente de 

Grotowski no Teatro Laboratório. Também viajou à Índia onde teve contato com o teatro 

Kathakali. Veio ao Brasil pela primeira vez a convite de Luis Otavio Burnier, fundador do 

Lume Teatro, com quem manteve contato até a morte deste.  

 No campo teórico, Barba criou o conceito e o campo de pesquisa denominado 

antropologia teatral. Ele a define como o estudo do comportamento do ser humano, quando 

este usa sua presença física e mental dentro de uma situação organizada de performance e de 

acordo com princípios que são diferentes dos usados na vida cotidiana. Esse uso 

extracotidiano do corpo é o que chamamos de técnica. (BARBA; SAVARESE, 1991, 

tradução nossa)9. A partir desse conceito, Barba também fundou o ISTA – International 

School of Theatre Anthropology, fundado em 1979, com sede também em Hostelbro, 

Dinamarca.  

 Através da antropologia teatral, Barba procura por “bons conselhos”, boas práticas, 

direcionamentos úteis, princípios comuns, mas, não leis universais que regeriam as diferentes 

formas de teatro por todo o mundo (Id., 1991). Segundo Barba, esses “bons conselhos” podem 

ou não ser seguidos, mas para o autor, os atores que trabalham dentro de um sistema de ações 

codificadas teriam mais liberdade do que aqueles que trabalham sem um sistema. 

Veremos agora um ponto de aproximação entre Barba e o Lume Teatro: o conceito de 

“corpo dilatado”. Essa é uma expressão frequente nos escritos e demonstrações do Lume e é 

também um dos pontos de aproximação com Eugenio Barba, já que foi ele que definiu esse 

conceito como um estado em que o corpo físico do ator transmite energia ao espectador, por 

vezes chamado de “presença”. 

 Segundo Renato Ferracini, o que diferencia a filosofia de trabalho de Eugenio Barba e 

do Lume Teatro é que enquanto para Barba a unidade entre corpo e mente buscada no “corpo 

dilatado” é o ponto de chegada do trabalho do ator, para o Lume essa união pode ser o ponto 

de partida, “Mesmo se o enfoque estiver sendo dado ao treinamento físico ou energético. Esse 

pequeno detalhe altera todo o comportamento do ator frente ao seu treinamento cotidiano e o 

modo como ele encara cada exercício.” (FERRACINI, 1998, p.11).  

                                                           
9 O original: “Theatre Antropology is the study of the behaviour of the human being when it uses the physical 

and mental presence in an organized performance situation and according to principles which are different from 

those used in daily life. This extra-daily use of the body is what is called technique” (BARBA; SAVARESE, 

1991, p. i) 
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 Ainda falando sobre o “corpo Dilatado”, Barba escreve em pequena nota das figuras 1 

e 2 do livro “A arte secreta do ator”: “Tudo, desde a postura até o figurino, da expressão 

facial, à dinâmica do corpo, contribui para a dilatação da presença do performer” (BARBA, 

1991, p.54, grifo nosso, tradução nossa10).  Mais do que nos ajudar a explicar o que é o corpo 

dilatado, ele aponta para o figurino como participante dessa construção do corpo dilatado.  

Além dessa primeira menção ao traje de cena, o livro de Barba e Savarese contém todo 

um capítulo sobre a relação entre figurino e ator. Nele, os autores apontam o frequente uso no 

teatro oriental e ocasional no teatro ocidental do figurino como “living partner” (BARBA; 

SAVARESE, 1991, p.219). Dentro desse princípio, o figurino “parceiro vivo” é responsável 

por fazer transparecer o trabalho físico do ator (no caso ele aponta para as técnicas do 

equilíbrio precário e dança das oposições como exemplos).  

Ademais, Barba e Savarese acreditam que nesses casos o traje de cena pode ser 

entendido dentro do conceito Grotowskiano de prótese11. Para estes autores, o traje de cena 

enquanto prótese auxilia o corpo do ator na dilatação, esconde-o e ao mesmo tempo 

transforma-o. O figurino, então, reforça a energia do ator criando uma via de mão dupla/tripla 

entre o corpo, o performer e o traje. 

 

 

3. Apontamentos finais do capítulo 

 

Pode-se perceber que apesar de terem linhas de trabalho e conceitos diferentes, todos 

os mestres aqui apresentados têm alguma similaridade no que tange o traje de cena: ele deixa 

de ser apenas uma roupa decorativa para ser um traje que auxilia o ator em cena.  

Através de Viana (2010), pudemos entender que para Stanislavski e Artaud (bem 

como para outros encenadores da virada e do começo do século XX), havia a intenção de 

integrar o traje de cena à encenação, ou seja, de pensar os elementos plásticos dentro de um 

projeto coeso e significativo, não como mero “enfeite”, mas como parte de um todo. 

                                                           
10 No original: “Everything, from posture to costume, from facial expression, to body dynamism, contributes to 

the dilation of the performer’s presence” (BARBA, 1991, p.54).  
11 Não foi possível encontrar nem nos escritos e Barba, nem de Grotowski, a definição exata do conceito 

mencionado. Barba explica que este era um conceito usado por Grotowski nos seus primeiros anos no Teatro 

Laboratório (BARBA; SAVARESE, 1991, p. 219). 
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Vimos que para Decroux, Grotowski e Barba, mais que o encenador, é ao ator que 

pertence a arte da cena. Enquanto Decroux e Growtoski “renunciam”12 os outros elementos de 

cena como forma de reforçar a importância do ator, Barba e Savarese escrevem com mais 

detalhes a respeito desses elementos e de sua relação com ator.  

Partiremos agora para uma próxima etapa da pesquisa. Descreveremos o processo de 

criação dos trajes de cena de três, das cinco linhas de pesquisa do Lume. Ao final da etapa 

descritiva, no capítulo final, analisaremos se esses processos de criação encontrados estão em 

concordância ou dissonância com o que foi apresentado neste capítulo. 

 

 
 

                                                           
12 Coloco “renunciam” entre aspas pois, conforme descrito, não é como se os trajes de cena realmente não 

existissem nos espetáculos destes dois mestres. Negar a existência dos elementos plásticos era parte de um 

discurso que visava firmar a centralidade do ator no teatro. 
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CAPÍTULO II 

Clown, o sentido cômico do corpo e os trajes que o vestem. 

 

 

“A máscara do clown, o nariz, é a menor 

do mundo, a que menos esconde e mais 

revela” 

(BURNIER, 2001, p. 218) 

 

 

 

1. Introdução 

Neste capítulo trataremos da relação entre as pesquisas e espetáculos de clown do 

Lume e a criação dos trajes usados pelos clowns em questão. Embora haja, na literatura, 

alguns autores que tratam clown e palhaço como sinônimos, e outros que façam distinção, 

neste trabalho usaremos os termos como sinônimos, uma vez que assim foram tratados pelos 

entrevistados. 

Primeiro, será apresentado um breve histórico do surgimento do circo e dos clowns 

para familiarizar leitores que desconhecem o assunto; em seguida, teremos a definição de 

clown, segundo Lume, seguida pelo histórico da formação de palhaço dos atores do grupo. 

Exploraremos mais a fundo uma das etapas da formação dos atores, chamado de “O 

palhaço através da máscara”, pois esta etapa teve uma forte influência no processo de criação 

de trajes de palhaço dos atores do Lume Teatro. Essa influência poderá ser vista na seção 

seguinte, chamada de “O guarda-roupa do Lume e o processo de criação”. 

Por fim, serão apresentados cinco, de seis, espetáculos de clown do Lume, sendo que 

três estão em cartaz e dois, não.  

Neste estudo, para tratar da criação do traje de cena do palhaço em relação à criação 

dos espetáculos foram entrevistados os atores Carlos Simioni, Naomi Silman e Ricardo 

Puccetti13.  

 

 

 

 

                                                           
13 Ainda que todos os atores do Lume Teatro tenham passado por formação de palhaço, foram escolhidos estes 

três atores, pois, são eles que mantém espetáculos de clown em cartaz até hoje. 
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2. O nome, a roupa e a cara: palhaços no Brasil e no mundo  

 

 Palhaço, clown, merryman, bufão, bobo da corte, louco, fool, jester. Muitos nomes e 

muitas caras nos trouxeram ao que chamamos hoje de palhaço. A comicidade já apareceu sob 

diversos disfarces durante a história europeia e é quase tão antiga quanto os primeiros 

registros de teatro. Para falar do surgimento do palhaço, é necessário retomar brevemente a 

trajetória da comédia dentro do teatro ocidental. 

É comum partir da Grécia antiga para falar da história do teatro ocidental14. Há 

registros de 2700 anos que demonstram a existência de espetáculos de variedades de grupo 

itinerantes na região dórica (CASTRO, 2005). Nos espetáculos de variedades havia cenas 

cômicas com palhaços, sendo que ambos (cenas e palhaços) eram chamados de mimos – 

palavra que originou séculos mais tarde as palavras mímica e pantomima, formas teatrais que 

não utilizam texto. O próprio termo comédia deriva da palavra grega komos, festas e orgias 

em homenagem ao deus Dionísio. 

Já em Roma, no século II A. C. havia encenações de farsas com tipos15 cômicos 

mascarados, chamadas de farsas atelanas, que contribuíram para outras formas teatrais 

cômicas que se espalharam pela Europa, séculos depois. Um dos herdeiros das farsas atelanas 

é a Commedia dell’Arte. Este é o nome que se dá a um fenômeno artístico do Renascimento 

italiano de apresentações teatrais com tipos cômicos mascarados. De acordo com Viana e 

Campello (2010), pela primeira, vez naquele período, grupos itinerantes de atores viviam 

exclusivamente da bilheteria arrecadada nas apresentações. 

As apresentações de grupos de Commedia dell’Arte eram baseadas em argumentos 

com personagens (tipos) fixos, mas cujo diálogo era improvisado pelos atores. Como 

exemplos de tipos temos: Arlechino, il Dottore, Pantaloni, Pulcinela, il Capitano e muitos 

outros16. 

 Na Commedia dell’Arte era comum que os atores assumissem para si apenas um dos 

tipos existentes, tirando o máximo possível daquele tipo. O que fosse escolhido pelo ator 

                                                           
14 Aqui restringimos a tratar a história do teatro apenas ocidental, pois falar de toda a história do teatro seria 

abrangente demais. Também foi proposto este recorte ocidental, pois o clown é herdeiro dessa linhagem, ainda 

que receba influência de outras tradições e culturas. 
15 Segundo a definição encontrada no Dicionário de teatro de Patrice Pavis, tipo é uma personagem que possui 

características físicas e/ou de personalidade já previamente conhecidas pelo público. Os tipos fazem parte de 

repertórios de formas teatrais históricas como a farsa e da Commedia dell’Arte. (PAVIS, 2011, p.410) 
16 Para saber mais sobre os tipos da Comédia dell’Arte e seus figurinos, consulte VIANA, Fausto e CAMPELLO 

NETO, Antonio Heráclito C. Introdução histórica sobre cenografia – os primeiros rascunhos – São Paulo: Fausto 

Viana, 2010. 
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passava a ser o único personagem para o resto da carreira do intérprete – um pouco como 

veremos que ocorre com o palhaço do Lume, uma figura cômica fixa, criada por um ator.  

No livro “O elogio da bobagem”, Abreu (2005) aponta paralelos entres os tipos da 

farsa atelana e da Commedia dell’Arte, através de características da personalidade dos tipos e 

de sua caracterização física. Nessas comédias de tipos era predominante o uso de máscaras 

que, similar à maquiagem do palhaço moderno, criavam uma imagem exagerada do rosto. 

Abaixo (figura 1), temos a imagem de um tipo da Commedia dell’Arte usando 

máscara. Este tipo é um Arlequim, que se encaixa na categoria de tipos “Zanni”. No livro de 

Viana e Campello vemos a figura 1, a respeito da qual os autores dizem: Zanni são os 

personagens mais antigos da Commedia dell’Arte. Nas palavras destes autores (2010, p.66): 

“Era um palhaço contador de histórias, narigudo e acrobático”. 

Há, ainda hoje, resquícios da farsa atelana e da Commedia dell’Arte nos trajes de um 

dos tipos. O bufão grego Sannio, assim como o Arlequim da Commedia dell’Arte, tinha por 

característica usar um pequeno chapéu preto e uma roupa de remendos coloridos (além da 

máscara, claro). Estes remendos eram reais, surgidos do desgaste real do traje e da 

necessidade de mostrar a pobreza do personagem. Ainda segundo Viana e Campello, apenas a 

representação dos tais remendos permaneceu com os séculos, resultando, hoje em dia, 

naqueles tecidos estampados com losangos coloridos que ainda vemos alguns palhaços 

usando. A Commedia dell’Arte se manteve em voga não só no Renascimento, ela durou ainda 

dois séculos, tendo se espalhado por outros países da Europa. 

 

Figura 1- Arlechino. (Fonte: CAMPELO; VIANA, 2010, p. 71) 
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 Se o teatro já existia, e tinha figuras cômicas há vários séculos, o circo, no século 

XVIII, estava prestes a nascer. Foi com espetáculos equestres, na Inglaterra, que o circo 

começou a se consolidar da forma que o conhecemos hoje. De acordo com Castro (2005), o 

nome circus, para o espaço de apresentação, veio de uma arena construída pelo sargento 

Phillip Astley (1742-1814), para ser escola de equitação e espaço para apresentação dos 

espetáculos equestres. Astley foi o primeiro a mesclar as proezas equestres com 

demonstrações de artistas de feira (equilibristas, acrobatas, atores de melodrama, cômicos, 

entre outros), criando inclusive cenas cômicas equestres em que o cavaleiro fazia acrobacias 

cômicas a cavalo! 

 O formato estabelecido por Astley e seus contemporâneos fez sucesso por toda Europa 

e América, criando um ambiente propício para o desenvolvimento dos clowns. É nesse 

contexto que, entre os séculos XVIII e XIX, estabelecem-se duplas de clowns, cada um com 

seu próprio arquétipo. Um dos arquétipos era o do clown chamado de Branco, que 

costumeiramente utilizava um traje elegante com muito bordado e brilho, um chapéu cônico 

branco na cabeça e maquiagem também branca17. Sua personalidade era autoritária e 

sofisticada. O outro clown chamava-se Augusto e se caracterizava por roupas mais próximas 

ao dia-a-dia, de empregado do circo (como ternos, gravatas e sapatos), mas em tamanho 

exagerado. A característica mais marcante da maquiagem do clown Augusto era o nariz 

vermelho, indicativo de gripe ou de consumo exagerado de álcool – essa maquiagem teria 

sido inventada pelos clowns irmãos Fratellini, em 1910 (CASTRO, 2005). A personalidade do 

clown Augusto é dócil e atrapalhada, quase ingênua, mas sem deixar de levar a melhor nos 

conflitos com o clown branco. 

                                                           
17 Segundo Castro (2005), os trajes e maquiagens do clown branco seguiam mais ou menos a mesma linha do 

que foi inventado por Joe Grimaldi (1778-1837), conhecido como “pai dos palhaços”, por ser responsável pelo 

sucesso da figura do clown na pantomima inglesa. 
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Figura 2 - Cartaz do espetáculo "Medrano" 

dos irmãoes Fratellini. (Fonte: "O elogio da 

bobagem" p.72). 

Figura 3 - Cartaz do espetáculo "Cirque 

d'hiver de Pareis" dos irmãoes Fratellini. 

(Fonte: "O elogio da bobagem" p.73.) 



38 
 

Ainda segundo Castro (2005), haveria hoje uma predominância do clown Augusto, ou 

pelos menos de seus trajes. No caso do Lume Teatro, no espetáculo “Cravo, Lírio e Rosa” 

(1996), podemos testemunhar a atuação de um clown branco (Carolino, nome do clown de 

Carlos Simioni) e do Augusto (Teotônio, nome de clown de Ricardo Puccetti). Na foto 

abaixo, podemos ver que ambos usam versões exageradas do traje diário, mas, isso será mais 

bem descrito, ao longo do capítulo. A seguir, trataremos de como o Lume entende a figura do 

palhaço para, mais adiante, compreendermos a relação entre o palhaço e seu traje, que, por 

sua vez, indicar-nos-á como é o processo de criação da roupa do clown. 

 

 

 

 

 

3. Definição de clown segundo o Lume 

 

É quase impossível falar de palhaço no Brasil contemporâneo sem lembrar as 

contribuições do Lume em pesquisa, espetáculos e ensino do assunto. Para Castro (2005, p. 

210), graças a Burnier, Simioni e Puccetti, Campinas se tornou um importante centro de 

referência sobre clown.  

 

Figura 4 -  Ricardo Puccetti e Carlos Simioni 

em “Cravo, Lírio e Rosa”. (Fonte: Arquivo do 

Lume Teatro. Foto: Juliana Hilal.). 
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A definição de clown que se encontra no site do grupo: 

 

Para o Lume, o palhaço não é um personagem, mas a dilatação da ingenuidade e do 

ridículo de cada um de nós, revelando a comicidade contida em cada indivíduo. 

Portanto, todo palhaço é pessoal e único. Desta forma, através de uma metodologia 

em constante desenvolvimento pelo LUME, este estudo possibilita que aspirantes a 

clown entrem em contato com aspectos "ridículos e estúpidos" de sua pessoa, 

normalmente não expostos durante a vida cotidiana. É um processo de pesquisa que 

permite uma vivência da utilização cômica do corpo, que é particular e diferente 

para cada um; a descoberta do ritmo (tempo) pessoal e um contato inicial com a 

lógica de cada palhaço, ou seja, sua maneira de ação e reação frente ao mundo que o 

cerca. 

  

 

 Essa definição acima reflete e resume os muitos anos de trabalho e pesquisa do Lume 

Teatro. Ela demonstra o comprometimento dos atores com um longo processo individual de 

busca por um clown livre de fórmulas, cheio de vida e significativo para os dias atuais. Até 

chegar a esta definição apresentada acima, o Lume trilhou um longo processo de aprendizado 

de experimentação. Esse processo será apresentado a seguir, sua importância se dá na medida 

em que as experiências moldaram a forma como o Lume entende o palhaço e a busca pelos 

trajes dele.  

 

 

4. O estudo de clown pelos atores do Lume 

 

O primeiro contato dos atores do Lume com o fazer circense foi em um momento 

histórico de transição da forma de transmissão do saber circense: nas tradições ocidentais, 

ocorria com frequência a transmissão de saberes por via familiar. Mas isso estava prestes a 

mudar.  

No circo, as gerações mais novas aprendiam com os mais velhos não só como ser 

palhaço, como, também, malabarismos, música, a montagem da lona, e outras habilidades 

ligadas ao circo.  

Essa maneira de transmissão familiar do saber circense durou pelo menos dois séculos. 

Foi durante o século XX que a tradição de transmissão familiar se transformou. Segundo 

Silva e Abreu (2009), ao longo do século XX, o que se viu foi um processo em que os novos 

meios de comunicação como o rádio, o cinema e a televisão, gradualmente enfraqueceram o 

circo.  
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Apesar de, por vezes, personalidades circenses atuarem nesses novos meios, suas 

aparições não foram suficientes para fazer o público continuar a frequentar a lona. Silva e 

Abreu ainda dizem a esse respeito: 

 

Se por um, lado houve a diminuição de circos de lona, por outro, há uma 

significativa ampliação da presença da linguagem circense no interior das 

sociedades, hoje, através das escolas de circo e projetos sociais que utilizam essa 

linguagem como ferramenta pedagógica (...). (SILVA; ABREU, 2009, p. 45). 

 

 

Como muitos nesse período, Luís Otávio Burnier formou-se em escolas ou com 

pessoas da tradição circense que abriram suas portas para ensinar pessoas de fora do círculo 

familiar. Posteriormente, os atores do Lume18 participaram de retiros de clown organizado por 

Luís Otávio Burnier.  

O primeiro retiro foi realizado em 1989 por Burnier e Elizabeth Pereira Lopes19. 

Durante o retiro, Burnier atuava como orientador das atividades, mantendo uma persona 

chamada Monsieur Loyal. Essa figura, de acordo com Burnier (2001), é o dono do circo, a 

autoridade máxima, o elemento externo ao grupo de clowns iniciantes, responsável por 

constranger. É uma figura que o clown obedece cegamente, por vezes, ao pé da letra. 

Em sua tese de doutorado, Burnier explica que o retiro de clowns é a alternativa 

encontrada para a iniciação dos aprendizes que não são de origem circense. Ele define como 

iniciação o processo de vivenciar experiências individuais que geram uma identidade e 

identificação com um grupo maior. Como numa iniciação ritual de grupos indígenas, o 

indivíduo passa por um processo antes de poder usar sua máscara (nariz e maquiagem no caso 

do clown). Nas palavras de Burnier (2001, p.210), “iniciação do clown nada mais é do que a 

condensação no tempo de uma série de experiências pelas quais o ator clownesco passa que o 

ajudam a encontrar ou confirmar seu clown”. O autor ainda afirma que nem sempre a 

iniciação resulta num clown, é o início de um processo, cujo sucesso depende muito do ator.  

Em um segundo momento da história do Lume, os atores Ricardo Puccetti e Naomi 

Silman foram em busca de outros atores-palhaços para sua formação. Em 1999, Sue 

Morrison20 veio ao Brasil e desenvolveu seu trabalho de clown e máscaras com os sete atores 

do Lume. “O não lugar de Ágada Tchainik”, espetáculo solo de Naomi Silman, atriz-

                                                           
18 Exceto Naomi Silman, que ainda não era integrante do grupo. 
19 Elizabeth Pereira Lopes, que participou dos retiros com Luís Otávio, era professora das artes cênicas da 

Unicamp na época.  
20 Sue Morrison é uma atriz e diretora canadense, pupila de Richard Pochinko. Ambos são conhecidos 

internacionalmente pelo trabalho que desenvolvem do palhaço através da máscara, baseados na figura de palhaço 

sagrado de algumas etnias de nativo-americanos. 
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pesquisadora do Lume Teatro, resultou de um segundo encontro da atriz com Sue Morrison.  

Ricardo Puccetti e Naomi Silman, além das experiências acima citadas, também fizeram curso 

de clown com Philip Gaullier21, em Londres. Por último, Ricardo Puccetti passou uma 

temporada com Nani Colombaioni, cômico italiano descendente de atores da Comédia 

dell’Arte. Colombaioni dirigiu o espetáculo “La Scarpetta”, spetácolo artístico” – solo de 

palhaço de Puccetti.   

Ricardo Puccetti (na época já membro do Lume) e Naomi Silman se conheceram em 

um workshop de clowns na escola de Phillip Gaulier, em 1996. O curso durava quatro ou 

cinco semanas e tinha aproximadamente 30 alunos de diferentes origens, formações e níveis 

de experiência. Esse perfil variado de pessoas segue a filosofia do mestre Gaulier22, que 

acredita que o trabalho do ator (e do clown) deve ser como um jogo, com a liberdade e o 

prazer de agir de acordo com o que a situação apresenta. 

Naomi Silman conta que durante o curso de clown de Phillip Gaulier havia um 

exercício específico para se pensar no traje do palhaço. O exercício consistia em pedir que 

cada palhaço entrasse um por vez no palco com uma vassoura. O palhaço começaria a varrer 

enquanto Gaulier observaria. Após alguns instantes, o professor pedia que o palhaço parasse e 

olhasse para o público. Nesse momento, Gaulier dizia algo ligado ao figurino, geralmente 

algo icônico como: policial, escoteira, boxeador, rainha da Inglaterra, Elvis Presley, Mae 

West, etc. A esse respeito Naomi Silman (entrevista, apêndice A4) explicou: “Essa figura é 

para o figurino, ou seja, essa figura não é o palhaço, não é que você vai ter que interpretar, 

mas é o que ele vê no seu corpo ou na sua pessoa, etc.”. Na sua vez, Gaullier sugeriu a 

seguinte imagem à Naomi: 

 

Então ele olhou para mim e falou: adolescente. Eu pensei “putz, adolescente?” 

porque é menos específico do que a palavra policial, por exemplo. Mesmo assim, fui 

montando. Eu peguei minissaia, meia listrada, uma camiseta rosa bem apertadinha 

com um número na frente, e eu pus ela de Maria-chiquinha e de patins, daqueles 

roller blades. (Naomi Silman, entrevista apêndice A4) 

 

Tanto no retiro de clown de Burnier, quanto nos cursos de Gaullier e Sue Morrison, 

havia exercícios e propostas de atividades ligadas diretamente à descoberta do figurino pelo 

clown. Todos os exercícios, por mais diferentes que seus métodos fossem, buscavam uma 

ideia repetida pelos três entrevistados: a da “lógica do figurino”. Por trás desta expressão, 

                                                           
21 Phillip Gaulier (1943) é um ator, mestre palhaço e professor francês. Foi discípulo de Jacques Le Coq e 

instrutor na escola do mestre, antes de sair e fundar sua própria escola na década de 1980. 
22 A filosofia de Phillip Gaulier é visível no despojamento dos textos no próprio site da escola. 

http://www.ecolephillipgaulier.com  

http://www.ecolephillipgaulier.com/
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reside uma ideia de que o palhaço deve encontrar um figurino que ajude a ressaltar o sentido 

cômico do próprio corpo, que use as peculiaridades desse corpo específico em favor do 

ridículo. Isso pode ser empiricamente observado no curso ministrado por Ricardo Puccetti, “O 

clown e o sentido cômico do corpo”, em que há um exercício pensado para que os alunos 

encontrem os trajes mais adequados para o seu clown. Outro exercício interessante é um em 

que, já encontrado o embrião do traje do palhaço, Puccetti pede aos alunos para que desfilem 

como clowns, ou seja, encontrem a forma de andar do seu clown. Esse exercício ajuda os 

alunos, não só a encontrarem o andar do seu clown, como, também, a testarem se o traje e a 

ação estão seguindo um mesmo caminho cômico.   

Segundo Ricardo Puccetti, o figurino e a maquiagem têm o papel de revelar a pessoa, 

do mesmo modo que os exercícios propostos pelos mestres têm o intuito de revelar o corpo e 

o humor próprios daquela pessoa-palhaço. O traje em si pode mudar a cada espetáculo, mas o 

conceito fundamental, que rege o ridículo dos diferentes trajes, deve permanecer. Pode-se 

desenhar um paralelo aqui com Bergson (1984), que aponta que, como um harmônico está 

para uma nota fundamental, o ridículo físico está para o ridículo profissional. Neste caso, ao 

invés de ridículo físico e profissional, temos a relação de como o conceito geral de traje (a 

lógica do figurino) está para cada traje de cada espetáculo.  

Como exemplo de figurinos que reforçam a lógica de um palhaço, Puccetti aponta 

para os cômicos Laurel e Hardy (o Gordo e o Magro). Para Puccetti, os trajes apertados de 

Hardy (o Gordo) e folgados de Laurel (o Magro) ajudam a reforçar a opulência do corpo de 

um e a miudeza do outro, criando um contraste entre ambos. Os gestos diminutos de Hardy 

também ajudam a criar a sensação de grandeza do corpo do ator, num claro exemplo em que 

gesto e figurino são pensados para que criem uma unidade de sentido. 
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Pelas figuras 5 e 6 podemos observar que mesmo usando trajes diferentes, as 

características que os trajes ressaltam são as mesmas: tanto a gravatinha curta da primeira 

imagem, quanto o terno com o botão aberto da segunda servem para reforçar o físico grande 

de Hardy. No caso de Laurel, podemos notar que em ambas as fotos ele usa calças largas e um 

casaco mais ajustado, deixando sua figura mais fina, em contraste com o Hardy. É curioso 

que até mesmo os cachorros que aparecem na figura 6 seguem esse padrão de alongar a figura 

de Laurel e engrandecer a figura de Hardy. 

 

Figura 6 -  Foto de Laurel e Hardy. (Fonte: < 

http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-

hardy/images/30795436/title/laurel-hardy-

photo >  Acesso: 6 jul.2014.) 

Figura 5 -  Foto de Laurel e Hardy. (Fonte:< 
http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-

hardy/images/30795436/title/laurel-

hardy-photo >. Acesso: 6 jul.2014.) 

http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-hardy/images/30795436/title/laurel-hardy-photo
http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-hardy/images/30795436/title/laurel-hardy-photo
http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-hardy/images/30795436/title/laurel-hardy-photo
http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-hardy/images/30795436/title/laurel-hardy-photo
http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-hardy/images/30795436/title/laurel-hardy-photo
http://www.fanpop.com/clubs/laurel-and-hardy/images/30795436/title/laurel-hardy-photo
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O mesmo contraste que vemos em Laurel e Hardy já havia sido notado por Bergson 

como fator cômico. O autor apresenta um exemplo de contraste aplicado à fala:  

 

Quando Molière nos apresenta os dois médicos ridículos de O Amor Médico, Bahis 

e Macroton faz com que um fale muito lentamente, esticando as palavras sílaba por 

sílaba, ao passo que o outro fala precipitadamente. O mesmo contraste verificado 

entre os advogados de Pourceaugnac. Via de regra, é no ritmo da fala que reside a 

singularidade física destinada a completar o ridículo profissional. (BERGSON, 

1984, p.35) 

 

 

5. O palhaço através da máscara 

 

 

Em 1999, os atores do Lume desenvolveram o trabalho de clown com a técnica do 

palhaço através da máscara, orientados por Sue Morrison, atriz e clown canadense, discípula 

de Richard Pochinko23 – primeiro a unir a tradição do palhaço sagrado das culturas nativo-

americanas à tradição do palhaço europeu. 

A influência das etnias norte-americanas reside na ideia de que o palhaço sagrado é 

um ser vivo entre as seis “direções do ser”, seis facetas da personalidade de um ser humano. O 

                                                           
23 Richard Pochinko (1946-1989) foi um ator canadense que criou uma nova metodologia de trabalho com a 

figura do palhaço ao integrar a tradição ocidental (Pochinko foi aluno de Jacques Lecoq), com as tradições 

nativo-americanas que aprendeu com o índio John Smith. 

Figura 7 - Máscaras do trabalho com Sue Morrison (Fonte: Arquivo do Lume 

Teatro. Foto: Sue Morrison.) 
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número seis é um reflexo dos seis pontos cardeais utilizados por eles: Norte, Sul, Leste Oeste, 

Abaixo e Acima. 

O curso de Morrison no Lume durou seis semanas com os atores do Lume e, 

concomitante, Morrison ministrou um curso de duas semanas para outros atores e palhaços da 

comunidade artística de Barão Geraldo (distrito de Campinas e sede da Unicamp e do Lume 

Teatro). 

Em um artigo escrito para a revista número 3 do Lume, Ricardo Puccettti descreve 

detalhadamente o trabalho com Sue Morrison. Segundo o ator (2000, p.83): “O trabalho com 

as máscaras permite que o ator descubra uma série de qualidades de energia, com as quais 

poderá trabalhar futuramente”.  

Os primeiros exercícios que Puccetti descreve no artigo são pensados para trabalhar a 

percepção e a intuição dos atores, deixando o pensamento racional de lado para poder 

trabalhar diretamente com os impulsos do corpo. Em seguida, passa-se para outra etapa de 

exercícios, desenhados para o ator se esvaziar de si mesmo para deixar que algo externo 

(como sons) conduza seu corpo. 

Após as primeiras duas etapas de exercícios, os atores passaram para o trabalho de 

construção das máscaras. Antes de iniciar a modelagem em argila, foram feitos exercícios de 

respiração. Um tipo de respiração diferente era atribuído para cada um dos seis lados. 

Naomi Silman descreveu essa parte do processo de trabalho de Sue Morrison no Lume 

da seguinte forma: primeiro os atores são instruídos a respirar segundo uma das direções. De 

olhos fechados, cada ator modelou em argila a máscara correspondente àquela direção. Sobre 

a argila foi aplicada uma camada de papel e cola (papier-mâché) para formar a máscara. A 

partir do que tinham imaginado de olhos fechados, a máscara foi pintada. O procedimento foi 

repetido para cada um dos seis lados.  

Uma vez prontas, as máscaras foram utilizadas em exercícios que exploraram os dois 

lados de cada máscara: um da experiência e outro da inocência. Os exercícios de 

improvisação com as seis máscaras resultaram então em 12 matrizes24. Cada matriz tinha um 

figurino próprio, que era “escolhido pela máscara” (PUCCETTI, 2000, p.87). A ideia de que 

a máscara escolhia o figurino pode parecer estranha, mas estava em consonância com a 

proposta dos exercícios de se deixar conduzir, feitos nas primeiras etapas antes da confecção 

das máscaras. A escolha do figurino pela máscara implicava na necessidade de um grande 

                                                           
24 Matrizes são ações físicas ou vocais, codificadas pelo ator de forma a fazerem parte de seu repertório pessoal. 
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conjunto de roupas disponíveis para serem usadas, e é sobre esse conjunto de roupas que 

falaremos a seguir. 

 

 

6.  O Guarda-roupa do Lume e o processo de criação 

 

Ainda dentro do processo de trabalho do clown através da máscara, surge um elemento 

de criação que merece destaque por sua importância para o processo de criação dos trajes de 

cena do Lume Teatro: o guarda-roupa. 

 

(...) Depois na hora de vestir a gente trabalha com um acervo de figurinos enorme, 

aliás o acervo do Lume de figurino, por menor que já tenha sido, sempre foi 

utilizado, devida à necessidade dele por causa do trabalho do palhaço nos retiros de 

clown. E na época do trabalho com a Sue foi muito importante porque quanto mais 

possibilidades você tem, mais você viaja na sua imaginação. (Naomi Silman, 

entrevista apêndice A4) 
 

Figura 8 – Jesser de Souza no retiro em Pocinhos (MG), 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: Sue Morrison.) 

Figura 9 – Raquel Scotti Hirson no retiro em 

Pocinhos (MG) (Fonte: Arquivo do Lume Teatro. 

Foto: Sue Morrison.) 
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Aqui, a atriz faz menção a um conjunto de trajes que não necessariamente são usados 

em espetáculos. A origem deste conjunto se deu primeiro através de doações dos próprios 

atores do Lume e seus parentes. Em seguida esses trajes passaram a ser disponibilizados para 

retiros de clown e outros cursos. Com o uso recorrente foi necessário criar uma regra de utilização dos 

trajes: quando um palhaço encontrava o seu figurino e essa peça de roupa era parte do acervo do 

Lume, ele podia leva-lo consigo, desde que deixasse outra peça de roupa ou acessório em troca. Essa 

regra possibilitou uma maior diversidade de trajes no acervo. Relatou-se que quando um palhaço 

encontrava uma peça de roupa para compor seu figurino no acervo no Lume, a tendência era que o 

palhaço deixasse várias outras peças de roupas em sinal de gratidão. Por último, depois que a Sede do 

Lume ficou mais conhecida como espaço de pesquisa teatral, pessoas da comunidade de Barão 

Geraldo e da UNICAMP passaram a aparecer com sacolas de doação25. 

Esse guarda-roupa/acervo é a primeira etapa do processo de criação de muitos dos 

figurinos do Lume, pois é dele que saem os trajes que são usados durante o trabalho cotidiano. 

Esse acervo tem uma variedade grande de itens como calças, vestidos, blusas, paletós, 

sapatos, perucas, que permitem que os atores experimentem diferentes possibilidades, 

mantendo ou descartando trajes conforme o desenvolvimento do trabalho de ator. Por vezes, 

algum traje funciona tão bem que passa a fazer parte do traje de cena do espetáculo26, em 

outros momentos ele é apenas um ponto de partida.  

Quando falamos em processo criativo, por que seria este o primeiro passo em relação à 

criação dos trajes de cena? A partir de autores como Ostrower (2013), Ghiselin (1952) e 

Kneller (1973), podemos definir processo criativo como o ato de criar algo novo a partir da 

reordenação e ressignificação (intencional segundo enfatiza Ostrower) de nossas referências e 

subjetividades. Se partirmos dessa definição de processo criativo, então o procedimento dos 

atores do Lume Teatro, de utilizarem um acervo de roupas, torna-se um ato claro: é uma 

forma de o ator encontrar por si só o traje de cena, reordenando e ressignificando aquilo que 

se encontra nesse guarda-roupa de referências. 

 O guarda-roupa do Lume Teatro é, principalmente no caso do clown27, um instrumento 

de trabalho do ator, em que ele pode ter autonomia na criação do traje de cena, uma vez que 

para o Lume Teatro o traje do clown tem íntima ligação com a arte de ator. 

                                                           
25 Todo o relato da criação do guarda-roupas do Lume vem de comunicação pessoal com a atriz Raquel Scotti 

Hirson. 
26 Um exemplo disso será descrito no capítulo III. 
27 Há casos, em outras linhas de pesquisa do Lume, em que o ator monta um figurino com trajes do guarda-roupa 

e posteriormente um figurinista entra no processo para refinar os figurinos. Em outros casos, até o figurinista 

parte desse acervo para fazer propostas que depois serão mais bem desenvolvidas.  



48 
 

Um caso de utilização de acervo, que é passível de comparação, é o do processo do 

Théâtre du Soleil. No livro “O figurino Teatral e as renovações do século XX”, Fausto Viana 

descreve o histórico do aclamado grupo e o desenvolvimento do processo de criação dos 

trajes de cena ao longo dessa história. O que nos interessa no caso do Soleil é que lá os trajes 

de espetáculos anteriores podem ser usados no processo de criação de um espetáculo novo. 

Viana (2010) relata que há também à disposição dos atores uma sala de costuras com muitos 

tecidos e algumas costureiras que podem executar a ideia do ator, uma vez que ele converse 

com a diretora do grupo, Ariane Mnouchkine. 

Se por um lado, Lume e Soleil têm em comum a reutilização de trajes de espetáculos 

anteriores, por outro, a forma como isso ocorre é diferente. Geralmente, no Lume, o processo 

de criação se inicia com o trabalho do ator e só depois de algum tempo é iniciada a 

experimentação com trajes. No Soleil, a encenadora Mnouchkine dá predefinições cênicas aos 

atores, que em retorno fazem uma proposta de improvisação com todos os elementos de cena 

presentes (maquiagem, figurino, luz, som). O traje, portanto, é usado pelos atores desde o 

primeiro momento. 

Através das comparações com o ambiente universitário e com o Théâtre du Soleil 

pode-se perceber que, ainda que tenha elementos em comum, o processo de criação de trajes 

em cada um dos casos citados é diferente. Cada grupo/ator encontra seu modo de trabalho 

cênico e também encontra o modo de produção do figurino. No caso do objeto deste estudo – 

o processo de criação dos trajes de cena do Lume teatro – pode-se perceber que ele está 

intimamente ligado ao ator. 

Uma vez que, já estabelecemos qual a relação entre o clown e seu traje (a lógica do 

palhaço), e compreendemos que a primeira ferramenta para encontrar o traje é o acervo de 

roupas do Lume Teatro, passaremos então a descrever os espetáculos de clown do Lume, seu 

processo de criação e as lógicas de cada palhaço. 

 

7. O primeiro espetáculo de clown: “Valef ormos” (1992) 

 

 “Valef ormos” é, na descrição de Luís Otávio Burnier (2001), um espetáculo clássico 

de clown, uma sequência de quadros sem necessariamente ligação direta entre si. Em cena, 

havia três clowns: um branco (Carolino – Simioni), um Augusto (Teotônio – Pucetti) e um 
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contre-pitre28 (Cafa – Burnier).  No meio do espetáculo, Carolino desaparece e dá lugar à 

Gilda, clown feminina de Carlos Simioni. 

As cenas eram situações cotidianas simples. Segundo Burnier (2001), o que importava 

era como o clown agia e como interagia com o público.  Havia ainda uma segunda versão do 

espetáculo com a participação de Narigudo, palhaço de André Garcia Burnier, filho de Luís 

Otávio Burnier. O figurino de Narigudo e Cafa estão sob os cuidados de Carlos Simioni, que 

permitiu que os mesmos fossem fotografados para esta pesquisa.  

Nas figuras 10 e 11 podemos ver Puccetti, Simioni e Burnier em um ensaio fotográfico 

para o material de divulgação do espetáculo.  

 

 

                                                           
28 Contre-pitre é o nome que se dá ao segundo augusto do trio de clowns, que se alia ao Branco, é o puxa-saco 

(BURNIER, 2001, p16). 

Figura 10 - De cima para baixo: Ricardo Puccetti, Carlos Simioni e Luís Otávio 

Burnier (Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: Gil Grossi.) 
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8. Os clowns Carolino e Teotônio após “Valef ormos”: os espetáculos “Cravo, Lírio 

e Rosa” (1996) e “Concertato” (2011).  

 

Em 1995, o Lume foi surpreendido pela perda inesperada de Luís Otávio Burnier, 

vítima de uma infecção súbita. Com a ausência de Cafa, o espetáculo “Valef ormos” deixou 

de ser apresentado. Carlos Simioni e Ricardo Puccetti decidiram, então, criar um novo 

espetáculo. Para essa nova fase de Carolino e Teotônio – Simioni e Puccetti respectivamente – 

eram necessários novos trajes, mas sem que esses trajes abandonassem a essência da lógica 

estabelecida durante os retiros de clown.  No caso de Carolino, por exemplo, a lógica 

estabelecida durante os retiros era que ele deveria usar roupas curtas e justas, acentuando o 

físico mais cheio de curvas do ator. 

Em entrevista, Carlos Simioni relatou como foi o processo de mudança de figurino de 

“Valef ormos” para Cravo, Lírio e Rosa. Segundo o ator, seu colega Ricardo Puccetti, durante 

Figura 11 - Da esquerda para a direita: 

Ricardo Puccetti, Carlos Simioni e Luís 

Otávio Burnier. (Fonte: Arquivo do Lume 

Teatro. Foto: Tereza Dantas.) 
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a criação do novo espetáculo, foi a um brechó onde encontrou paletós xadrez “cafonas”, nas 

palavras de Puccetti, que poderiam ser os novos figurinos. Os trajes tiveram as medidas 

alteradas, de forma a manter a tal “lógica” dos figurinos de cada clown. No caso de Simioni, 

as roupas foram ajustadas ao corpo e encurtadas para ressaltar o físico do ator, em contraste 

com a forma longilínea de Ricardo Puccetti.  

 

 

Figura 12 - Ricardo Puccetti, Carlos Simioni e Luís Otávio Burnier. Espetáculo “Valef ormos”.  

(Fonte: Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Autor desconhecido) 

 
 

Figura 13 - Ricardo Puccetti e Carlos 

Simioni espetáculo “Cravo, Lírio e Rosa”. 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro Foto: 

Juliana Hilal.) 
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Simioni relatou também, na mesma entrevista, a elaboração de um novo figurino para 

o espetáculo “Concertato”, feito em parceria com a Orquestra Sinfônica da Unicamp em 

2011:  

  

Por exemplo, na orquestra que fizemos o “Concertato”, na roupa do Carolino [clown 

do Simioni] é tudo pequeninho, curtinho, uma baratinha atrás, curtinha, do maestro. 

E o do Ric [Ricardo Puccetti] já é grandona, compridão. Usamos o mesmo princípio. 

Já a mulher, a dona Gilda [clown feminina do Simioni], a dona Gilda, foi engraçado 

porque quando ela surgiu como clown era um vestido que tinha da mãe do Luis 

Otávio, dona Thais, que tinha no armário do Lume, tinha umas coisas que ela dava 

para o Lume, tanto é que a peruca que eu uso até hoje era dela e o vestido que tem 

até hoje era exatamente de alça, ele mudou logicamente, mas é o mesmo modelo. Eu 

tive que fazer para o espetáculo “Valef ormos”, que foi o Fernando Grecco quem 

fez, passaram-se 25 anos com o mesmo vestido, até que fazer um outro, mas é o 

mesmo modelo e para a cantora de ópera lá, sempre barriguda, mas era o sonho dela 

assim na ópera de dourado, com cauda, vestido de cauda, mas é sempre com aquelas 

alcinhas. (Carlos Simioni, entrevista apêndice A2) 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Ricardo Puccetti e Carlos Simioni em “Concertato” (Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: 

Alessandro Soave.) 



53 
 

Figura 15 - Ricardo Puccetti em “Concertato” (Fonte: 

Arquivo do Lume Teatro. Foto: Alessandro Soave). 

 

 

 

Nas figuras 16, 17 e 18 podemos observar os diferentes trajes da clown Gilda. Na foto 

à esquerda, vemos primeiro o vestido usado por Simioni como Gilda, aquele que ele 

menciona acima como tendo sido doado por dona Thaís. Na imagem do centro, vemos uma 

réplica do primeiro vestido que se desgastou devido ao uso intenso. Nota-se que a modelagem 

dos dois primeiros vestidos é a mesma. Na foto à direita, pode-se ver o vestido de gala, talvez 

o que mais destoa dos outros dois, mas, ainda se mantém a forma ajustada ao corpo 

(salientando a barriga postiça) e o decote mais reto do vestido original, mas com alças finas.   

Segundo o livro “Lume Teatro 25 anos” (2011), a clown Gilda seria um trabalho de 

Mímesis Corpórea29 aplicado à comicidade, pois, Carlos Simioni criou essa figura após 

observar dona Gilda, uma senhora que fazia limpeza em sua casa. 

                                                           
29 Para entender Mímesis Corpórea ler capítulo III desta dissertação. 
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Figura 16 - Ricardo Puccetti, Carlos 

Simioni e Luis Otávio Burnier em “Valef 

ormos”. (Fonte: Arquivo do Lume 

Teatro. Foto: Gil Grossi.) 

Figura 17 - Ricardo Puccetti e Carlos 

Simioni em “Cravo, Lírio e Rosa”. 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: 

Juliana Hilal.) 
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Salta aos olhos, na citação anterior de Simioni, o uso do vestido doado pela mãe de 

Burnier, dona Thaís, reforçando mais uma vez a importância do guarda-roupa como 

ferramenta para o ator encontrar a lógica do traje de Gilda. Uma vez encontrada a lógica, foi 

possível efetuar mudanças de estampa, cor, tipo de tecido e, no último caso, um pouco na 

modelagem, mantendo uma coerência entre si, uma identificação de algo típico desta figura 

em todos os três casos. É nessa coerência que reside a tal “lógica do figurino” descrita pelos 

entrevistados. Justamente a lógica ou coerência é o princípio fundamental que rege a busca e 

a troca de figurinos dos clowns do Lume. 

Apesar de não constar como autor do figurino nem na ficha técnica do espetáculo, nem 

nas entrevistas concedidas por Ricardo Puccetti e Carlos Simioni, foi o figurinista Warner 

Reis que executou os trajes do espetáculo “Concertato”. Em entrevista, Reis relata o processo 

de criação do traje de Gilda:  

 

Teve um processo de ver qual seria a roupa. Então apresentei para ele [Carlos 

Simioni]. (...) Eu fiz uma pesquisa de vestidos de Divas e mostrei para ele. E ele 

amou, porque era um mais lindo que o outro. E aí foi tranquilo, porque de cara ele 

decidiu sobre qual iríamos trabalhar. (Warner Reis, entrevista apêndice A9) 

 

Figura 18- Carlos Simioni em 

“Concertato”. (Fonte: Arquivo do Lume 

Teatro. Foto: Alessandro Soave.) 
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Reis relata que, após a pesquisa de imagens, ele buscou um pano de cortina como 

material para construção do vestido. Ele atribui o uso de um material atípico à sua premissa de 

que o figurino teatral não é como um traje comum, ele deve, nas palavras do figurinista, ser 

sujo, não ser perfeito. Ainda sobre o processo de criação do vestido de Gilda ele relata: 

 

(...) E eu fui trabalhando com moulage. Eu montei um corpo parecido com o da 

Gilda e fui modelando isso. De vez em quando o Simi [Carlos Simioni] vinha, 

experimentava. A Denise [Garcia] também esteve aqui um dia para ver se ela 

aprovava o vestido. (Warner Reis, entrevista apêndice A9) 

 

 

Além de ser responsável pela criação e costura do vestido de Gilda, Warner Reis 

também foi responsável por adaptar os fraques que os clowns Teotônio e Carolino usaram 

durante o espetáculo. Apesar de terem sidos comprados prontos, os fraques precisavam de 

alterações como mangas que saíssem (para a cena final em que um clown desmonta a roupa 

do outro) e ajuste no tamanho das pontas dos fraques. Esse ajuste era necessário para que os 

trajes mais uma vez obedecessem a “lógica” do figurino de cada clown. É possível observar 

na figura 17 que as pontas do fraque do palhaço Teotônio (Ricardo Puccettti) alcançam quase 

o chão. Mais à frente, analisaremos o significado da ausência do nome de Warner Reis na 

ficha técnica do espetáculo e nas entrevistas de Puccetti e Simioni.  

 

9. O espetáculo “La Scarpetta” (1997) 

 

 “La Scarpetta” – spetacollo artístico” é o nome do espetáculo solo de Ricardo Puccetti 

como Teotônio. Este espetáculo teve sua estreia em 1997 e surgiu do trabalho de Ricardo com 

Nani Colombaioni, palhaço italiano, herdeiro de uma família da tradição da Commedia 

dell’Arte e colaborador de Federico Fellini. 

Pelas figuras 19 e 20 podemos observar como ambos os figurinos (ainda que bastante 

distintos) prolongam a silhueta do ator. O figurino mais antigo (figura 19) usa um colete cinza 

pequeno, que cria a ilusão de que o ator tem um tronco curto e pernas muito longas. O 

figurino atual alonga a silhueta ao criar uma linha vertical que parte do jabot, segue as duas 

fileiras de botões e desce para as calças. O fato de ambos os trajes alongarem a figura do 

clown demonstra que em ambos os casos os figurinos seguem concretamente o que os atores 

do Lume dizem sobre manter a lógica do palhaço. 

É possível notar também pelas figuras 19 e 20 que, independente do espetáculo, a 

maquiagem do clown Teotônio é sempre a mesma. A forma oval branca pintada em seu rosto 
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ajuda a alongá-lo, mantendo a coerência com o figurino que também sempre alonga a silhueta 

do ator.  

Se compararmos os trajes de Teotônio em “La Scarpetta” e nas suas primeiras 

aparições em “Valef ormos” podemos notar mudanças: seja o cabelo mais curto do ator, o 

chapéu menor ou a falta dos óculos. 

Figura 20 - Ricardo Puccetti em 

“La Scarpetta” (Fonte: Arquivo do 

Lume Teatro. Autor desconhecido). 

Figura 19 - Detalhe de imagem de 

Ricardo Puccetti em “Valef ormos” 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. 

Autor desconhecido). 
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Como já foi descrito, durante o retiro de clown a tendência do iniciante é se 

sobrecarregar de roupas, ao longo dos dias, porém, ficam apenas com aquilo que funciona. O 

mesmo pode ser observado nas imagens acima, em que os trajes usados por Ricardo Puccetti 

como Teotônio se simplificam ao longo do tempo, restando apenas os elementos mais 

fundamentais.  
  

 

Na figura 21 podemos observar uma almofada inflável sendo usada como chapéu de 

toureiro. Ou seja, o jogo do palhaço com objetos cotidianos é conferir ao tal objeto novos 

sentidos além daqueles do dia-a-dia, no caso ressignificando uma almofada em parte do 

figurino, no caso o novo significado da almofada é de um chapéu de toureiro. 

Neste espetáculo, Ricardo Puccetti usa alguns trajes de longa biografia. Um exemplo é 

a calça vermelha que pode ser vista na figura 13. Em entrevista, Puccetti conta que estas 

calças já eram usadas por ele, quando ainda não fazia parte do Lume Teatro e praticava a arte 

do clown por conta própria, em passeios pelas ruas de Campinas. 

 Outro item cuja biografia é interessante é o jabot (gola de babados). Este adereço foi 

primeiramente usado por Carlos Simioni em “Afastem-se vacas que a vida é curta” e depois 

pelo próprio Ricardo Puccetti em “Parada de rua”.  

Figura 21 - Ricardo Puccetti em 

“La Scarpetta”, (Fonte: Arquivo 

do Lume Teatro. Foto: Adalberto 

Lima). 
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10. O espetáculo “Onão lugar de Ágada Tchainik” (2004) 

 

 O título desta seção se refere ao espetáculo solo de palhaço da atriz Naomi Silman. 

Quatro anos após o trabalho com máscaras, desenvolvido por Sue Morrison no Lume, Silman 

buscou novamente a canadense para desenvolver este espetáculo.  

 A importância desse espetáculo para a presente pesquisa se dá graças ao processo 

único de criação. Do mesmo modo que, durante a improvisação, a cena e/ou a dramaturgia é 

estabelecida, os outros elementos também são pensados nesse momento, ou seja, é a partir da 

entrevista do ator, enquanto este improvisa, que Sue Morrison desenvolve os elementos 

sonoros, cenográficos e de figurino, sendo esta a maneira muito singular de criação desta 

artista. Naomi Silman relata que o processo criativo, ocorrido no método de entrevista e 

improviso, acontece durante as perguntas respondidas por impulso, de modo menos racional, 

pelo ator nesse estado de trabalho. É, justamente, através da recorrência de alguns elementos 

dessas respostas que surgem as ideias e os conceitos para cenografia, figurino e trilha sonora.  

No caso de Silman, os itens recorrentes no seu discurso são pelúcia de oncinha, tutu de 

bailarina e botas. Ao encerrar o período de improvisação, daquele dia, ela e Morrison foram 

às compras em busca desses elementos, para que fossem experimentados na próxima seção de 

improvisação. Nas fotos a seguir (figuras 23 e 24), podemos ver uma imagem do processo de 

clown através da máscara e uma de Naomi já como a palhaça Ágada. É possível observar que 

certos itens do figurino, como tutus, orelhas de pelúcia, joelheiras e sutiã de oncinha, já 

começavam a aparecer no processo com Sue Morrison. 

Figura 22 - Frame de vídeo do 

espetáculo “Afastem-se vacas que a vida 

é curta” (Fonte: Arquivo Lume Teatro). 
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 Segundo a atriz, esses elementos recorrentes a remeteram à imagem de adolescente 

que o Phillip Gaulier já havia introduzido, mas, dessa vez, a adolescente tinha características 

mais específicas. 

 

No processo de encontrar o figurino da palhaça Ágada Tchainik, a lógica dos trajes 

não foi regida pela busca ao ridículo, mas, sim, pelas necessidades que surgiam durante os 

estados corporais. O traje de Ágada ressalta as características do corpo de Naomi Silman; o 

ridículo da figura Ágada foi consequência de outras escolhas na criação do traje, como os 

bichos de pelúcia, as referências à cultura popular e o volume do tutu que aumenta o quadril 

da atriz.  

Figura 24 - Naomi Silman em 

“O não lugar de Ágada Tchainik” 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: 

Luana Navarro). 

Figura 23 - Naomi Silman durante uma 

segunda visita de Sue Morrison (Fonte: 

Arquivo do Lume Teatro. Foto: Sue 

Morisson). Note que nessa foto a atriz já 

usa alguns itens do que viria a ser o 

figurino de Ágada Tchainik. 
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Por último, foi adicionado ao figurino um paletó listrado, que era um traje de uso 

pessoal da diretora. O motivo de adicionar o paletó ao figurino foi uma observação de Sue a 

respeito do figurino: era muito “bonitinho” ou “menininha”. Para a diretora, o figurino ainda 

não condizia com os temas tratados no espetáculo, como a questão da sobrevivência, 

readaptação, choque cultural, guerra e outras experiências difíceis de vida. Morrison, então, 

sugeriu que Silman usasse um de seus paletós, porque este paletó em questão a fazia lembrar 

os uniformes dos judeus nos campos de concentração. A atriz admite que não se imaginava 

usando um paletó em cena, mas a imagem do holocausto tinha um apelo pessoal muito forte 

para Silman. Além disso, a atriz relembrou que uma de suas figuras das máscaras, o homem 

da floresta, usava um paletó grande, então, a sugestão da diretora foi uma retomada de um 

elemento que a atriz gostava. 

 A forma com que Sue Morrison trabalha parece ser pouco comum no meio teatral. 

Através de perguntas feitas aos atores durante os diferentes estados corporais chega-se a 

imagens do inconsciente que servem de referência para o figurino. Não há nesse processo um 

figurinista que auxilia a tradução dos desejos e necessidades do ator e da cena. É importante 

notar que o resultado desse processo de trabalho é de igual qualidade ao do traje de cena feito 

por um figurinista. 

 

 

11. Apontamentos finais do capítulo 

 

Neste capítulo, foi delineada a história da comicidade no teatro, o surgimento dos 

circos e da figura do palhaço. Falou-se do desenvolvimento dos trajes e maquiagens dos 

clowns ao longo da história. Foi descrito o processo de iniciação dos atores do Lume com 

diversos mestres, e a forma como cada um deles tratava o traje do clown durante seus 

respectivos encontros com o grupo. Analisou-se o uso do guarda-roupa do Lume, como sendo 

uma ferramenta para que os atores possam ter autonomia no processo de criação dos trajes de 

cena30. Através das entrevistas e dos outros materiais coletados foi possível estabelecer 

narrativas que remontam ao percurso de criação dos clowns do Lume, de seus respectivos 

trajes e espetáculos e comprovam, via imagens, a lógica do palhaço.  

                                                           
30 Em alguns casos apresentados neste capítulo foi descrito que o traje foi comprado em brechó, por exemplo: os 

novos trajes de Carolino e Teotônio após o fim de “Valef ormos”. Mesmo tendo sido comprados e alterados, os 

novos trajes de Teotônio, Carolino/Gilda e Ágada, não diminuem a importância do guarda-roupa como uma 

ferramenta do ator para encontrar as características formais (silhueta, textura, cor) próprias da lógica de seu 

clown. 
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Ao final, é importante salientar que nos depoimentos dos atores é muito recorrente o 

uso da expressão lógica do palhaço e lógica do figurino. Essa recorrência se destaca ainda 

mais quando constatamos a ausência de figurinistas na maioria dos espetáculos (com exceção 

nos casos de “Concertato” e da réplica do vestido da clown Gilda). 

  Essa ausência do figurinista na maioria dos casos apresentados, pode ser explicada 

pela definição de clown do Lume, que entende que esta é uma figura extremamente pessoal, 

cabendo a ideia de autoria do figurino com frequência ao próprio ator clown. Desta 

pessoalidade deriva o conceito de lógica do palhaço e, por consequência, lógica do figurino 

dele. Ou seja, o que rege o modo de agir e vestir do palhaço é um conjunto de características 

pessoais (físicas e psicológicas) que visa expor ao público o ridículo do palhaço e, por reflexo, 

de nós mesmo. Dentro desta mesma linha de pensamento, podemos retomar a ideia de 

Bergson (1984) que faz um paralelo da relação harmônico e nota fundamental com o ridículo 

físico e o ridículo profissional. Apesar de harmônico e nota fundamental serem ambos 

componentes de como percebemos o som, a fundamental é facilmente identificada enquanto o 

harmônico é percebido de modo subliminar. Se o ridículo físico pode ser identificado como o 

traje, e o ridículo profissional como o ridículo interno do clown ou a lógica do palhaço, 

portanto, é da soma entre o que o figurino revela (o ridículo físico) e a lógica do palhaço (o 

ridículo profissional) que podemos ter a compreensão do que é o clown, ainda que o figurino 

(ou harmônico) não seja percebido conscientemente.  
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Figura 25 - Luís Otávio Burnier no 

espetáculo “Macário” Fonte: Arquivo do 

Lume Teatro. Autor desconhecido). 

 

CAPÍTULO III 

Mímesis corpórea e o papel do figurinista 

 

 

 
“Hoje, para eu ser a Ismênia, ou eu enlouqueço  

e assumo outra personalidade, ou eu tenho que buscar um lugar no qual ocorrerão  

ressonâncias entre o meu real e o que pode ser o real da personagem, dando ao  

público a impressão (através de um novo espaço de ressonâncias, mas agora  

entre mim e o espectador) de que eu sou a Ismênia” 

 (HIRSON, 2003, p.83) 

 

 

1. Introdução à Mímesis Corpórea 

 Antes de introduzir diretamente os espetáculos que utilizam a técnica da Mímesis 

Corpórea31 e seus figurinos, é necessário contextualizar a técnica da Mímesis Corpórea em si.  

Esta técnica surgiu da união das técnicas de Mímica aprendida por Burnier na França (com 

Jacques Lecoq e Etienne Decroux), dos escritos de Barba e Grotowski e do desejo de Burnier 

de encontrar seu próprio caminho. 

A pesquisa cênica por meio da técnica da mímesis 

corpórea começou a ser desenvolvida por Burnier em seu 

espetáculo solo “Macário” (estreado em 1983), espetáculo 

baseado em texto homônimo de Juan Rulfo que trata da vida 

de um menino de rua. Devido à temática do texto, Burnier 

passou a observar e imitar jovens em situação de rua para 

alcançar ações físicas que buscava. É importante mencionar 

que esta pesquisa e espetáculo foram desenvolvidos antes 

mesmo da fundação do Lume Teatro, em 1985. 

Já como docente da Unicamp, Burnier orientou o 

espetáculo das atrizes Luciene Pascolat e Valeria de Seta. O 

espetáculo, chamado “Wolzen”, baseou-se no texto “Valsa 

número 6” de Nelson Rodrigues. Burnier não menciona em 

                                                           
31 Convém dizer que nos escritos do Lume encontramos duas ortografias para o nome da técnica: Mimese Corpórea e 

Mímesis Corpórea. Usaremos Mímesis, pois é o termo que vem sendo utilizado com mais frequência nos últimos anos pelo 

próprio Lume Teatro. Também é importante notar que o sentido do termo Mímesis ou Mimese para Burnier se refere não à 

imitação pura e simples das ações observadas, mas a uma tentativa de recriar a corporeidade percebida pelo observador 

(FERRACINI, 2004). 
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sua tese quanto tempo levou o processo de criação, mas na seção de fotos do espetáculo inclui 

a datação 1990 -1994, levando-nos a concluir que o processo durou em torno de quatro anos 

(Burnier, 2001, p. 94). Em sua tese de doutoramento, Burnier usa esse espetáculo para 

recontar como foi desenvolvida a metodologia da mímesis: após a leitura e discussão do texto 

escolhido, Burnier e as alunas chegam à conclusão que neste espetáculo deveriam trabalhar 

estados corporais que transmitissem inocência de um lado e loucura de outro. Como fonte 

para a inocência foram usadas fotos de debutantes do início do século; e como fonte para a 

loucura, as visitas que as atrizes fizeram a um hospital psiquiátrico da região de Campinas. A 

partir do que era observado nas fotos e observado do comportamento dos pacientes 

psiquiátricos, foi estabelecido um exercício de imitação. Após meses de trabalho, alguns 

materiais caíam em desuso e outros se sedimentavam, tornando-se ações codificadas, 

denominadas matrizes. Essas matrizes, por sua vez, tornaram-se o material cênico a partir do 

qual a dramaturgia da peça foi estabelecida.  

Após “Wolzen”, vários outros espetáculos vinculados ao Lume Teatro foram 

construídos usando esta técnica. Sobre a técnica, Renato Ferracini diz: 

 

 
Ela possibilita ao ator a busca de uma organicidade e de uma vida a partir de ações 

coletadas externamente, através da imitação de ações físicas e vocais de pessoas 

encontradas no cotidiano. Além das pessoas, ela também permite a imitação física 

de ações estanques como fotos e quadros, que podem ser, posteriormente, ligadas 

organicamente, transformando-se em matrizes complexas. Cabe ao ator a função de 

"dar" vida a essa ação imitada, encontrando um equivalente orgânico e pessoal para 

a ação física/vocal. (FERRACINI, 1998, p.186). 

 

 

Ainda sobre a Mímesis, Ferracini diz que esta não busca ser uma representação 

daquilo que foi observado, mas, sim, uma vizinhança entre a fisicidade do corpo observado e 

o corpo do ator (FERRACINI, 2004). 

No que se refere à relação entre a técnica da Mímesis e o desenvolvimento do traje de 

cena, Raquel Scotti Hirson relata em sua dissertação o seguinte processo: 

 

Em geral, o primeiro momento de retomada de uma imitação está ligado a um apego 

à cópia exata do que foi visto, sendo importante a roupa, o chapéu, a bengala, a 

cadeira de um tamanho determinado, o peso da bolsa etc.; elementos, esses, que 

posteriormente podem ser transformados ou mesmo eliminados quando àquela 

partitura corpóreo-vocal passa a ser uma matriz32 passível de ser segmentada, 

distorcida ou descontextualizada. (HIRSON, 2003, p. 151) 

 

 

                                                           
32 Matrizes são ações físicas ou vocais, codificadas pelo ator de forma a fazerem parte de seu repertório pessoal. 
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Aqui, temos uma menção ao traje ou objeto de cena quando ele primeiro aparece 

dentro do processo de mímesis. Interessante notar como aspectos físicos dos objetos são 

importantes (a atriz menciona tamanho e peso). O que Raquel nos dá é uma pista importante 

para entender a relação entre a criação cênica e a criação dos trajes da cena em certos 

espetáculos do Lume. O que veremos mais adiante é que em quase todos os casos de mímesis 

os trajes e objetos estão subordinados a uma necessidade do ator. A descrição dos trajes e 

processos, mais à frente neste capítulo, nos dará a chance de observar algumas mudanças 

nesse processo.  

A seguir, trataremos de uma série de espetáculos que surgiram das pesquisas de 

Mímesis Corpórea. Segundo Jesser de Souza diz em entrevista, esses espetáculos formam 

uma linhagem, já que entre elas houve reutilização de material cênico (matrizes) e figurinos. 

A linhagem começa com o espetáculo “Taucoauaa panhé mondo pé” (estreado em 1993) e 

segue para “Contadores de estórias” (estreado em 1995). O espetáculo “Afastem-se vacas que 

a vida é curta” (1996) também faz parte da linhagem. Apesar de ter sido o que menos usou a 

técnica, ele pode ser considerado um espetáculo catalizador, uma vez que sua pesquisa de 

campo e seus figurinos foram reaproveitados em muitos outros espetáculos (alguns de 

Mímesis e outros não). O mais importante dos espetáculos “derivados” do material cênico 

coletado e não utilizado em “Afastem-se é “Café com queijo” (1999), que será abordado após 

tratarmos de “Afastem-se vacas e suas outras derivações”. O espetáculo “O que seria de nós 

sem as coisas que não existem” (estreado 2006) é o último espetáculo incluso nessa linhagem, 

mas em um ramo próprio, pois este espetáculo possui origem e características um pouco 

diferentes dos outros, mas, ainda segundo Jesser, não existiria sem todos os espetáculos 

anteriores. Por último trataremos dos espetáculos “Um dia...” (2000), “Alphonsus” (2013) e 

da demonstração “Serestando” (2013).  

 

Figura 26 - Diagrama da linhagem de espetáculos de Mímesis segundo explicado por Jesser de Souza em entrevista.  
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É importante notar que em todos os espetáculos da linhagem acima (figura 26) estão 

presentes os atores: Jesser de Souza, Renato Ferracini, Ana Cristina Colla e Raquel Scotti 

Hirson. Os demais espetáculos e demonstrações mencionados contam com a participação de 

Ana Cristina Colla, Raquel Scotti Hirson e, na direção do espetáculo “Um dia...”, Naomi 

Silman. 

  

 

2. O Espetáculo “Taucoauaa panhé mondo pé” (1993) 

  

Conforme expresso anteriormente, “Taucoauaa panhé mondo pé” é o primeiro de uma 

série de espetáculos que derivam de uma mesma linha de pesquisa cênica. 

 “Taucoauaa panhé mondo pé” significa “histórias que o povo conta” em língua geral. 

Este foi o nome escolhido para o espetáculo de conclusão de curso de onze alunos da 

graduação em Artes Cênicas que se formaram em 1993. Entre os onze alunos estão Jesser de 

Souza, Renato Ferracini, Ana Cristina Colla e Raquel Scotti Hirson. 

Um ano antes da estreia, o grupo de alunos decide convidar o professor Luís Otávio 

Burnier para dirigir o espetáculo. Após duras semanas de preparação física com o treinamento 

energético33, e o treinamento técnico34, o grupo começa a delinear o tema do espetáculo: 

mitos e lendas brasileiros e indígenas, ao que Burnier responde: “Se vocês querem falar sobre 

o Brasil, vocês precisam conhecer o Brasil. Escolham uma região para onde gostariam de ir, 

formem equipes e saiam em busca do cheiro deste povo” (HIRSON, 2003, p.109). Essa 

indicação de Burnier levou os alunos (que se dividiram em duplas) para lugares diferentes do 

país, onde realizaram uma pesquisa de campo, coletando mitos, lendas, músicas, ações físicas 

e vocais das pessoas com as quais encontravam. 

Uma vez de volta a Campinas, os alunos e Burnier trabalharam com o material 

coletado até a formação de matrizes. Com as matrizes determinadas, iniciou-se o processo de 

construção da dramaturgia da cena, bem como de seus elementos plásticos. 

O traje de cena deste espetáculo foi feito por Fernando Grecco, figurinista e cenógrafo 

campineiro (CAFIERO, 2002), que já havia colaborado com Burnier em outra ocasião e que, 

                                                           
 
33 Como já definimos na introdução: o treinamento energético é um trabalho físico intenso e prolongado que leva 

ao esgotamento físico. O treinamento busca eliminar vícios e clichês e encontrar em seu lugar outras energias 

potenciais do ator (FERRACINI, 1998, p.123). 
34 Mais uma vez, conforme definimos na introdução, o treinamento físico acontece após o treinamento energético 

e consiste em exercícios para sistematizar e utilizar o que foi encontrado no treinamento energético. O resultado 

do treinamento físico é dar ao ator a capacidade de manipular e modular as energias e estados físicos 

encontrados no treinamento energético. (FERRACINI, 1998, p.129). 
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a partir da fundação do Lume, esteve presente na composição do figurino de vários 

espetáculos.  

Segundo Jesser de Souza, o processo de criação dos trajes desse espetáculo se deu da 

seguinte forma: cada um dos onze atores fazia uma proposta de figurino para o figurinista, 

Fernando Grecco. O figurinista referendava ou propunha alternativas para a proposta. Por 

último, Burnier dava a palavra final sobre o figurino. Um caso que ilustra bem a relação entre 

Burnier e Grecco foi a do traje do Uirapuru: 

 
Ele [Grecco] fez uma roupa para o Uirapuru para a Cris e para a Raquel e aí o 

Burnier olhou aquilo e falou “isso aqui está muito composto, me dá uma tesoura aí” 

e começou a cortar todo o figurino, recortou todo, tirou uns pedaços, ficou um 

monte de franjas, era isso que ele queria e o Fernando Grecco acompanhando tudo e 

concordando com essa intervenção. (Jesser de Souza, entrevista apêndice A3) 

 

 

A seguir (figura 27), podemos ver o traje do Uirapuru, de “Taucoaaua panhé mondo 

pé”, sobre o qual Jesser de Souza discorre acima. 

  

 

Pela descrição do processo de criação dos trajes, feita por Jesser de Souza, e ecoada 

por Raquel Scotti Hirson e Ana Cristina Colla, em suas respectivas entrevistas, podemos 

perceber uma característica que reaparece em outros espetáculos de Mímesis Corpórea: o 

diálogo entre ator e figurinista era direto, não era mediado, portanto, havia uma relação de 

igualdade entre atores e figurinista. Aquilo que os atores imaginavam para si em cena era 

ouvido e levado em consideração pelo figurinista. Além de usar seus conhecimentos 

específicos para concretizar aquilo que os atores pensavam individualmente, o figurinista 

Figura 27 - Traje de cena do espetáculo 

“Taucoauaa panhé mondo pé” (Foto: Laura 

Françozo). 
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também tinha a preocupação de criar coesão entre o conjunto de trajes. O único que poderia 

interferir (seja por conversa, seja fisicamente, como no exemplo acima) no que Fernando 

Grecco criava, era o diretor, Burnier.  

A seguir, prosseguiremos com a linhagem de espetáculos de Mímesis por ordem 

cronológica, trataremos de “Contadores de estórias”. 

 

2.1 O Espetáculo “Contadores de estórias” (1995) 

 

O espetáculo “Contadores de estórias” foi mais um passo na linhagem de espetáculos 

de mímesis do Lume. Aqui, o incluo como um substituto de “Taucoauaa”, pois nas palavras 

de Renato Ferracini:  

 
“Contadores de estórias” foi criado em apenas uma semana, sob a direção de 

Ricardo Puccetti e estreou no dia 27 de maio de 1995 com seis atores no elenco: Ana 

Cristina Colla, Ana Elvira Wuo, Jesser de Souza, Luciene Pascolat, Raquel Scotti 

Hirson e eu. Utilizamos, para sua montagem, o material de repertorio dos 

espetáculos anteriores, Taucoauaa Panhe Mondo Pe e “Wolzen.  (FERRACINI, 

2004, p.202) 

 

 

 

“Contadores de estórias” foi o primeiro espetáculo criado após o falecimento de Luís 

Otávio Burnier, em 1995. Dirigido por Ricardo Puccetti, o espetáculo era apresentado na sede 

do Lume, uma casa da década de 1950, em uma chácara no distrito de Barão Geraldo, 

Campinas (SP). O espetáculo contava com cinco atores do antigo espetáculo “Taucoauaaa 

panhé mondo pé” e mais a atriz Luciente Pascolat, que havia participado de “Wolzen”, 

espetáculo dirigido por Luís Otávio Burnier a partir da metodologia da Mímesis Corpórea. 

Uma vez que, o próprio espetáculo foi criado a partir da reorganização de cenas de 

“Taucoauaa panhé mondo pé”, todos os trajes de cena desses espetáculos foram 

reaproveitados no espetáculo “Contadores de estórias”. O que nos interessa, portanto, ainda é 

o processo de criação de trajes de “Taucoauaa”, porque ainda pode ser mais explorado. 

A seguir, veremos algumas imagens coletadas em campo pelas atrizes Raquel Scotti 

Hirson e Ana Cristina Colla e, ao lado, fotografias de cena, comparando os trajes. Foram 

escolhidas imagens do espetáculo “Contadores de estórias” e não de “Taucoauaa panhé 

mondo pé”, pois estas são de melhor qualidade. 

 



69 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 28 - Seu Renato Torto e Dona Conceição (Fonte: Arquivo do 

Lume Teatro. Foto: Raquel Scotti Hirson,). 

Figura 29 - Raquel Scotti Hirson e Ana Cristina Colla em “Contadores de estórias” , 

espetáculo apresentado na sede do Lume Teatro (Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Autor 

desconhecido). 
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Figura 30 - traje de cena do personagem 

Seu Renato Torto de Ana Cristina Colla 

em “Contadores de estórias” (Foto: 

Laura Françozo). 

A figura 28 retrata o casal que inspirou uma das cenas de “Contadores de estórias” 

(pode-se ver a cena na figura 29). É possível observar que as roupas usadas pelas atrizes 

procuram ser o mais semelhante possível às usadas pelas pessoas reais que as inspiraram. 

Raquel Scotti Hirson (à direita na figura 29) usa uma camisa branca, calça preta e chinelos, 

idêntica à roupa de Dona Conceição, na foto à esquerda. Ana Cristina Colla usa uma camisa, 

bermuda jeans e chinelos, como Seu Renato Torno. Na figura 30, podemos ver em mais 

detalhes o traje que Colla usa. 

 

Abaixo, podemos ver mais duas imagens: na figura 31, pode-se ver Dona Maria, 

senhora idosa que deu origem à cena registrada na figura 32. A figura 32 é um registro de 

espetáculo em que podemos ver a atriz Ana Cristina Colla fazendo uma cena baseada em seu 

encontro com Dona Maria35. 

                                                           
35 Para mais detalhes do encontro entre Ana Cristina Colla, Raquel Scotti Hirson e as pessoas retratadas nas 

imagens, consulte as dissertações de mestrado de ambas: COLLA, Ana Cristina. Da minha janela vejo...: relato 

de uma trajetória pessoal de pesquisa no Lume. Dissertação de mestrado, Unicamp, 2003. HIRSON, R. S. Tal 

qual apanhei do pé. Dissertação de mestrado, Unicamp. 2003.  



71 
 

 

 

      

 

 
 

 

 

Pode-se perceber pelas imagens que há uma tentativa de mimetizar em cena, não 

apenas, os gestos de dona Maria, como, também, seu ambiente. O que se vê em ambas as 

imagens é uma cama onde está deitada uma mulher, há acúmulo de muitos tecidos 

estampados por toda a cama, ao fundo, vê-se um pequeno quadro de temática religiosa.  

Figura 31- Dona Maria. Foto feita em pesquisa de Campo (Fonte: Arquivo 

do Lume Teatro. Foto: Ana Cristina Colla). 

Figura 32- Ana Cristina Colla no espetáculo “Contadores de estórias” 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: João Maria). 
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Em ambos os pares de fotos (figuras 28, 29, 31 e 

32), aqui apresentados, podemos perceber que os trajes de 

cena buscam se aproximar da realidade vivenciada pelas 

atrizes.  O trecho de Raquel Scotti Hirson, apresentado no 

início deste capítulo36, sintetiza aquilo que as fotos acima 

nos apresentam visualmente: a busca por aproximar o que 

foi visto do que se deseja recriar. 

 Veremos em outros espetáculos, neste capítulo, que 

essa busca por manter a fidelidade dos trajes de cena e dos trajes reais tende a deixar de ser 

tão importante. Ao longo dos anos e das criações, os atores parecem desenvolver uma maior 

liberdade com os trajes, ou seja, os figurinos na Mímesis Corpórea acompanham o 

desenvolvimento da própria linha de pesquisa. 

 

4. O espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é curta” (1996) 

 

Um ano após a estreia de “Contadores de estórias”, as atrizes Luciene Pascolat e Ana 

Elvira Wuo saíram do Lume, impossibilitando a continuidade do espetáculo tal como havia 

sido concebido.  O Lume, então, enveredou-se na criação de um novo espetáculo, desta vez, 

contando com uma diretora estrangeira, uma nova viagem de campo e um famoso livro como 

base para dramaturgia. 

“Afastem-se vacas que a vida é curta” foi um espetáculo dirigido por Anzu 

Furukawa37, baseado livremente no livro “Cem anos de solidão”, de Gabriel García Marques. 

Os atores desse espetáculo eram: Raquel Scotti Hirson, Jesser de Souza, Carlos Simioni, Alice 

K., Ana Cristina Colla, Renato Ferracini e Luciene Pascolat. 

Para que esse espetáculo fosse realizado, os atores pesquisadores do Lume 

conseguiram o apoio da FAPESP, através do projeto temático intitulado “Mímesis Corpórea” 

(1996 – 2000), que permitiu que os atores fizessem uma nova pesquisa de campo, desta vez 

no Amazonas. O “material” a ser coletado nessa pesquisa de campo era o que resultava do 
                                                           
36 “Em geral, o primeiro momento de retomada de uma imitação está ligado a um apego à cópia exata do que foi 

visto, sendo importante a roupa, o chapéu, a bengala, a cadeira de um tamanho determinado, o peso da bolsa etc.; 

elementos, esses que, posteriormente, podem ser transformados ou mesmo eliminados quando aquela partitura 

corpóreo-vocal passa a ser uma matriz36 passível de ser segmentada, distorcida ou descontextualizada.” 

(HIRSON, 2003, p.151). 
37 Anzu Furukawa (1952-2001) foi uma bailarina de butô radicada na Europa. 

Figura 33 - traje de cena do personagem Dona Maria de Ana 

Cristina Colla em “Contadores de estórias” (Foto: Laura 

Françozo). 
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encontro dos pesquisadores com as populações locais e suas histórias de vida. Os atores se 

dividiram em pares e foram a diferentes cidades do estado anotando, fotografando e fazendo 

gravações de áudio que serviram de material para estimular a memória dos atores, assim, 

voltando a Campinas, eles puderam dar prosseguimento à mímesis.  

Nesse processo de pesquisa de campo, é interessante notar que alguns aspectos visuais 

do espetáculo foram coletados concomitantemente ao material para mímesis. Segundo 

menciona o ator Jesser de Souza em entrevista, os objetos e trajes foram coletados com a 

mesma intenção dos outros materiais artísticos: por serem interessantes, terem potencial 

criativo, mas não, necessariamente, uma utilização definida; o uso ou não de determinado 

material era determinado durante o processo que eles chamavam de “em sala” ou de criação 

do espetáculo. O material não utilizado em cena ficou à disposição para uso em outros 

espetáculos ou, no caso de objetos, para uso diário na sede do Lume.  

Abaixo, podemos ver três figuras (34, 35 e 36) que ilustram o que foi mencionado 

acima: a figura 34 foi feita na pesquisa de campo e mostra um dos cinco vestidos de palha, 

comprados por Jesser de Souza e trazidos da viagem de campo. A seguir, na figura 35, 

podemos ver o estado atual do traje, que ainda é guardado no Lume, uma vez que os atores 

consideram que o traje ainda é interessante e que ainda pode ser reutilizado. A última foto 

(figura 36) é do traje em cena. 
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Figura 34 - Vestido de palha na loja onde foi 

comprado (Fonte: Arquivo do Lume Tetro. 

Foto: Jesser de Souza). 

Figura 35 - Vestido de palha em seu 

estado atual (Foto: Laura Françozo). 
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Figura 36 - Carlos Simone, Alice K, Raquel Scotti Hirson e Jesser de Souza em “Afastem-se vacas que a vida é curta” 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: Tina Coelho). 

 

Em entrevista, Ferracini diz que esses trajes foram um dos poucos elementos visuais 

incorporados pela diretora, mas que eles (os vestidos de palha) “fazem” a cena.  

Anzu Furukawa foi a diretora escolhida para este projeto por ser bailarina de Butô38 e 

por ter uma pesquisa de imitação de movimentos de insetos e seres microscópicos. Essa 

pesquisa interessava aos atores do Lume pelas possibilidades de paralelos com a Mímesis 

Corpórea.  

Apesar da abundante coleta de materiais durante a pesquisa de campo, todos os atores 

entrevistados ressaltaram que a diretora Anzu Furukawa chegou ao Brasil com ideias muito 

claras do que queria, e com uma coreografia pronta, deixando pouco espaço para o material 

dos atores do Lume. De acordo com Ferracini (2004), o modo de trabalho da diretora, por 

vezes, entrava em choque com a forma com que o Lume trabalha. Para Ferracini (2004), um 

exemplo disso, foi o uso por todos os atores de um gesto coletado por um único ator, isso 

contrariava as experiências prévias do grupo, que fazia a coleta e, principalmente, o uso de 

material de forma individual.  

                                                           
38 Alguns anos antes, o Lume já havia entrado em contato com o Butô, por meio da bailarina Natsu Nakajima, 

que dirigiu para o grupo o espetáculo “Sleep and Reincarnation from na empty land”.  
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Com os trajes de cena não foi muito diferente.  A diretora trouxe alguns trajes consigo 

(como os vestidos amarelos) e fez todos os croquis39 daquilo que precisava ser executado 

aqui. Para a execução dos trajes, ela contou com a ajuda de Fernando Grecco, o mesmo 

figurinista do espetáculo “Taucoaaua panhé mondo pé”. Um dos poucos trajes sugeridos pelos 

atores foram os vestidos de palha das imagens acima. Sobre os trajes de palha, Carlos Simioni 

relatou que havia apenas cinco trajes, mas a cena precisava de um sexto traje, então, “como 

não tinha todos, precisava de mais um, o Fernando Grecco confeccionou um. Ele falou que foi 

o pós- doutorado dele porque ele pegou [usou] um daqueles tapetes [de palha trançada]” 

(Carlos Simone, entrevista apêndice A2). 

De fato, é possível notar que um dos vestidos é de uma palha colorida, trançada 

diferente das demais, isso pode ser visto nas imagens a seguir. 

 

                                                           
39 Não foram encontrados os croquis para esta pesquisa, mas eles podem ser vistos na página 102 do livro “Lume 

Teatro, 25 anos”. 

Figura 37 - Vestido feito por 

Fernando Grecco para o 

espetáculo “Afastem-se vacas 

que a vida é curta” (Foto: 

Laura Françozo). 
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Figura 38 - Detalhe do vestido de Fernando Grecco (Foto: Laura Françozo). 

Figura 39 - Detalhe de outro vestido do espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é curta” (Foto: 

Laura Françozo). 
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Figuras 40 - Trajes de cena de “Afastem-se vacas que a vida é curta”. (Foto: Laura Françozo). 

 

Outra característica do figurino de “Afastem-se vacas” apontada por vários atores, nas 

entrevistas realizadas para esta pesquisa, é a beleza e complexidade do mesmo. Em particular, 



79 
 

os atores se referem aos trajes que foram intitulados de “roupas dos colonizadores” (exemplo: 

figura 40). Esse conjunto de trajes tem características de roupas europeias do século XVIII, 

contando com vestidos ajustados no torso, saia ampla, calças curtas e justas, combinadas com 

coletes, jabuti e casacos. Muitos desses trajes foram guardados desde 1997 até hoje. 

 Em entrevista, Renato Ferracini faz uma interessante observação sobre a relação entre 

materiais cênicos e trajes de cena: “(...) o Afastem-se vacas foi um aglutinador para uma 

explosão posterior, o que é muito interessante, tanto em termos de ação física como em 

termos do figurino.” (Renato Ferracini, entrevista, apêndice A6). Ainda segundo o ator, como 

o material da Amazônia foi pouco usado, era como se o espetáculo tivesse sido uma represa 

para o material. Mais tarde, tanto o material quanto o figurino (criado por Furukawa) foram 

amplamente utilizados em outros espetáculos como “Café com queijo”, “Shi-Zen 7 cuias”, 

“Você” e “Parada de rua”. Veremos alguns desses casos a seguir. 

 

 

3.1 Os mil e um usos dos trajes de Afastem-se vacas 

 

 Se por um lado, o espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é curta” foi apresentado 

apenas quatro vezes, por outro, a maior parte de seus trajes de cena ainda é guardada no 

Lume, e pode ser vista até hoje em outros espetáculos do grupo. A seguir, mapearemos a 

reutilização dos figurinos de “Afastem-se vacas” nos espetáculos “Shi-Zen, 7 cuias” e 

“Você”. Os figurinos de “Afastem-se” usados em “Parada de rua” serão tratados no capítulo 

IV. 

 Durante a pesquisa, foi possível encontrar os seguintes itens dos figurinos originas: 

três dos sete vestidos amarelos de seda; todos os seis vestidos de palha, dois vestidos da cena 

dos colonizadores, dois vestidos brancos (um foi tingido de laranja posteriormente), um 

vestido “colegial”, dois saias de enchimento crus, três conjuntos de roupas masculinas dos 

“colonizadores” (meia calça de malha, calça curta, camisa falsa com Jabor, colete, casaco). 

Todos esses trajes foram fotografados em manequins e as fotos podem ser acessadas no 

arquivo do Lume Teatro. 
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3.1.1 Os figurinos de Afastem-se dentro do espetáculo “Shi-Zen, sete 

cuias” (2003). 

  

Acima, nas figuras 41 e 42, podemos ver um mesmo vestido em dois momentos de sua 

“vida útil”. Primeiro como traje de cena no espetáculo “Afastem-se vacas”, depois, reutilizado 

no espetáculo “Shi-Zen”. Atualmente, o vestido foi aposentado depois de ter tido réplicas 

produzidas para serem usadas em “Chen”, espetáculo que continua em cartaz. 

“Shi- Zen, 7 cuias” (2004) é um dos espetáculos do Lume que conta com a presença 

de todos os sete atores. Dirigido por Tadashi Endo40, é composto por uma sucessão de 

imagens, que unem o forte trabalho corporal e musical do grupo com a delicadeza do Butô41.  

                                                           
40 Tadashi Endo é um bailarino e coreógrafo, cuja formação mistura o Butô, aprendido com Kazuo Ohno, aos 

anos como aluno de direção teatral na escola Mas Reihardt, em Viena. Atualmente, é radicado na Alemanha. 
41 Butô é uma dança japonesa surgida no pós guerra. Procura quebrar com a rígida tradição das técnicas de teatro 

e dança japonesas. Seus maiores nomes são Tatsumi Hijikata, Kazuo Ohno, Tadashi Endo, entre outros. Por ver 

pontos de contato entre o Butô e a técnica da Dança Pessoal desenvolvida no Lume, foram estabelecidos 

intercâmbios com mestres do Butô como Tadashi Endo, Anzu Furukawa e Natsu Nakajima (FERRACINI, 1998, 

p49).  

Figura 41 - Luciene Pascolat e 

Carlos Simioni em “Afastem-se 

vacas que a vida é curta” (Fonte: 

Arquivo do Lume Teatro. Foto: 

Tina Coelho). 

 

Figura 42 - Raquel Scotti Hirson, 

Naomi Silman e Ana Cristina Colla 

em “Shi-Zen, 7 cuias” (Fonte: 

Arquivo do Lume Teatro. Foto: 

Adalberto Lima). 
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Em entrevista, todos os atores foram unânimes no relato do processo de criação de 

espetáculo: Tadashi Endo concebia imagens para as cenas, pensando não somente na ação dos 

atores, como também na luz e no figurino. Os atores buscavam matrizes, objetos e trajes de 

cena que se encaixassem nas visões expressas pelo diretor. Foi a partir de uma delas, que uma 

das atrizes sugeriu os vestidos do espetáculo “Afastem-se vacas”, posteriormente 

incorporados a “Shi-Zen”. Nas palavras de Ferracini, o processo de criação de Tadashi Endo 

era como o de alguém que pintava quadros e “(...) na hora das ações ele deixa a gente pintar 

também, isso é muito legal do Tadashi, ele fala assim “eu tenho essa imagem, eu queria que 

você usasse isso”, aí ele vai. Você pode improvisar ou não improvisar, ele vai pegando de 

você aquilo que interessa (...)” (Renato Ferracini, entrevista apêndice A6). 

Segundo Raquel Scotti Hirson, todo o processo de criação de “Shi-Zen” foi muito 

rápido, aconteceu num período de apenas três semanas.  

 

3.1.2. Os figurinos de “Afastem-se” dentro do espetáculo “Você” (2009). 

 

    

 

 

 

As duas imagens acima (figuras 43 e 44) mostram mais um caso de reutilização de 

trajes do espetáculo “Afastem-se vacas”. Nesse caso, o vestido que a atriz Ana Cristina Colla 

utilizava em 1997 voltou a ser visto em cena em 2009, no seu espetáculo solo “Você”. Este 

Figura 43 – Frame de vídeo com Luciene Pascolat e 

Ana Cristina Colla em “Afastem-se vacas que a vida 

é curta” (Fonte: Arquivo do Lume Teatro). 

Figura 44 - Ana Cristina Colla em “Você” 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: 

Adalberto Lima).  
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também foi dirigido por Tadashi Endo e tem na Mímesis Corpórea, no Butô e na Dança 

Pessoal, as bases para recontar, de trás para frente, as memórias de uma história de vida. 

Em “Você” a atriz não reutiliza apenas o vestido das imagens acima. O espetáculo 

começa com ela interpretando uma senhora idosa, trajando um vestido, também utilizado em 

“Afastem-se vacas” (este figurino pode ser visto abaixo, na figura 45). Segundo a atriz, este 

vestido foi escolhido por atender ao seguinte requisito: ser de mangas e saia compridas, que 

encobriam o figurino da cena seguinte. 

 

Na segunda cena, que equivale à segunda etapa da vida da personagem – fase adulta – 

a atriz usa uma tanga igual às utilizadas em “Shi-Zen”42, e tem no corpo palavras escritas com 

tinta preta. Justamente estas é que eram encobertas pelo vestido branco da primeira cena do 

espetáculo.  

Na última parte, a atriz usa o vestido da figura abaixo, representando uma criança. 

                                                           
42 Segundo Ana Cristina Colla, as tangas usadas em “Shi-Zen” foram feitas pelos próprios atores. Eles 

aprenderam a fazer a peça com a esposa de Tadashi Endo, que ensinou como devia ser o corte do tecido para as 

mulheres e para os homens e como amarrar o fio de náilon sem que o nó incomodasse, mas mantivesse a peça de 

roupa no lugar.  

Figura 45 - vestido usado por Ana Cristina 

Colla em “Você”. Este traje foi utilizado 

anteriormente no espetáculo “Afastem-se 

vacas”. (Foto: Laura Françozo). 
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Mapeamos a reutilização dos trajes de “Afaste-se” para embasar a ideia, apresentada 

por Ferracini, de que este seria um “espetáculo aglutinador” ou “represa”. Resta-nos analisar 

por que esses trajes foram reutilizados. A principal pista se encontra neste trecho de entrevista 

concedido por Ana cristina Colla:  

 

 
No caso do “Você”, como foi com o Tadashi (Endo), ele tem esse olhar muito do 

aproveitamento das coisas, não tinha uma verba e nada que fosse específico para 

compra de figurino para o espetáculo. A gente só teve o apoio para trazer o Tadashi. 

Então ele também, né, como ele sabe disso, ele teve esse olhar de reaproveitamento, 

que ele fez também com o “Shi-Zen” (7 cuias). (Ana Cristina Colla, entrevista 

apêndice A1, grifo nosso) 

 

 

Para ilustrar o olhar de aproveitamento do diretor, a atriz conta como foi decidida a 

reutilização do traje de figura 46: 

 

 
A gente até buscou... seria um menino, e não uma menina, buscamos short, 

colocamos algumas outras roupas, mas nenhuma ficou bem, até que tinha esse 

vestido, justamente que parecia escolar, tinha essa coisa infantil, que caiu 

perfeitamente. O vestido da menina foi uma proposta minha. Ele voltou de viagem, 

eu falei “olha, tem esse vestido, que você acha?” A gente só acrescentou um tênis e 

uma meia 3/4 que dava ainda mais um ar estudantil, e pronto, foi bem simples, na 

verdade. (Ana Cristina Colla, entrevista apêndice A1) 

Figura 46 - vestido usado por Ana Cristina 

Colla em “Afastem-se vacas que a vida é 

curta” e “Você” (Foto: Laura Françozo). 
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Esse “olhar de reaproveitamento”, a falta de verba e a falta de tempo, são fatores muito 

comuns que levam qualquer produção teatral ou audivisual a reutilizar partes de seu acervo. 

Seja em um pequeno grupo teatral, um canal televisivo de grande porte43, nas óperas, a 

reutilização de figurinos é recorrente. 

Apesar de ser um processo comum no meio teatral, estes casos apresentados de 

reutilização têm uma característica diferente do modo habitual de trabalho com roupas do 

Lume: ao contrário das demais roupas que compõe o guarda-roupa do Lume (do qual tratamos 

no capítulo II), estes trajes já “nasceram” figurinos. Não foram roupas usadas em processo de 

trabalho do ator, que se mantiveram em cena, foram elaboradas especialmente para um 

espetáculo que saiu de cartaz, mas, por suas qualidades, (materiais, formas, texturas) foram 

guardadas e voltaram a ser utilizadas como trajes de cena, nunca passaram pela etapa de 

“roupa de processo”. 

 Uma vez que são compreendidos os motivos pelos quais alguns figurinos são 

reutilizados, passaremos, então, para um caso em que tentaremos entender por que um 

figurino é construído do zero, sem qualquer reutilização. 

 

 

5. O Espetáculo “Café com queijo” (1999) 

 

Não havia diretor. (...) Daí, também, nossa insegurança. Não somos diretores, mas 

atores que resolveram se arriscar em uma estrada complicada que é a da criação 

espetacular conjunta. Complicada, mas também muito instigante, pois, no LUME, 

sempre acreditamos na possibilidade de um ator independente e dono de seu próprio 

trabalho. Não quero dizer com isso que cantamos uma anarquia na concepção da 

obra teatral, nem que achamos que a figura do diretor, ou de qualquer outro criador, 

seja dispensável. (FERRACINI, 2004, p. 195) 

  

 Continuando com a linhagem de espetáculos, após “Afastem-se vacas”, o próximo foi 

“Café com queijo”, de 1999, em que participaram os atores: Renato Ferracini, Ana Cristina 

Colla, Jesser de Souza e Raquel Scotti Hirson. O espetáculo pode ser definido como uma 

colcha de retalhos, que apresenta histórias e músicas do interior do Brasil, através da Mímesis 

do próprio povo.  

 Esta montagem utilizou muito do material coletado na viagem para Amazônia, que 

não havia sido usado em “Afastem-se vacas”. Se, por um lado, houve a reutilização de 

                                                           
43 Em palestra conferida no II Seminário Internacional de Estudos e Pesquisa de Figurino em 2013, a figurinista 

da Rede globo, Beth Filipecki relatou o processo de criação dos trajes de cena da novela “Lado a Lado”. Durante 

a palestra a figurinista mencionou a reutilização de itens do acervo de trajes mantido pela rede televisiva.  
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matrizes coletadas durante o projeto temático, por outro, havia o desejo de criar um universo 

específico para “Café com queijo”. O espaço cênico do espetáculo era quadrado, com assento 

para o público nos quatro cantos. Todas as paredes eram recobertas por uma grande rotunda 

colorida, que se tratava de uma grande colcha de retalhos, feita a pedido dos atores por Dona 

Nair, na época, funcionária da limpeza do Lume.  

 Em entrevista, os quatro atores explicaram que o desejo era de que o figurino fosse 

simples, contrastando com o fundo colorido da rotunda. A simplicidade também se dava no 

sentido de haver o desejo por parte dos atores de que o traje de cena fosse um só, por toda a 

duração do espetáculo. Sobre isso Ferracini disse: 

 

 
(...) a gente também não queria mudar de figurino, a gente não queria ficar mudando 

de figurino durante o espetáculo. Então os homens iriam ter um figurino de homem 

e as mulheres um vestido básico de mulher para a gente poder também virar homem 

e mulher nas mímesis independente do figurino marcar isso. (Renato Ferracini, 

entrevista apêndice A6) 

 

 

 A simplicidade do figurino, tanto de suas cores quanto de suas formas, será vista em 

mais detalhes nas figuras 48, 50 e 51. O interessante é que o fenômeno descrito acima por 

Ferracini (de os atores usarem a roupa de seu gênero, mas apresentarem figurinos de outro) 

realmente acontecia em cena, o figurino acabava sendo neutralizado pelos atores.  

Nesse ponto, podemos traçar um paralelo entre o caso apresentado acima e o 

pensamento de Jerzy Grotowski sobre o traje de cena. Para o encenador polonês, o figurino do 

teatro pobre é aquele que não tem significado autônomo. Em “Café com queijo” – ecoando o 

que Grotowski diz a respeito dos trajes de “Akrópolis” no capítulo I – o traje “desaparece” e 

permite ao ator tomar várias formas ou várias Mímesis Corpóreas, dentro de um mesmo 

espetáculo.  

Os figurinos de “Café com queijo” foram a última parceria entre o grupo e o 

figurinista Fernando Grecco, que faleceu em 2002. A partir das entrevistas com os quatro 

atores, foi possível notar que a participação de Grecco se deu da seguinte forma: os atores 

explicaram sua proposta de neutralidade para os trajes. O figurinista uma pesquisa em fotos da 

pesquisa de campo dos modelos de roupas usados pelas pessoas. O figurinista e os atores 

foram juntos à loja de tecidos em Americana (SP). Nessas lojas, os atores escolheram tecidos 

que lhes pareceram interessantes, e Grecco disse se o tecido escolhido era adequado para 

aquilo que seria feito (se tinha bom caimento ou se era durável, por exemplo). 
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Na figura 47 podemos ver dona Maria Fernandes e na figura 48 a atriz Raquel Scotti 

Hirson, durante apresentação do espetáculo “Café com queijo”, fazendo a mímesis corpórea 

de D. Maria Fernandes. Em conversa pessoal, Raquel Scotti Hirson afirmou que o vestido da 

figura 47 é o que serviu de inspiração para o figurino que ela usa na imagem 48. O traje de 

Raquel Scotti Hirson não tem estampa e é de cor clara, em consonância com o desejo dos 

quatro atores de usar um figurino neutro. Os únicos detalhes que se sobressaem no vestido da 

atriz são a gola e a barra, que formam babados. Se por um lado não há semelhança em cor e 

estampas, por outro o modelo usado pela atriz possibilita colocar a saia entre as pernas, como 

fazia dona Maria Fernandes. 

A seguir, veremos outra comparação de imagens (figuras 49 e 50). Desta vez, à direita 

podemos ver dona Euvira, cuja roupa inspirou o figurino da atriz Ana Cristina Colla em “Café 

com queijo”. Sobre isso, a atriz relata que se inspirou em uma das fotos da pesquisa de 

campo: “O meu [figurino], por exemplo, eu falei “olha, essa senhorinha aqui, ela tem uma 

fitinha vermelha que dá um detalhe, tem dois bolsos que eu gostaria porque eu preciso por 

uma bolacha...” (Ana Cristina Colla, entrevista apêndice A1). A bolacha é usada em cena 

durante a mímesis de Dona Maroquinha, não de Dona Euvira, cujo vestido inspirou a atriz.  

Figura 48 - Raquel Scotti Hirson em “Café 

com queijo” (Fonte: Arquivo do Lume 

Teatro. Foto: Thaís Antunes). 

Figura 47 - Dona Maria Fernandes (Fonte: 

Arquivo do Lume Teatro. Foto: Raquel 

Scotti Hirson). 
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Figura 50 - Figurino de Ana Cristina 

Colla em “Café com queijo” (Foto: 

Laura Françozo). 

 

     

 

Figura 51 - Raquel Scotti Hirson, Jesser de Souza, Ana Cristina Colla e Renato Ferracini em “Café com queijo” 

(Fonte: Arquivo do Lume Teatro. Foto: Naomi Silman). 

 

Figura 49 - Dona Euvira (Fonte: 

Arquivo do Lume Teatro. Foto: Ana 

Cristina Colla). 
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Na figura 51, podemos ver os quatro atores com seus respectivos figurinos. É notável 

que os quatro trajes tenham características individuais (principalmente os trajes femininos), 

mas todos mantêm uma coerência entre si.  

“Café com queijo” foi um dos poucos espetáculos em que os trajes foram feitos “do 

zero”, sem a reutilização de figurinos de montagens anteriores. Se por um lado, isso foi 

necessário para os atores atingirem a neutralidade que e buscavam, por outro, o fato de os 

trajes serem “muito novos” gerava algum incômodo. A atriz Raquel Scotti Hirson comentou 

em entrevista gostar mais dos figurinos de “Café com queijo” no estado em que se encontram 

atualmente, com o desgaste decorrente dos muitos anos de uso. Nas palavras da atriz: “hoje 

ele é um figurino moído, visível, então ele tem mais a cara das pessoas. Ele demorou a ficar 

com essa cara, porque ele era muito novinho” (Raquel Scotti Hirson, entrevista apêndice A5). 

 Na figura 52, podemos ver um detalhe do 

traje de cena de Ana Cristina Colla em “Café com 

queijo”. Podemos perceber uma mancha amarelada 

no bolso, onde a atriz guardava bolachas usadas em 

cena durante o espetáculo. É a esse tipo de desgaste 

a que se refere Raquel Scotti Hirson. Isso agrega 

um sentido ao figurino, que o traje novo não era 

capaz de transmitir: o tempo. Essa materialização 

da passagem do tempo no traje ecoa a passagem do 

tempo da vida das pessoas (na maioria, idosos) 

mimetizadas no espetáculo.  

 

 

 

 

 

6. O Espetáculo “O que seria de nós sem as coisas que não existem” (2006) 

 

 Este espetáculo teve sua estreia em 2006 e contou com os mesmos quatro atores de 

“Café com queijo”. O argentino Norberto Presta44 foi o diretor desta montagem. 

                                                           
44 Norberto Presta é um ator, diretor e pedagogo argentino. Participou do desenvolvimento de espetáculos em 

diversos países (Argentina, Brasil, Itália, Alemanha, México, entre outros). 

Figura 52 - Detalhe do vestido usado por Ana 

Cristina Colla em “Café com queijo” (Foto: 

Laura Françozo). 
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 Apesar de, também ser um espetáculo que usa a mímesis corpórea no processo de 

criação, esta encenação parte de um material novo, não mais do material coletado na viagem 

de campo para o Amazonas. Desta vez, os atores tratam de um universo urbano e operário, 

tendo feito pesquisa de campo na fábrica de chapéus Cury (em Campinas) para conhecer o 

processo de fabricação de chapéus, entrevistando antigos operários da empresa. 

 Jesser de Souza ressaltou em entrevista que outra diferença entre este espetáculo e 

seus antecessores de mímesis é que ele tem uma história um pouco mais linear, enquanto os 

outros têm uma estrutura de quadros, sem ter necessariamente uma ligação entre si.  

Norberto Presta, como diretor do espetáculo, assistiu às matrizes desenvolvidas pelos 

atores a partir da coleta de materiais e sugeriu um tipo, ou melhor, “uma lógica para a gente 

construir uma figura”, nas palavras de Renato Ferracini. Ainda segundo o ator, as figuras 

eram de três velhos (Ferracini, Hirson e Souza) e uma figura híbrida, nem homem, nem 

mulher (Colla). Uma vez que as figuras começavam a ser delineadas, foi convidada a atriz e 

figurinista Sandra Pestana para realizar os trajes de cena. É digno de nota que este é um dos 

únicos espetáculos do qual o Lume mantém o registro dos croquis, feitos pelo figurinista do 

espetáculo. A seguir, podemos ver algumas dessas imagens na figura 53. 

 

 
Figura 53 - Fotomontagem dos croquis e de uma cena do espetáculo “O que seria de nós sem 

as coisas que não existem”. (Croquis de Sandra Pestana. Foto: Foca Lisboa. Fonte: Arquivo 

do Lume Teatro. Fotomontagem por Laura Françozo). 
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Na figura 53 podemos ver uma foto dos quatro atores em cena na mesma ordem em 

que são apresentados os croquis. 

 Sobre sua figura, Ferracini relata que se inspirou em seu próprio pai para guiar o 

figurino: um senhor de idade avançada, que se veste de maneira elegante, mas usa tênis por 

ser confortável e já não dar importância para certas formalidades.   

 Em entrevista com a figurinista do espetáculo, Sandra Pestana45, foi possível 

compreender as etapas de trabalho dela em relação ao processo do grupo. Segundo Pestana, 

ela teve acesso aos vídeos feitos pelos atores com os antigos funcionários da fábrica de 

chapéus Cury e aos chapéus adquiridos pelo grupo para o trabalho. Além disso, a figurinista 

também esteve presente em ensaio do grupo de modo a conhecer a cena e as necessidades 

físicas dos figurinos (se era necessário haver troca de roupas, se era necessário que o traje 

permitisse ou restringisse movimento). Após essa primeira etapa de reconhecimento, Sandra 

Pestana apresentou os croquis aos atores.  

 Um fato bastante interessante, narrado pela figurinista, foi que, naquele momento, ela 

ainda não tinha tanta experiência como costureira, mesmo assim se propôs a costurar todas as 

peças dos figurinos. De um pequeno erro, na distribuição dos botões da camisa usada em cena 

por Ferracini, surgiu um novo gesto para a figura em cena: 

 
Os botões quando ele ficava parado de uma determinada maneira. E o Renato tem 

essa coisa de usar o que você entrega para ele, o que é muito legal; ele é muito 

generoso. E aí, isso já virou um gesto: ele parado com a mão assim, para abrir o 

botão, de coçar o umbigo e tal. (Sandra Pestana, entrevista apêndice A8) 

 

  

 

7. Outros espetáculos 

 

 Para além da linhagem de espetáculos acima descrita, há ainda dois outros espetáculos 

e uma demonstração técnica que utilizam a Mímesis Corpórea. Os espetáculos em questão 

são: “Um dia...” (2000); “Alphonsus” (2013) e a demonstração técnica “Serestando”. 

Falaremos dos três deles a seguir.  

 

 

                                                           
45 Sandra Pestana é atriz e figurinista, formada em Artes Cênicas pela Unicamp e mestre em Artes pela USP, 

onde estudou os trajes de cena do espetáculo “Rei da Vela” do Teatro Oficina. Foi figurinista dos espetáculos do 

Lume: “O que seria de nós sem as coisas que não existem”, “Perch” e “Pupik”. É atriz e figurinista do grupo 

Teatro de Senhoritas, sediado em São Paulo. 
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6.1. O Espetáculo “Um dia...” (2000) 

  

 “Um dia...” teve sua estreia no ano 2000, mas, até hoje, é um dos espetáculos menos 

apresentados do Lume Teatro, as próprias atrizes criadoras (Ana Cristina Colla, Naomi 

Silman e Raquel Scotti Hirson) atribuem isso à temática da montagem.  

 Dirigido por Naomi Silman, foi criado a partir de vivências com moradores de ruas e 

estudos sobre experiências de trauma como, por exemplo, guerra, holocausto, loucura. A 

sinopse do espetáculo, a seguir, é a melhor definição do que se vê em cena: 

 

Dois seres em cena, durante um dia de suas vidas, buscando sobreviver juntos, face 

a uma condição adversa, enfrentando o que há de escuro, enlouquecedor e caótico. 

Corpos em situação de trauma, que nos remetem às ruas, às vivências de guerra e a 

tantos outros mundos que muitas vezes preferimos não ver. Em uma mistura de 

realidade e sonho, é tecida uma relação que navega entre tensão, brutalidade e 

ternura.46 

 

 Em se tratando de um universo cênico tão duro, a decisão do trio foi tentar manter os 

aspectos visuais do espetáculo (cenografia e figurino) próximos à realidade.  

“Um dia...” tem a característica especial de mesclar cenário e figurino, por isso, é 

necessário descrever brevemente a cenografia deste espetáculo. O espaço cênico consiste em 

três arquibancadas em forma de semiarena. Há pneus e jornais amassados espalhados pelo 

palco. Foram escolhidos apenas jornais e pneus para a cenografia para não haver informação 

visual demasiada, e também por serem materiais facilmente encontrados jogados nas ruas. Os 

jornais amassados e empilhados, na verdade, estão presos nas extremidades de tiras de tecido, 

escondidas do público, e é com elas que as atrizes fixam os jornais sobre si.  

Este espetáculo não contou com a ajuda de um figurinista. Todos os figurinos foram 

compostos por itens encontrados no acervo do Lume ou comprados em brechós pelo trio de 

atrizes do Lume. Aqui, mais uma vez, é possível observar o papel do guarda-roupa do Lume 

Teatro na construção dos trajes de cena. Assim como no processo do Clown através da 

máscara, o guarda-roupa é utilizado como primeiro contato das três atrizes com roupas de 

diferentes materiais, cores e formas. As possibilidades que o guarda-roupa apresenta conferem 

às atrizes a chance de experimentar e encontrar por conta própria os trajes que funcionam para 

a cena.  

Uma das únicas exceções foi o véu vermelho que a atriz Raquel Scotti Hirson usa na 

imagem a seguir (figura 54).  

                                                           
46 Essa sinopse do espetáculo foi retirada do site do Lume Teatro (www.lumeteatro.com.br). 
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O véu da imagem acima (figura 54) foi criado de uma forma muito interessante. Em 

uma viagem de trabalho a Curitiba, não relacionada a “Um dia...”, as atrizes foram 

apresentadas por outros atores da cidade à uma senhora moradora de rua, que produzia suas 

próprias roupas a partir de papéis de bala. 

Já durante as pesquisas para o espetáculo, elas se lembraram da tal pessoa e 

concluíram que o tipo de roupa produzida pela senhora ia ao encontro com o que buscavam. 

Assim, entraram em contato com a moradora de rua e pediram que ela fizesse um véu de 

noiva usando embalagens de bombom “Sonho de Valsa”. Enviaram uma caixa para Curitiba 

contendo o material para a fabricação do véu: “E aí ela fez esse véu, que era um sonho, um 

sonho de noiva e a gente pediu para ela construir esse véu todo em papel de sonho de valsa.” 

(Raquel Scotti Hirson, entrevista apêndice A5). De fato, a única parte do figurino construída 

por uma pessoa de fora do Lume foi, justamente, feita por alguém que morava na rua, ou seja, 

o objeto véu sintetiza materialmente (por sua construção) e simbolicamente (por sua origem) a 

experiência da rua. 

 O último fator a entrar na caracterização de Ana Cristina e Raquel foi a sujeira. Após a 

estreia do espetáculo, as atrizes e a diretora foram aconselhadas pelo público que a intérpretes 

tivessem os dentes e as unhas escurecidas, já que dentes brancos e unhas limpas destoavam do 

resto do figurino. A sugestão foi acatada. Após algumas tentativas, estabeleceu-se que o 

Figura 54 - Raquel Scotti Hirson o 

espetáculo “Um dia...” (Fonte: Arquivo 

do Lume Teatro. Foto: Adalberto Lima). 
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melhor material para sujar as unhas era extrato de nogueira, pois deixava um aspecto de 

sujeira real. Para os dentes, a solução foi usar uma maquiagem especial, formulada justamente 

para dar aparência de sujeira nos dentes.  

 Se em “Um Dia...” o figurino foi todo pensado e executado pelas atrizes, no 

espetáculo, que trataremos a seguir, veremos reaparecer o papel do figurinista e sua relação 

com o trabalho de ator. 

 

6.2. O Espetáculo “Alphonsus” de Guimaraes” (2013) 

 

 Este recente espetáculo teve sua estreia em 2013. É o primeiro trabalho solo de Raquel 

Scotti Hirson, resultado de sua pesquisa de doutorado, intitulada “Alphonsus de Guimaraens: 

reconstruções da memória e recriações no corpo”, defendida em 2012 na Unicamp. Segundo a 

atriz, o espetáculo e a pesquisa acadêmica eram maneiras de: 

 

Pesquisar poemas de meu bisavô é uma oportunidade de conhecê-lo por detrás da 

poesia; ir do poeta à poesia e da poesia ao poeta pelo viés do corpo e da memória, 

vivida ou não, conhecida ou não. Essa memória é alimentada por uma mistura 

saudável e prazerosa daquilo que vi, ouvi e li e das lacunas que preencho com minha 

fantasia corporal, recriando poeta e poesia, como o sabor de determinada comida, 

capaz de reavivar tantas memórias. (HIRSON, 2012, p.11) 

 

Desta vez, a atriz se propôs a usar a técnica da Mímesis Corpórea não do modo como 

ela foi primeiramente elaborada – a partir da imitação de gestos, vozes e imagens estáticas 

(fotos e pinturas) – e, sim, criar uma mímesis a partir da palavra: 

 
Não se trata em absoluto de representar a poesia e sim de recriá-la, em um fazer 

teatral não-representativo. Desta forma adentro em uma questão diferencial da 

mímesis corpórea: a mímesis da palavra. A palavra em ação pode conter todas as 

dimensões das conexões de imagens que detona e ainda as dimensões do corpo, 

jogando com espaço e tempo. A palavra poetizada sugere sons, tensões, ações que 

tomam outras formas e sugerem novas poesias quando corporificadas. Um 

emaranhado de recriações que afeta a mim como leitora, que afeta e gera 

reatualizações de dimensões poéticas, afeta o observador, que por sua vez recria sua 

poesia. (HIRSON, 2012, p.20) 

 

A atriz explica que elabora o trabalho de mímesis a partir de palavras desde 2000, 

durante a criação do espetáculo “Um dia...”. 

 

A palavra, assim trabalhada, vem tomando corpo em minha pesquisa desde o ano 

2000, quando da criação do espetáculo “Um dia...”, no qual buscamos dançar contos 

e poemas que nos remetessem ao corpo em trauma, objeto de nossa busca naquele 

momento. (HIRSON, 2012, p.20) 
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Partindo da poesia de “Alphonsus” de Guimaraes, das fotos e relatos de família, 

Raquel Scotti Hirson iniciou, sozinha, o processo de criação de seu espetáculo. Durante esse 

primeiro momento de criação solo, a atriz relatou em entrevista qual foi o primeiro indício do 

traje de cena: a necessidade de utilizar sapatos de salto alto. Apesar de este tipo de sapato ser 

considerado feminino, e a temática de sua criação ser seu bisavô – portanto, masculina –, a 

necessidade do salto se dava em função da instabilidade que esse tipo de sapato proporciona 

ao corpo. Pois, a instabilidade física ajudava a atriz refletir em seu corpo a instabilidade 

emocional do seu poeta-bisavô. Ainda sobre os sapatos de salto, a atriz comenta que a mistura 

de gêneros (feminino e masculino) lhe agradava, uma vez que as memórias familiares sobre 

“Alphonsus” eram permeadas pelo universo feminino das tias da atriz, pessoas que contavam 

e recontavam essas memórias.  

A partir das fotos de família, Hirson buscou no guarda-roupa47 do Lume Teatro um 

lenço, uma calça e um paletó para usar durante o processo de criação. Segundo a atriz, o 

paletó encontrado acabou virando parte do figurino final, pois, tinha características que ela 

não encontrou em outros ternos. Uma das características encontradas por Hirson no terno era 

a cor escura que para a atriz remetia às cores das fotos (em preto de branco) da família. Outro 

fator da vestimenta que agradou a intérprete foi o tamanho do terno: a atriz buscava um terno 

que fosse grande – para que, em certos momentos, ela pudesse parecer uma criança vestindo 

roupas de adultos – mas não a ponto de sempre transmitir essa imagem. Tinha que ser um 

tamanho mediano.  

Assim como apontamos em “Café com queijo”, mais uma vez temos um traje que 

permite ser transformado pelo ator em cena, reiterando o conceito growtoskiano de figurino 

dentro do Teatro Pobre. O sentido ambíguo do terno foi resolvido pela mímesis da atriz em 

cena. O signo do traje fica sob o controle da atriz, que, oras, emite com sua presença o sentido 

de uma criança usando roupas de adulto, oras emite a presença do homem “Alphonsus” 

usando terno.  

Na figura 55, podemos ver uma fotografia do espetáculo no momento em que Raquel 

faz uma criança. Na cena a menina veste o terno e brinca com o lenço, ambos encontrados 

pela atriz no acervo de figurinos do Lume Teatro.   

                                                           
47 Mais uma vez, mesmo guarda-roupa  mencionado no capítulo II. 
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Figura 55 - Raquel Scotti Hirson em 

“Alphonsus” (Foto: Laura Françozo). 

Figura 56 - Alphonsus de Guimaraes (fonte: 

<http://www.portalmariana.org/cidades/ouro-

preto-mg/escritores-ouro-pretanos-sao-

homenageados/#.VMJW5YFdVyI > Acesso: 

27 fev 2015 

Figura 57 - Raquel Scotti 

Hirson em Alphonsus  

(Foto: Laura Françozo). 

http://www.portalmariana.org/cidades/ouro-preto-mg/escritores-ouro-pretanos-sao-homenageados/#.VMJW5YFdVyI
http://www.portalmariana.org/cidades/ouro-preto-mg/escritores-ouro-pretanos-sao-homenageados/#.VMJW5YFdVyI
http://www.portalmariana.org/cidades/ouro-preto-mg/escritores-ouro-pretanos-sao-homenageados/#.VMJW5YFdVyI


96 
 

             

Nas figuras 56 e 57 podemos ver “Alphonsus” de Guimaraes, à esquerda, e, à direita, a 

atriz Raquel Scotti Hirson em cena. Além dos já citados terno e lenço, podemos perceber pela 

imagem que mesmo os cabelos da atriz foram arrumados de modo a se aproximar ao do poeta. 

Em um determinado momento do espetáculo, a atriz completa a transformação em 

“Alphonsus” ao pintar bigode no rosto48.  

A figurinista convidada por Raquel Scotti Hirson foi Silvana Nascimento. Seu papel 

foi elaborar a silhueta a partir do que Raquel já tinha pensado e criar o figurino da criança. Na 

criação deste traje a figurinista escolheu por aumentar a saia de tutu idealizada pela diretora 

Ana Cristina Colla. Silvana Nascimento também foi responsável por incluir elementos no 

figurino que remetem ao Estado de Minas Gerais, como bordados e cores pastéis, como o rosa 

queimado. Para a cena final, Silvana Nascimento elaborou um vestido bege neutro, quase 

lembrando um corpo nu. 

 Além de “Alphonsus”, Silvana Nascimento também foi responsável pelos trajes da 

demonstração que será descrita a seguir. 

 

 

6.3. A Demonstração “Serestando” (2013) 

 

 “Serestando” não é um espetáculo, é uma demonstração técnica. Como tal, não seria 

necessário haver trajes de cena, pois se trata de uma apresentação de métodos de trabalho 

cênico do Lume, ou seja, normalmente em outras demonstrações técnicas os atores usam 

roupas comuns de trabalho. 

 Mas, ao contrário de outras demonstrações técnicas, “Serestando” tem figurino, e por 

um bom motivo: é uma demonstração que revisita figuras e matrizes criadas pela atriz Ana 

Cristina Colla, desde 1993 até a mais recente delas (Nataly de “Os Bem Intencionados”). A 

demonstração refaz a trajetória da atriz de maneira mais poética do que outras demonstrações, 

com ligações e passagens suaves entre figuras. Essas transições são marcadas não apenas pela 

corporeidade da atriz como também pelo figurino, pensado por Colla e por Silvana 

Nascimento. 

 A seguir, na figura 58, podemos ver a sequência de mudanças no traje usado pela atriz 

durante a demonstração. As figuras apresentadas são:  

                                                           
48 As fotos do espetáculo foram tiradas por mim no dia da estreia do mesmo. A atriz pediu que não fossem feitas 

fotos dela usando o bigode, para não estragar a surpresa para outros futuros expectadores. 



97 
 

 

A: roupa base que aparece somente na transição entre a criança e Nataly, 

mas é usada por baixo de todas as outras camadas.  

B: cena canção de abertura e a cena da mãe.  
C: cena de Dona Maria (espetáculo “Contadores de estórias”). 

D: cena da Maroquinha (espetáculo “Café com queijo”). 

E: cena com várias matrizes da rua e de animais (espetáculo “Um dia...”) 

F: cena da criança (segundo a atriz a corporeidade é da Pao, personagem 

do espetáculo “O que seria de nós sem as coisas que não existem”. Ainda 

segundo Colla, os poemas dessa cena fazem parte do material do 

espetáculo “Você”). 

G:cena da Nataly Menezes (espetáculo “Os Bem Intencionados”). 

H: cena da Velha (espetáculo “Você”). 

 

 

  

Figura 58 - fotomontagem das etapas e transformações do figurino da demonstração “Serestando”.  

(Fotos e montagem: Laura Françozo). 
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O desejo da atriz de usar algum tipo de traje, para a demonstração, fazia necessária a 

criação de algo novo, já que seria pouco prático para a intérprete levar todos os figurinos, de 

todas as figuras, e trocar de trajes durante a demonstração. Com isso em mente, Silvana 

Nascimento criou um vestido-base, em que se sobrepunham outras saias e roupas, de acordo 

com cada figura apresentada por Colla. Sobre a relação entre a atriz e a figurinista, durante o 

processo de criação dos trajes, Ana Cristina Colla diz: 

 

 

(...) ela [Silvana Nascimento] criou esse vestido base de uma maneira que eu 

pudesse estar tirando; pra cada figura foi criada uma saia que tinha relação, então, 

sei lá, a Maroquinha, que é uma coisa mais interior, tímida, é um tecidinho florido... 

isso a gente foi junto até uma casa de tecidos e ficamos lá provando “ah, será que 

esse tem a ver, será que esse tem a ver”. Texturas pra gente era interessante, a 

estampa, maneiras práticas de colocar e tirar ele, então como se fossem camadas 

também de figuras. (Ana Cristina Colla, entrevista apêndice A1) 

  

 Percebe-se pelo excerto acima que havia uma relação de troca e cumplicidade entre 

atriz e figurinista, característica também presente na relação entre Luís Otávio Burnier, atores 

e o figurinista Fernando Grecco. A recorrência desse tipo de relacionamento entre ator e 

figurinista, no processo de criação dos trajes de cena do Lume, será um dos itens analisados a 

seguir. 

 

 

7. Apontamentos finais do capítulo 

 

 Neste capítulo, pudemos entender vários aspectos diferentes tanto do processo de 

criação dos trajes, nos espetáculos de mímesis corpórea, como, também, da relação entre ator 

e figurinista. A seguir, retomaremos e analisaremos os principais tópicos levantados durante o 

capítulo. 

Segundo Jesser, o que determina o uso tanto de matrizes quanto de figurinos dentro da 

mímesis corpórea é o próprio processo criativo, que sedimenta o uso ou desuso desses 

materiais. Em suas próprias palavras: 

 
Aquilo que surge mais de uma vez, num dia surgiu isso, no outro surgiu de novo, 

depois de três meses surgiu de novo, isso vai se configurando como material 

permanente, codificado, conhecido e aí vai permanecendo, tem coisas que são 

experiências que a gente vive um dia na sala e depois nunca mais volta e depois 

ficou lá, como parte do processo. Como trampolim para acessar outra coisa, eu acho 

que os figurinos, as maquiagens, essa metodologia, ou esse procedimento ele está 
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em todas as instâncias do próprio trabalho, até isso. (Jesser de Souza, entrevista 

apêndice A3) 

 

Apesar da criação do figurino estar ligada aos trajes de pessoas reais, a atriz Ana 

Cristina Colla reconhece que, com o passar dos anos, a necessidade de se ater fielmente aos 

trajes dessas pessoas foi diminuindo. Se, no início, para fazer a mímesis de dona Maria, seu 

Renato Torto e dona Conceição, era necessário se aproximar dos trajes que os registros 

fotográficos mostravam; para fazer a mímesis de dona Maroquinha, em “Café com queijo” era 

mais importante que o vestido tivesse o bolso para guardar a bolacha, do que ser semelhante 

ao das fotos de dona Maroquinha. À medida que a linha de pesquisa da Mímesis Corpórea foi 

se desenvolvendo, o figurino também passou a ser mais independente do material de origem. 

O A atriz exemplifica essa mudança da relação entre a mímesis e o figurino em “Café com 

queijo”: 

 

(...) com ele [figurino] eu posso fazer homens, mulheres, com esse mesmo 

[figurino], independente se eu estou de vestido, eu posso fazer um homem com ele. 

Então também a maneira de encarar a mímesis também foi mudando. (Ana Cristina 

Colla, entrevista apêndice A1) 

  

 A partir da observação de Colla, podemos, mais uma vez, retomar o pensamento de 

Jerzy Grotowski sobre o traje de cena. Para o encenador polonês, o figurino do teatro pobre é 

aquele que não tem significado autônomo, ou seja, seu significado está submetido à ação do 

ator em cena. Aparentemente, com a maior liberdade adquirida pelos atores, menos necessário 

era que o traje fosse próximo ao da realidade observada em campo. Ao contrário, cada vez era 

mais necessário que o traje pudesse ser neutralizado e reinterpretado de acordo com a ação 

cênica. Como vimos, os espetáculos “Café com queijo” e “Alphonsus” são os que melhor 

realizaram isso, já que, em ambos, o ator muda de matriz em cena, sem que o figurino 

atrapalhe a verossimilhança. 

 Vimos também, neste capítulo, que o uso do guarda-roupa não se restringe aos 

espetáculos de clown, onde primeiro abordamos sua existência. A recorrência do uso do 

guarda-roupa e os depoimentos dos atores demonstram como esta é uma ferramenta dos atores 

para iniciar o processo de criação dos trajes de modo autônomo. Se, em um momento 

posterior do processo, haverá ou não a participação de um figurinista, fica a cargo da escolha 

dos atores.  

Quando existe figurinista nos espetáculos do Lume, ele é parte de um processo de 

criação de trajes que já se iniciou previamente pelo(s) ator(es). O figurinista, portanto, é 
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convidado a partilhar um processo de criação. Vimos vários exemplos de como se dá a 

relação entre figurinista e ator nos espetáculos de mímesis do Lume:  

- Em “Taucoaauaa”, em que Fernando Grecco não só tinha uma relação de troca com 

os atores, como também aceitava plenamente a intervenção de Burnier. 

- Em “Café com queijo”, quando o mesmo Fernando Grecco auxiliava na escolha de 

tecidos e na conversa com a costureira. 

- Em “O que seria de nós sem as coisas que não existem”, em que Renato Ferracini 

incorpora ao seu personagem um erro de costura da figurinista Sandra Pestana. A própria 

figurinista também incorpora muitas sugestões dos atores, como o tênis que Ferracini usa, 

remetendo a seu pai.  

- Em “Serestando”, assim como fazia Fernando Grecco, a figurinista Silvana 

Nascimento leva a atriz Ana Cristina Colla a lojas de tecido para que juntas encontrem o 

material mais adequado para cada figura de Colla.  

Todos esses exemplos retomados acima nos mostram que a relação entre figurinista e 

ator no Lume é de cumplicidade e troca, a criação do traje não parte primeiro do figurinista, 

mas daquilo que o ator já percebe como necessidade. Além disso, a relação entre figurinista e 

ator tem uma natureza colaborativa, análogo ao que Toyland aponta que existe nas produções 

cinematográficas e televisivas (2013, p. 16).  

 
 



101 
 

 

CAPÍTULO IV 

Teatralização e poetização de espaços não convencionais e a reutilização de figurinos. 

 

 

1. Introdução 

Neste capítulo, trataremos primeiro da origem da linha de pesquisa Teatralização e 

Poetização de espaços não convencionais. A seguir, será descrito o processo de criação dos 

figurinos dos quatro espetáculos que compõem a presente linha. São eles: “Parada de rua” 

(1998); “Sonho de Ícaro” (2005); “Oficina-montagem “Abre-alas” (2006) e “Perch – uma 

celebração de voos e quedas” (2013/2014). Ao longo da descrição do processo de criação dos 

trajes de cada espetáculo serão pontuados casos de reutilização de figurinos de outros 

espetáculos anteriores.  

Ao final do capítulo, analisaremos essa reutilização de modo a entender se há uma 

justificativa para esse fenômeno dentro das características dos espetáculos dessa linha de 

pesquisa, que têm formatos bastante distintos se comparados com os de outras linhas, 

principalmente, em relação ao espaço. Se, nas demais diretrizes, as apresentações ocorrem em 

espaços fechados; nesta, de teatralização e poetização, já nascem com um pé na rua.  

Esta linha de pesquisa começou a ser desenvolvida pelo Lume em 1995, três anos 

antes da estreia do primeiro espetáculo deste estudo: “Parada de rua”. A partir do contato e 

intercâmbio com o músico e ator Kai Bredholt (do Odin Teatret49), o grupo iniciou sua 

investigação de processos que desembocou na criação de “Parada de rua”.  

Com Kai Bredtholt, o Lume Teatro começou a trabalhar com a música e o teatro em 

espaços não convencionais. O que nem Bredholtt, nem o Lume, então, imaginavam é que 

esses estudos se desdobrassem em espetáculos (e uma oficina-montagem), que abarcariam 

outros grupos de teatro e artistas para além dos sete atores-pesquisadores. É quase certo que 

esse perfil de espetáculo, que agrega outros artistas ao Lume, tenha surgido do trueque, um 

procedimento desenvolvido pelo Odin Teatret.  

Este grupo dinamarquês criou um evento de troca para quando seus atores fossem 

recebidos em uma nova comunidade; em um dia previamente agendado, estes apresentavam 

seu trabalho artístico à sociedade que os recebia e, em troca, os habitantes locais 

                                                           
49 Odin Teatret é uma companhia de Teatro fundada em 1964 na Noruega, e que, desde 1966, é sediada na 

Dinamarca. Seu fundador é o italiano Eugenio Barba. 
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demonstravam danças e músicas típicas da localidade. Segundo consta no site do Odin 

Teatret:  

 

A "troca" é uma espécie de permuta, ou escambo, de manifestações culturais, e não 

só oferece uma compreensão das formas expressivas alheias como também dá início 

a uma interação social que desafia preconceitos, dificuldades linguísticas e 

divergências de pensamento, juízo e comportamento.50 

  

 O trueque do Odin Teatret é realizado pelo grupo em diversos países. No grupo 

Lume, o trueque foi realizado junto a apresentações do espetáculo “Parada de rua”, que foi o 

que mais viajou ao exterior, graças ao fato de ser este um espetáculo musical e de rua. No 

final do espetáculo os atores iam a alguma sede da comunidade do bairro, com contato pré-

agendado, e faziam as trocas com a comunidade. Houve trueques na Dinamarca (em várias 

cidades e ilhas), França, Noruega, Bolívia, Israel, Itália. Em diversas outras situações houve 

trueques espontâneos, que ocorriam ao final da apresentação. Houve um grande na Sede do 

Lume em 1995, organizado pelo Kai Bredholt, e, a partir de 2009, um por ano em Barão 

Geraldo51. 

 A partir dessa semente do trueque e das pesquisas de teatralização e poetização de 

espaços não convencionais surge o primeiro espetáculo a ser descrito: “Parada de rua” (1998). 

 

 

2. O espetáculo “Parada de rua” (1998) 

“Parada de rua” teve sua estreia em 1998 e, desde então, circulou por várias cidades de 

vários países, entre eles: Brasil, Bolívia, México, França, Itália, Dinamarca, Noruega, Israel, 

Egito. 

 Desenvolvido a partir do desejo de entender a teatralização e musicalização de espaços 

não convencionais, “Parada de rua” foi o resultado de um longo processo de colaboração entre 

o Lume Teatro e o músico, ator e diretor, Kai Bredholt, do Odin Teatret. A colaboração entre 

o grupo e Bredholt iniciou-se em 1995, com viagens de Kai Bredholtt ao Brasil, e dos atores 

do Lume à Dinamarca. Segundo Ferracini conta em entrevista, o objetivo inicial do contato 

com o dinamarquês era trabalhar com música, não montar um espetáculo. 

Como Kai Bredholtt e os integrantes do Lume Teatro só se encontravam uma vez ao 

ano, o trabalho se deu da seguinte forma: durante o período de ausência de Bredtholt, os 

                                                           
50 Trecho retirado da página: http://www.odinteatret.dk/about-us/about-odin-teatret/odin-teatret---in-

portuguese.aspx (acesso: 13/09/14). 
51 Informações conseguidas através de comunicação pessoal com Raquel Scotti Hirson.  

http://www.odinteatret.dk/about-us/about-odin-teatret/odin-teatret---in-portuguese.aspx
http://www.odinteatret.dk/about-us/about-odin-teatret/odin-teatret---in-portuguese.aspx
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atores trabalhavam os exercícios propostos por ele e testavam “saídas”, ou seja, indo para ruas 

no centro de Campinas, ou em áreas movimentadas do distrito de Barão Geraldo, interagindo 

com os transeuntes. Quando Kai Bredtholt retornava ao Brasil, eles então mostravam o 

resultado dos exercícios e das saídas. Assim, muito aos poucos, foram-se estabelecendo 

pequenos jogos e cenas que viriam a formar “Parada de rua”. 

Neste caso, o processo de criação é, por si só, um espelho do espetáculo: uma colagem 

de jogos com o público, músicas e cenas executadas por um grupo de excêntricos, ou, nas 

palavras do próprio Lume: “Uma procissão de fanáticos, uma banda militar, um grupo de 

ciganos, ou simplesmente atores-músicos que tocam e cantam melodias tradicionais 

brasileiras e outras coletadas de diversas culturas do mundo.” (Trecho retirado da sinopse do 

espetáculo disponível no site do Lume Teatro). 

O processo de criação dos trajes de cena desta procissão de fanáticos é bastante 

parecido com o do próprio espetáculo: gradual e a partir de experiências práticas, de tentativa 

e erro. Renato Ferracini, em entrevista, começou a recontar a história de “Parada de rua” com 

a seguinte afirmação: ‘Parada de rua’ é a história do figurino dela, praticamente. De fato, 

este foi um espetáculo com um processo de criação dos trajes de cena em muitas etapas. 

Segundo Ferracini, já nas primeiras “saídas”, Kai Bredtholt orientou os atores a usarem 

roupas chiques, elegantes, de festa; o que, de acordo com vários dos atores entrevistados, foi 

bastante difícil, pois eles não tinham roupas pessoais, nem do guarda-roupa do Lume, que se 

encaixassem nesse perfil.  

Abaixo, na figura 59, podemos observar uma das primeiras “saídas” do Lume. As 

roupas usadas seriam a tentativa dos atores de usar “roupas chiques”, seguindo a orientação de 

Kai Bredtholt.  
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Figura 59 - atores do Lume em saída no Largo do Rosário, centro de Campinas. 1995. (Fonte: Arquivo do Lume Teatro, 

Foto: autor desconhecido) 

 Após algumas saídas com tentativas de “roupas chiques”, o grupo resolveu tentar 

inserir elementos da cultura brasileira no figurino. A forma encontrada foi utilizar-se de um 

conjunto de macacões de chita que Renato Ferracini adquiriu em Óbidos (Pará), onde os trajes 

são utilizados em um folguedo chamado de “Mascarado Fobó”52. No folguedo, os 

participantes usam esses macacões de chita com capuz e uma máscara de papel machê 

(técnica de colagem com tiras de papel sobrepostas). Ainda hoje se encontram no guarda-

roupa do Lume Teatro as máscaras e os macacões.  Vários dos atores relataram não gostarem 

desse figurino (figura 60), pois este criava uma unidade muito forte entre seis dos atores e, ao 

mesmo tempo, um contraste muito grande com o sétimo ator (Ricardo Pucceti), que já usava 

uma roupa mais formal de maestro do grupo. Outra reclamação comum entre os atores era o 

uso de chinelos de dedo que atrapalhava na movimentação em cena. 

                                                           
52 O folguedo Mascarado Fobó ocorre na época do carnaval e os foliões vestidos com máscaras e macacões 

jogam amido uns nos outros. 



105 
 

 

Figura 60 – “Parada de rua” realizada dentro da Unicamp em 1995. (Fonte: Arquivo do Lume teatro, Foto: Yael Karavan). 

 

Em 1998, o grupo ainda estava no processo de encontrar um figurino que substituísse 

os macacões de chita quando surgiu a necessidade de voltar para a ideia de “trajes chiques”. 

Nesse ano, houve o lançamento da primeira edição da revista do Lume e, na festa de 

lançamento, ocorreria uma apresentação de “Parada de rua”. O evento estava marcado para 

acontecer no café e bar La Recoleta, ao lado do Teatro Municipal Luís Otávio Burnier, no 

Centro de Convivência, em Campinas. Dada a natureza do evento, o grupo decidiu utilizar os 

figurinos de “Afastem-se vacas que a vida é curta”. Essa escolha de reutilizar os figurinos de 

“Afastem-se” foi bastante coerente, uma vez que, estes trajes eram bonitos, pouco usados e, 

acima de tudo, tinham características de trajes europeus históricos que criavam, ao mesmo 

tempo, a imagem de “roupas chiques” e certo estranhamento por serem roupas históricas. 

 A partir dessa apresentação, alguns itens do figurino de “Afastem-se” foram 

permanentemente incorporados ao figurino de “Parada de rua”. Eles são: duas saias de 

algodão cru, um vestido branco que, posteriormente, foi tingido de laranja e um vestido rosa. 

As saias, de cor crua, passaram a ser usadas como enchimentos por Ana Cristina Colla e 

Raquel Scotti Hirson. O vestido tingido de laranja passou a ser usado por Naomi Silman (que, 

aliás, não fez parte de “Afastem-se vacas”), e o vestido rosa era usado por Alice K. em 

“Afastem-se vacas”, mas passou a ser de Ana Cristina Colla em “Parada de rua”. 
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 Abaixo, podemos ver dois frames de vídeos. O da figura 61 é de “Afastem-se vacas 

que a vida é curta”; e o seguinte (fig. 62) é da apresentação de “Parada de rua” no lançamento 

da revista do Lume. Pode-se ver em ambas as imagens que um dos atores usa um casaco 

vermelho com listras brancas e preta na manga (dentro do círculo vermelho) e um jabot 

branco. 

 

 

Figura 62 - Frame do espetáculo “Parada de rua” no lançamento da Revista do Lume em 1998 (Fonte: Arquivo 

do Lume Teatro) 

Figura 61 - Frame do 

espetáculo “Afastem-se 

vacas que a vida é 

curta”, 1996 (Fonte: 

Arquivo do Lume 

Teatro).  
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Figura 63 – Frame de vídeo com Alice 

K em “Afastem-se vacas que a vida é 

curta” (Fonte: Arquivo do Lume 

Teatro). 

Figura 64 – Frame de vídeo com Ana Cristina 

Colla em “Parada de rua” no lançamento da 

revista do Lume, 1998 (Fonte: Arquivo do 

Lume Teatro).  
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Figura 65 – O vestido usado por Alice K em “Afastem-se vacas que a vida é curta” e por Ana Cristina 

Colla em “Parada de rua” (Foto: Laura Françozo). 

 

Na figura 63, podemos ver Alice K. usando o vestido que foi criado especialmente para o 

espetáculo “Afastem-se vacas que a vida é curta” (1996). Na figura 64, vemos Ana Cristina 

Colla em “Parada de rua” trajando, pela primeira vez, este mesmo vestido, da exata forma que 

era usado pela primeira atriz, com o boá vermelho. A seguir, na figura 65, podemos observar 

como o vestido é usado atualmente, sem o boá vermelho, mas com dois outros elementos: um 

colar e um adereço que a atriz prende na cintura (esse objeto é usado pela atriz durante uma 

cena de frevo). 

Na última etapa de desenvolvimento dos trajes de cena de “Parada de rua”, os atores 

retornam para a ideia de “roupas” chiques, dessa vez, passam a buscá-las intensamente em 

brechós e acervos (no Brasil e na Dinamarca). O que norteou essa nova procura foi, 

principalmente, a paleta de cores: “A gente foi testando (...) lembro que testamos cores, até 

encontrar o que queríamos. Era uma questão de acerto e erro mesmo” conta Renato Ferracini 

em entrevista (apêndice A5). Segundo Raquel Scotti Hirson, quem definiu cores quentes 
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(amarelos, vermelhos e laranjas) como diretriz dos figurinos foi o diretor Kai Bredtholt. Ele 

fez essa escolha para haver contraste com as roupas pretas, de inverno, que os atores usavam 

quando foram à Dinamarca.  

Na figura 66, podemos ver a forma final dos figurinos, como eles se mantêm até o 

presente.  

 

Figura 66 – atores do Lume Teatro trajando os figurinos de “Parada de rua”, na sede do Lume em 1999 (Fonte: Arquivo do 

Lume teatro, Foto: Abel Saavedra). 

 

Se a criação dos trajes de “Parada de rua” se deu durante o processo de três anos de 

criação da montagem, o próximo espetáculo a ser descrito teve um procedimento muito mais 

curto de composição, consequentemente, seu figurino também acompanhou essa proposta e 

foi concebido em um período mais breve. 

 

 

3. O espetáculo “Sonho de Ícaro” (2010) 

 

“Do sonho do voo ao pesadelo da queda, Ícaro nos fala de temas humanos 

atemporais, como o desejo de liberdade e de desafiar os limites”. 

(trecho da sinopse do espetáculo “Sonho de Ícaro”, 2005). 
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Como celebração dos 25 anos do Lume Teatro, o grupo elaborou um grande 

espetáculo com artistas e grupos teatrais convidados como: Boa Companhia, Cia Berro 

d’Água, Núcleo de Samba Cupinzeiro, Família Burg, Grupo de Pesquisa Teatral TAO, 

Laboratório Cisco, Matula Teatro, Cia Mundu Rodá – Núcleo Manjaterra, Os Geraldos, 

Paraladosanjos, Seres de Luz Teatro e Teatro de Tábuas; além de Eduardo Okamoto, Paula 

Ferrão, Silvia Leblon, Marcelo Pinta, Gregory Slivar, Diego Baffi e José Divino Barbosa. O 

“Sonho de Ícaro” foi apresentado em um galpão do SESC Campinas e nos seus arredores. O 

espetáculo se iniciava do lado de fora do galpão e o público acompanhava os atores, em cena, 

para dentro do espaço fechado. 

Vários dos artistas e grupos acima mencionados já participavam de trueques. Também 

participavam de outras atividades voltadas para a comunidade de Barão Geraldo, 

desenvolvidas pelo Lume como o Feverestival, Sorrisos do Barão, Mostra de Maio, Terra 

Lume, entre outros. As atividades coletivas desenvolvidas pelo Lume possibilitaram tanto a 

criação do “Sonho de Ícaro” como a de “Perch”, e, também, a da “Oficina montagem Abre 

Alas”, como veremos a seguir.  

“Sonho de Ícaro”, no entanto, foi o primeiro espetáculo de grande porte do Lume. 

Também foi o primeiro espetáculo do grupo a incluir outros atores e artistas que não faziam 

parte do núcleo de pesquisa de modo sistemático. Neste espetáculo, além de atores, houve a 

participação de artistas circenses e do grupo musical Núcleo de Samba Cupinzeiro. 

Para este espetáculo, os mais de 80 artistas participantes foram divididos em grupo 

temáticos e em alas. A seguir, descreveremos as alas, seu significado para a trama do 

espetáculo e alguns personagens especiais. 

 

 Ala das musas – figuras decadentes que aparecem no início do espetáculo para 

receber o público; 

 Poetas – duas figuras que narram em forma lírica o que está acontecendo em cena. 

Usam calça, camisa, colete e casaco, todos desgastados; 
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Figura 67 - Poetas em “Sonho de Ícaro” (Foto: Pedro Ribeiro. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4361657817/in/album-72157623321528407/  > 

Acesso: 15 jan 2015). 

 Ala dos ternos – homens e mulheres vestidos com ternos escuros e maquiagem 

com olheiras fundas. Representam o mundo dos negócios e a padronização; 

 

Figura 68 - Ala dos ternos em “Sonho de Ícaro” (Foto:  Pedro Ribeiro. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4361657045/in/set-72157623321528407 > Acesso 

15 jan 2015). 

 Ala dos minotauros – grupo de atores vestindo coletes em tons marrons e pretos. 

Usam máscaras de soldagem ou maquiagem preta no rosto e chifres de plástico 

https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4361657817/in/album-72157623321528407/
https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4361657045/in/set-72157623321528407
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retorcido. Alguns andam em pernas de pau. São violentos e representam a 

repressão; 

 Ala dos operários e engenheiros – figuras que ajudam Dédalos a construir as asas, 

usam capacete de construção civil, macacão azul e capacete amarelo ou jalecos; 

 

Figura 69 - Dédalos e ala dos operários em “Sonho de Ícaro” (Foto:  Pedro Ribeiro. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4362403898/in/set-72157623321528407 > Acesso 

em: 15 jan 2015). 

 

 Dédalos – Pai de Ícaro, construtor do labirinto do Minotauro. Cria asas para ele e 

seu filho poderem escapar da ilha de Creta. Usa calça escura, camisa branca, grava 

e um sobretudo comprido; 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Detalhe de foto com Gustavo 

Valezi como Ícaro em Sonho de Ícaro 

(Foto: Pedro Ribeiro. Disponível em: < 
https://www.flickr.com/photos/pedrodem

oraes/4362406462/in/set-

72157623321528407 > Acesso em 15 jan 

2015 ). 

https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4362403898/in/set-72157623321528407
https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4362406462/in/set-72157623321528407
https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4362406462/in/set-72157623321528407
https://www.flickr.com/photos/pedrodemoraes/4362406462/in/set-72157623321528407
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 Ícaro – filho de Dédalos, ganha asas para escapar da ilha Creta, mas se aproxima 

demais do Sol, a cera que prendia as penas em suas asas derrete e Ícaro cai no mar 

e morre. No espetáculo, ele é representado por atores distintos em diferentes cenas. 

É a jaqueta de Ícaro que o identifica para o público (fig. 70);  

 

  Carpideiras – as três atrizes do lume trajando apenas uma saia branca e grandes 

leques vermelhos. 

 

A realização dos figurinos de “Sonho de Ícaro” foi de Juliana Pfeifer e Warner Reis.  

Em entrevista, Reis relatou que os dois só tiveram uma semana para executar os ftrajes. Havia 

um grupo de pessoas que auxiliaram na produção dos itens, que eram todos atores a estar em 

cena no espetáculo. Apenas Pfeifer e Reis tinham experiência prévia com figurino. Além do 

tempo restrito, a verba também era pequena, considerando a quantidade de atores a serem 

trajados. Por isso, muito material reciclável e de equipamento eletrônico foi utilizado 

(principalmente na jaqueta de Ícaro e nos coletes, máscaras e chifres do minotauros).  

As asas de Dédalos e Ícaro também foram criadas com materiais muito simples e 

baratos: tela de galinheiro e tiras de plástico de saco de lixo. A ideia de usar esses materiais 

foi de Pfeifer, mas a execução foi de Warner Reis. 

Este espetáculo teve um processo de criação do figurino radicalmente diferente de outros 

apresentados até o momento. Se, por um lado, já vimos no capítulo II a presença de 

figurinistas, nunca vimos a presença de dois figurinistas em um espetáculo. A presença de 

dois profissionais se justifica pela escala maior do projeto e pelo tempo de produção restrito 

(entre pré-produção, produção e apresentação passaram-se apenas algumas semanas). 

Pela primeira vez, também, os figurinistas não foram acompanhados tão de perto pelos 

atores, numa produção grande, como esta, era necessário abrir mão de uma relação de troca 

tão intensa quanto às apresentadas no capítulo III53. 

A seguir, trataremos de uma oficina-espetáculo cujos figurinos vieram de “Sonho de 

Ícaro” e seguiram até “Perch”. 

 

 

 

 

                                                           
53 Aqui nos referimos ao trabalho dos figurinistas Fernando Grecco, Sandra Pestana e Silvana Nascimento nos 

espetáculos da linha de pesquisa de Mímesis Corpórea. 
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4. A oficina-montagem “Abre-alas” (2011) 

 

Como o próprio título desta seção indica, “Abre-alas” é uma oficina-montagem, ou 

seja, é uma oficina teatral de uma semana, cujo resultado é um espetáculo em forma de 

cortejo, encenado nas ruas e praças da cidade que está sediando a oficina.  

Criada a partir da experiência de trabalho de “Parada de rua” e “Sonho de Ícaro”, a 

oficina “Abre-alas” foi pensada para grandes grupos. Além de contar com os alunos que se 

inscrevem nesse encontro, o Lume tem como hábito convidar grupos musicais, teatrais e de 

dança locais para integrar o cortejo. 

A estrutura da oficina parte do repertório técnico e artístico do Lume, mas sempre 

incorpora conhecimentos e habilidades dos participantes, bem como questões e histórias 

locais, à dramaturgia da cena.  

 

Como causar impacto cênico na rua? Que elementos da dinâmica de tempo e espaço 

da rua podem ser incorporados na cena e na construção de imagens? Quais as 

possibilidades de relação ator/público na rua? Usando de pedagogia própria e com 

uma visão predominantemente prática, o LUME transmite seus métodos de 

treinamento físico e vocal para atores, o como fazer, modos de coleta de material 

para a cena, suas técnicas e sua ética na abordagem do trabalho teatral focando 

especificamente em uma atuação voltada para a rua: a transformação do peso em 

energia, a relação com o ar e o entorno, dinâmica com objetos, a relação entre atores, 

voz e música, a construção de uma figura/personagem potente na rua, entre outros 

elementos. Os participantes – junto dos atores do LUME e toda a equipe da sede – 

trabalham na construção de um grande espetáculo de rua que será apresentado no 

último dia da oficina. (Trecho extraído do site do Lume). 

 

Sempre que o Lume teatro realiza a oficina-montagem “Abre-alas”, a equipe leva 

materiais para serem utilizados nos treinamentos, em cena, e como trajes de cena. Muitos dos 

trajes de cena que viajam com o Lume são provenientes dos figurinos de “Sonho de Ícaro”. 

Abaixo, explicitamos a divisão de alas mais comum para o cortejo “Abre-alas”. 

Ressaltamos que, dependendo da história e das características da cidade sediando a oficina, e 

do grupo de alunos, essas alas podem mudar de trajes e/ou de sentido, ou seja, o roteiro e o 

figurino podem variar a cada nova apresentação do cortejo.  

 Anjos (atores do Lume Teatro) – as três atrizes usam roupas brancas e asas 

vermelhas. Carlos Simioni usa um terno preto e asas pretas, Jesser de Souza, um 

fraque e asas brancas. Ricardo Puccetti e Renato Ferracini usam sobretudos e asas 

brancas. São os sete atores em cena que orientam espacialmente as alas e o 

desenvolvimento do espetáculo; 

 Leques – mulheres usando saias e blusas brancas e leques vermelhos em cena. 

Baseado nas carpideiras de “Sonho de Ícaro”; 
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Figura 71: ala dos Leques no camarim do Perch-piloto54, ao centro a atriz Naomi Silman como 

Anjo (Foto:  Arthur Amaral. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690447523/in/photostream/ > Acesso em 14 set 

2014). 

 

 Panos – homens e mulheres vestidos de blusa e calça brancas e panos azuis ou 

vermelhos usados em cena. Usam o mesmo figurino da cena do voo, de “Sonho de 

Ícaro”; 

                                                           
54 Na versão piloto do espetáculo “Perch” foram usados os figurinos do “Abre-Alas”. Na versão final de Perch, 

novas alas e novos figurinos foram criados. 

https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690447523/in/photostream/
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Figura 72 - ala dos Panos no camarim do Perch-piloto (Foto:  Arthur Amaral. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690275886/in/photostream/ > Acesso em 14 set 201). 

 

 Minotauros – usam o mesmo figurino de “Sonho de Ícaro”; 

 

Figura 73 - ala dos Minotauros no Perch-piloto (Foto:  Arthur Amaral. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690458723/in/photostream/ > Acesso em 14 set 214). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690275886/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690458723/in/photostream/
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 Ternos – usam o mesmo figurino do espetáculo recentemente citado; 

 

Figura 74 - ala dos Ternos no camarim do Perch-piloto, ao centro o ator Carlos Simioni como Anjo (Foto:  

Arthur Amaral. Fonte: < https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690282496/in/photostream/ > Acesso 

em 14 set 2014). 
 

  Furiosos – quase como bufões, são figuras à margem da sociedade que dizem o 

que ninguém quer ouvir. Vestem-se de mendigos. Essa ala não existia em “Sonho 

de Ícaro”.  

 

Figura 75 - ala dos Furiosos no camarim do Perch-piloto (Foto:  Arthur Amaral. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690211995/ > Acesso em 14 set 2014). 

https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690282496/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/lumeteatro/10690211995/
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No cortejo “Abre-alas” não foram reutilizados apenas os trajes; a característica de 

movimento de cada grupo também foi mantida: os Ternos andam em linha reta e se viram em 

ângulos bruscos. Os atores dos leques usam o corpo todo para movimentar o objeto, fazendo 

movimentos amplos, curvos e lentos. Os Panos correm e fazem movimentos rápidos e ágeis 

com os tecidos vermelhos e azuis. Os Minotauros andam com as pernas afastadas e joelhos 

flexionados, sempre agressivos. 

Diferentemente dos casos de reutilização apresentados no capítulo III, a reutilização de 

figurinos aqui implica na reutilização de materiais cênicos.  

A seguir trataremos do espetáculo “Perch”, que mantém algumas características 

similares a da oficina montagem cortejo “Abre-alas”.  

 

5. O espetáculo “Perch, uma celebração de voos e quedas” (2013/2014) 

 

“Perch – uma celebração de voos e quedas” é o mais recente espetáculo de grande 

porte do Lume Teatro. Originalmente, a ideia do espetáculo partiu de uma proposta de 

trabalho conjunto feita por Alan Richardson diretor do Conflux – cooperativa escocesa de 

teatro físico. A proposta consistia em criar um espetáculo de rua que acontecesse 

simultaneamente em Glasgow, Escócia (sede do Conflux), Brasil e Austrália. Em visita ao 

Brasil, Richardson procurou grupos teatrais que tivessem experiência em teatro de rua com 

grandes grupos e relatou ter sido indicado por mais de uma pessoa ao Lume Teatro.  

O grupo campineiro logo aceitou o convite e, cerca de um ano depois, (em Outubro de 

201355) foi feita em Campinas uma primeira versão do Perch, um “espetáculo-piloto”. Vieram 

para cá Alan Richardson, o músico responsável pela trilha sonora, Stephen Deazley e Patrick 

Nolan, do grupo de teatro aéreo Legs on the Wall e representante da parte australiana do 

espetáculo. 

A proposta de Alan Richardson era que a temática do espetáculo girasse em torno de 

pássaros, que observam o mundo de uma perspectiva diferente da nossa perspectiva cotidiana, 

e, por isso, espetáculo se chama Perch- “poleiro” ou “empoleirar-se” em inglês. O espetáculo 

contou com a participação de artistas de acrobacia aérea e projeções de vídeos, que ajudaram 

a direcionar o olhar do espectador para o alto, para lugares que normalmente não olhamos.  

                                                           
55 “Pude acompanhar de perto o trabalho desenvolvido no Perch de Outubro de 2013, pois atuava no Lume como 

bolsista Treinamento Técnico nível 3 da FAPESP. Meu trabalho no Lume era na organização do Fonte: Arquivo 

setorial, mas durante este mês atuei como tradutora dos artistas estrangeiros. No ‘Perch’ de 2014 participei como 

assistente de figurino a convite do Núcleo”.  
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O espetáculo-piloto de 2013 foi uma conjunção entre a estrutura do cortejo “Abre-

alas” com a nova temática e os novos elementos associados a ela. A divisão de alas seguiu a 

divisão da oficina montagem “Abre-alas”, mantendo, assim, muito do figurino utilizado na 

oficina. Entraram para o roteiro alguns personagens extras, já conhecidos do público teatral de 

Barão Geraldo, e que também tinham seus próprios figurinos. Algumas das figuras 

incorporadas foram a clown de Sílvia Leblon, Spirulina, o Homem-balão e a Galinha (os 

atores Ivens Burg Cacilhas e Joana Pisa da Família Burg), os Gordos (Marília Ennes, Marcos 

Becker e Lorenzo Ennes Becker do grupo Paraladosanjo), entre outros. Do “Perch piloto” 

(2013) para o “Perch final” (2014), alguns desses atores tiveram seus figurinos modificados 

por conta de mudanças no roteiro. 

Em relato informal, Ricardo Puccetti narrou como foi o processo de criação do 

espetáculo e dos trajes na metade escocesa do “Perch”, que ele pôde acompanhar quando fez 

uma visita ao Conflux, no meio do primeiro semestre de 2014. Primeiro, foram feitas 

audições com jovens atores e artistas aéreos. Foram escolhidas cerca de 30 pessoas para 

atuarem no espetáculo, que, em seguida, já começaram a ensaiar. Nesse mesmo período, 

Annie Hiner56, a figurinista do Perch da Escócia, já estava trabalhando nos figurinos e pôde 

fazer as medidas dos 30 atores. Ainda no primeiro semestre de 2014, o grupo Legs on the 

Wall desistiu da execução do espetáculo em Sydney, por falta de verbas. O diretor do grupo, 

Patrick Nolan, manteve sua participação como coordenador geral das atividades aéreas dos 

espetáculos de Glasgow e Campinas.  

Para a edição final do PERCH (2014), em Campinas, foi chamada a atriz e figurinista 

Sandra Pestana para idealizar e realizar os novos figurinos, baseados em um roteiro escrito 

por Ricardo Puccetti e Alan Richardson, após o espetáculo-piloto.  

Pestana relatou em entrevista que, por conta de outros trabalhos pessoais, só consegui 

iniciar seu trabalho no projeto cerca de um mês e meio antes da data de apresentação, mas, 

mesmo assim, tratou de preparar antes do início efetivo, coletando referências visuais. Esse 

fato em si já aponta a primeira diferença entre o processo de criação do “Perch Campinas” e 

do “Perch Escócia”: o tempo. Enquanto na Escócia já havia atores definidos desde meados do 

primeiro semestre, no Brasil, o grupo de atores só foi definido um mês antes das datas de 

apresentação. Isso anulou a chance de os trajes serem feitos sob medida, ou seja, Pestana teve 

que pensar em figurinos que pudessem ser feitos de modo a servir em qualquer tamanho e tipo 

de corpo. 

                                                           
56 Não foi possível encontrar mais informações sobre Annie Hiner. 
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Essa diferença de tempo não se deu apenas na produção dos trajes de cena: foi uma 

constante para todo o Perch Campinas. A forma como foi organizado todo o “Perch” 

brasileiro foi em um tempo mais curto, porém, mais intenso de trabalho. Foram organizadas 

“oficinas” de duas semanas de duração: oficina de atuação (para 68 jovens atores e artistas 

aéreos); oficina de produção (cerca de 25 jovens interessados em aprender sobre e atuar na 

produção teatral do espetáculo); oficina de atuação-produção (cerca de 12 pessoas 

participaram em funções de produção de cena); e a oficina de figurinos que contou com cerca 

de 20 pessoas de diferentes formações e níveis de experiência com figurinos, que ajudaram na 

execução e organização dos trajes de cena do “Perch”. 

Pestana também relata que buscou parcerias para a concepção dos trajes: foram 

convidadas Rafaela Blanch Pires e Mariana Ribeiro para atuarem como cocriadora e 

assistente de figurino, respectivamente. Com a equipe de concepção do figurino formada, o 

trio passou a trabalhar a partir das imagens de referência, coletadas por Sandra Pestana, e 

também de fotos dos figurinos de cada ala do “Perch Glasgow”:  

 
Quando a gente começou a trabalhar de fato, chegaram as fotos e os figurinos de 

Glasgow. Algumas eu consegui identificar o que era, outras não. (...) eram muito 

sintéticos, muitos claros, as silhuetas muito definidas, cores muito claras de cada 

uma das alas; muito limpo! (Sandra Pestana, entrevista apêndice A8) 

 

 

Ao notar a clareza das silhuetas de cada ala do “Perch Glasgow”, a figurinista 

entendeu que a mesma limpeza seria necessária tanto para criar coesão entre os figurinos de 

ambos os países, quanto para promover um melhor entendimento de cada ala; já que os 

figurinos do Perch-piloto eram pouco inteligíveis na visão da figurinista. É importante 

ressaltar que, embora os dois países seguissem o mesmo roteiro e a mesma divisão de alas, 

cada um tinha a liberdade de criar ações cênicas e figurinos diferentes para uma mesma ala, 

uma vez que a ideia era de os criadores de cada país terem a liberdade de inserir referências 

locais. 

A segunda diferença entre o processo de criação dos trajes de cena de Glasgow e de 

Campinas foi o modo de execução: enquanto, na Escócia, o figurino foi costurado por 

costureiras profissionais; o de Campinas foi parcialmente costurado por uma costureira 

profissional (Noeme Costa).  Parte dos figurinos de Campinas foi comprada pronta. Por 

último, todas as peças (quer costuradas ou compradas) passaram pela “oficina de figurino” do 

“Perch”, em que foram customizadas.  

A estratégia de Pestana foi de que Noeme Costa costurasse tudo o que serviria de base 

para o trabalho dos oficineiros, e também o que não podia ser comprado pronto: minissaias de 
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malha e “caudas” de oxford laranja; casacos “musculosos” de brim bege; blusões de moletom 

vermelho; e batas azuis. Outra parte do figurino foi comprada pronta como: meias, calça 

leggings preta e branca, camisas pretas, gravatas, tops laranjas, toucas pretas, entre outros. 

Com todo o material reunido, Sandra, Rafaela e Mariana orientaram a oficina: 

mostraram a concepção do figurino e apontaram o que ainda precisava ser costurado, cortado, 

colado, pintado, grafitado para chegarem no traje final. A variedade de técnicas usadas nos 

trajes possibilitou que até os participantes mais experientes experimentassem algo de novo.  

Abaixo, é possível observar as alas criadas por Pestana para o espetáculo “Perch”. 

 

 

Figura 76 - Ala dos furiosos no camarim do espetáculo “Perch” (Foto:  Robson B. Sampaio. Fonte: < 
https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14512305010/in/set-72157645385553438 > Acesso em: 14 

set 2014). 

https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14512305010/in/set-72157645385553438
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Figura 77 - Ala dos viajantes no camarim do espetáculo “Perch” (Foto:  Robson B. Sampaio. Fonte: < 
https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14512324690/in/set-72157645385553438 > Acesso em: 14 

set 2014). 

 

 

Figura 78 - Ala dos corvos no camarim do espetáculo “Perch” (Foto:  Robson B. Sampaio. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14512347178/in/set-72157645385553438 > Acesso em: 14 

set 2014). 

https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14512324690/in/set-72157645385553438
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Figura 79 - Ala dos tratadores de animais no camarim do espetáculo “Perch” (Foto:  Robson B. Sampaio Fonte: 

< https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14512353049/in/set-72157645385553438  > Acesso em: 14 

set 2014). 

 

 

Figura 80 - Ala das Fashionistas no camarim do espetáculo “Perch” (Foto: Robson B. Sampaio. Fonte: < 

https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14695817921/in/set-72157645385553438 > Acesso em: 14 

set 2014). 

 

https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14512353049/in/set-72157645385553438
https://www.flickr.com/photos/robson_b_sampaio/14695817921/in/set-72157645385553438
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 O espetáculo “Perch: uma celebração de voos e quedas” foi apresentado nos dias 19 e 

20 de julho, de 2014. No Brasil, ele ocorreu no Largo do Rosário, praça grande e famosa do 

centro de Campinas. Segundo estimativas oficiais da EMDEC57, o público no primeiro dia de 

apresentação foi de 12 mil pessoas e, no segundo, de 8 mil. Se, por um lado, essa quantidade 

enorme de público indica o sucesso da divulgação do espetáculo e o desejo da população da 

cidade em ter acesso a ele; por outro, trouxe a dificuldade de que todo o público conseguisse 

ver as cenas apresentadas na praça, dificultando o entendimento da peça. Em conversa 

informal com algumas pessoas que assistiram ao espetáculo, pôde-se constatar que as cenas 

projetadas na fachada dos prédios, e acrobacias aéreas, puderam ser vistas e aproveitadas por 

todos; já as cenas no solo dependeram da boa vontade do público, que estava mais próximo à 

cena, caso, estes se sentassem, era possível que o público mais ao fundo enxergasse a cena, do 

contrário, não. 

 Abaixo (fig. 81), vemos uma foto do espetáculo feita do alto de um dos prédios, onde 

acontecia uma das cenas aéreas. 

 

Figura 81 - foto aérea do espetáculo “Perch: uma celebração de voos e quedas” (Foto: Arthur Amaral. Fonte: < 

http://www.loscircolos.com.br/en/blog-en/los-circo-los-participa-perch.html > Acesso em 15 fev 2015), 

 

 

                                                           
57 Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, responsável por executar as atividades técnicas da 

Secretaria Municipal de Transportes (Setransp), sendo o Secretário de Transportes também o presidente da 

Empresa. 

http://www.loscircolos.com.br/en/blog-en/los-circo-los-participa-perch.html
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6. Apontamentos finais do capítulo 

 

Através da descrição dos quatro espetáculos, que compõem a linha de pesquisa 

Teatralização e poetização de espaços não convencionais, foi possível estabelecer uma 

linhagem direta entre três deles: “Sonho de Ícaro”; oficina-montagem “Abre-alas”; e “Perch”. 

Esse enquadramento reaproveitou tanto materiais cênicos quanto trajes de cena (exceto no 

caso de “Perch”).  

 Se, por um lado, “Parada de rua” não está dentro dessa “linhagem”, por outro, a 

concepção dos figurinos desta montagem também passou pela reutilização e reincorporação 

de trajes de cena de outras encenações. O que então haveria de comum nestas reutilizações? 

Uma possível explicação pode ser pensada a partir da própria proposta de ocupar 

espaços não convencionais, pois se considerarmos que o espaço da rua é saturado de sons, 

imagens e pessoas, o traje adequado para esses espetáculos deveria ser algo que fuja de tudo 

aquilo que pode ser comumente visto ali. As cores, materiais, silhuetas e signos dos figurinos 

de espetáculo de rua devem ser escolhidos, especificamente, para este ambiente.  

Talvez, isso explique o porquê de as “roupas chiques” pessoais não funcionarem nas 

primeiras saídas do “Parada de rua”; seriam próximas demais do cotidiano dos transeuntes. 

Cabe aqui um paralelo com a crença de Artaud de que “o figurino deve ser o menos atual 

possível” (VIANA, 2010, p178). Para o encenador francês, isso seria necessário para que o 

espectador pudesse ter a experiência de afastamento e identificação que promove mudança 

almejada por seu Teatro da Crueldade. No caso de “Parada de rua” não há a intenção de se 

aproximar deste conceito, mas ao construírem um conjunto de trajes que não faz referência a 

nenhum lugar ou a nenhuma época específicos, o grupo consegue criar o estranhamento 

necessário para capturar o olhar do transeunte, que se torna espectador. 

 Isso poderia explicar também porque alguns trajes de “Afastem-se vacas” foram 

incorporados e outros não: os trajes masculinos deste espetáculo remetiam claramente a uma 

época (nobreza europeia do século XVIII), portanto, passíveis de emitir signos alheios às 

intenções dos atores. Outro exemplo é o vestido usado por Raquel Scotti Hirson (figura 82), 

que poderia causar um estranhamento positivo, mas a cor escura do traje não teria tanto 

destaque na rua, quanto o vestido rosa usado por Ana Cristina Colla. Da necessidade de 

destacar as excêntricas figuras em procissão, surge a escolha pelas cores quentes, uma forma 

de unificar o grupo e, ao mesmo tempo, distingui-lo dos espectadores e transeuntes. 
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Essa mesma chave analítica poderia explicar por que os trajes de “Sonho de Ícaro” 

foram incorporados ao “Abre-alas”: os trajes foram criados para um espetáculo, que acontecia 

num galpão e não na rua, porém, possuía características formais (cor, silhueta, textura, signo) 

que garantiam o destaque do ator na rua.  

Se podemos explicar o porquê da reutilização dos trajes pelas suas características 

formais, como podemos explicar a reutilização dos materiais cênicos associados a cada ala?  

Sobre esta relação é possível analisar a situação sob a ótica do figurino como living partner 

(parceiro vivo) do ator. Eugenio Barba (1991) descreve esta como sendo uma relação em que 

o traje auxilia o performer a esconder, transformar e dilatar o próprio corpo, numa relação 

recíproca entre o corpo do ator e o traje. De fato, a união de traje e material cênico de cada ala 

é tão forte que caminha junto: não há o movimento dissociado do traje, pois é o traje que 

completa o sentido gesto e vice-versa. O movimento desenvolvido para cada ala é “casado” 

com o figurino específico e não faria sentido fora dele. Portanto, a característica mais forte 

desta oficina-montagem, as alas, é fruto de uma relação de reciprocidade entre traje e 

movimento.  

No espetáculo “Perch”, mais uma vez reaparecem a formação de alas e de novo 

retornamos à importância das características formais dos trajes: a concepção da figurinista 

Figura 82 - figurino de Raquel Scotti 

Hirson em “Afastem-se vacas que a vida 

é curta”, 1996 (Foto: Laura Françozo). 
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Sandra Pestana foca em silhuetas e cores muito distintas, para poder destacar os atores do 

público, ao mesmo tempo, que cria coesão interna à ala e ao espetáculo. 

Com ou sem figurinistas, a importância da coesão dentro de um grupo e as 

características formais (silhueta, cor, textura, signo) é o caminho por onde passa a criação de 

todos os trajes dos espetáculos apresentados neste capítulo. 

Por último, vale ressaltar uma situação análoga na história do teatro: durante o período 

medieval, o teatro contava com o figurino para manter a coesão entre diferentes apresentações 

e espetáculos. Certos signos eram repetidos e figurinos mantidos em uso por anos a fio para 

que o espectador pudesse facilmente identificar o tipo apresentado. Sobre essa relação entre 

traje e encenação, Monks diz:  

 

We might say that the actors and the texts served the costumes, as Anne Hollander 

argues of ritualized and religious performance: ‘ the costumes are the drama, the 

characters are known by what they wear and any accompanying words support the 

clothes rather than the other way around’ (Hollander, 1993, p.238). It was less 

important for theatre costumes to vary or be fashionable therefore, than to retain the 

continuity of representation between performances and between the audience and 

the belief systems set forward by the texts and repertoire of religious performance. 

(MONKS, capítulo 2, item “Variety and novelty”).  

  

Essa ideia de que o ator e o texto em certas situações podem servir ao traje de cena é 

algo que não se vê com tanta frequência, muito menos refletimos sobre ela. Ainda que 

ignorada, a dinâmica entre traje e ator acontece, inclusive, no Lume Teatro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Lume Teatro já foi objeto de estudo de muitas teses e dissertações58, dos próprios 

atores que compõem o núcleo e de outros atores que tiveram contato com o grupo. Contudo, 

nenhuma destas pesquisas dá importância ao traje de cena e o que só ele pode revelar. Este 

trabalho abre, então, as portas para um novo olhar sobre o Lume Teatro. Como já dissemos na 

introdução, o objetivo desta pesquisa é entender a relação entre o processo de criação dos 

trajes de cena do Lume Teatro com o dos espetáculos e linhas de pesquisas do grupo. 

Para alcançar tal objetivo, descrevemos três de cinco linhas de pesquisa do Lume, seu 

surgimento, seus espetáculos e a criação dos respectivos figurinos. Agora, vamos retomar 

brevemente as características gerais dos diferentes processos de criação descritos, retomando, 

em seguida, possíveis laços com o pensamento sobre figurino dos mestres teatrais, que 

influenciaram as pesquisas cênicas do Lume.  

No capítulo II, tratamos da relação entre a criação da figura do clown e dos trajes que 

o vestem. A característica mais marcante que aparece em todos os espetáculos descritos é a 

ideia de uma lógica do palhaço e por consequência uma lógica do figurino do palhaço. O que 

rege o modo de agir do palhaço é um conjunto de características pessoais (físicas e 

psicológicas) que visa expor ao público o ridículo do palhaço. De acordo com Puccetti, em 

entrevista, o objetivo dos trajes do palhaço é ajudar a revelar esse ridículo.  

Para explicar a relação estreita entre o traje e clown, voltamo-nos aos escritos de 

Bergson (1984) que, ao analisar a estrutura do riso, aponta como uma das características a 

relação entre o ridículo físico (externo) e o ridículo profissional (interno). Segundo o autor, a 

relação entre o ridículo físico e o ridículo profissional é como aquela entre um harmônico e a 

nota fundamental: ambos componentes de como percebemos o som, mas, enquanto a 

fundamental é facilmente identificada, o harmônico é percebido de modo subliminar. Se 

percebemos facilmente o ridículo interno (a lógica do palhaço) é mais difícil perceber o papel 

                                                           
58 Foram localizadas cerca de vinte produções acadêmicas sobre o Lume, versando sobre temas tão diversos 

como a influência de Eugênio Barba, as técnicas de ator e até a relação com outros grupos de teatro do distrito de 

Barão Geraldo. Essa produção acadêmica foi feita entre os anos 1999 – 2011. Constam no banco de dados das 

bibliotecas da Unicamp dez teses e dissertações sobre o Lume, mas cujo autor não é faz parte do grupo. Há ainda 

seis teses e dissertações e quatro livros dos próprios atores-pesquisadores que somam mais dez publicações. No 

banco de dados das bibliotecas da USP, foram encontradas mais três teses e dissertações que tem o Lume como 

tema. 
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que o traje do clown tem em ecoar esse ridículo interno de forma exterior. Ao mesmo tempo, 

é da soma entre ambos componentes que podemos ter a compreensão completa do clown. 

Conforme exposto no capítulo II, é importante salientar como em nenhum dos 

depoimentos a respeito da relação entre traje e clown faz-se menção a um figurinista; ao 

contrário, os depoimentos demonstram que esta parece ser uma atividade realizada apenas 

pelo ator-palhaço, contando com a colaboração e o olhar externo do orientador dos palhaços 

ou diretor do espetáculo.  

No capítulo III, tratamos dos espetáculos e trajes referentes à pesquisa da mímesis 

corpórea. Aqui, vimos pela primeira vez a presença de figurinistas em alguns dos espetáculos. 

Não apenas o figurinista está presente, como sua relação com os atores é de bastante 

proximidade e troca, ecoando a natureza colaborativa da produção teatral (TOYLAN, 2013, 

p.16). A criação do figurinista parte de ideias e pressupostos já pré-determinados pelos atores. 

Outro fator relevante, apontado neste capítulo, foi que, ao longo dos anos, os trajes de 

cena se distanciaram dos trajes das pessoas imitadas pelos atores. Assim, foi possível criar 

figurinos mais livres de convenções. Estes trajes permitem ser apagados ou transformados 

pelas matrizes realizadas em cena. Vimos como essa capacidade de metamorfose do figurino 

tem relação com o pensamento de Jerzy Grotowski (1991) sobre o traje de cena. Para este 

pensador do teatro, o traje de cena não deve ter significado autônomo, pois, seu significado 

deve estar submetido à ação do ator em cena.  

Além da relação com Grotowski, poderíamos alinhavar aqui também o que aponta 

Eugênio Barba: “Tudo, desde a postura até o figurino, da expressão facial, à dinâmica do 

corpo, contribui para a dilatação da presença do performer” (BARBA, 1991, p.54, grifo nosso, 

tradução nossa59). Barba claramente aponta para o figurino como participante dessa 

construção do corpo dilatado. As ideias de Barba e Grotowski se cruzam no seguinte ponto: o 

fato de o traje de cena poder ser transformado a partir das ações cênicas é, justamente, a 

contribuição para a dilatação do corpo do ator que Barba se refere. Isso pode ser entendido 

facilmente pelos exemplos dos espetáculos “Café com queijo” e “Alphonsus”, apresentados 

no capítulo III.  

Se nas duas primeiras linhas de pesquisa estudadas já foram encontradas várias 

diferenças no processo de criação; na terceira – teatralização e poetização de espaços não 

convencionais – foram observadas outras tantas. O elemento recorrente nos trajes de cena dos 

espetáculos dessa diretriz é serem elaborados com características físicas (forma, cor, textura) 

                                                           
59 No original: “Everything, from posture to costume, from facial expression, to body dynamism, contributes to 

the dilation of the performer’s presence” (BARBA, 1991, p.54).  
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apropriadas para o espaço não convencional. Mais do que isso, vimos através do exemplo de 

“Sonho de Ícaro” e seus desdobramentos (“Abre Alas” e “Perch”) como o figurino pode estar 

tão fortemente ligado aos movimentos que compõem a formação em ala, que não pode ser 

entendido fora dela – e nem a ala pode ser entendida fora do figurino. Essa é uma relação 

entre traje e ator que, até então, não tinha aparecido nos espetáculos do Lume Teatro.   

Por um lado, vimos que cada linha de pesquisa desenvolveu uma relação diferente, 

não só com o traje como com o processo de criá-lo. Por outro, há um elemento que aparece 

em todos os três capítulos em maior ou menor grau: o acervo do guarda-roupa do Lume 

Teatro. Pelo seu uso recorrente, pode-se concluir que esta é uma ferramenta importante para o 

processo de criação dos trajes de cena dos espetáculos do Lume. Com ela, os atores podem 

encontrar a lógica da roupa do seu palhaço. Podem também encontrar os primeiros indícios 

daquilo que posterirormente será o figurino (em casos servindo como base para o trabalho do 

figurinista) ou mesmo encontrar o figurino em si (como ocorreu em “Alphonsus”).  

Na primeira etapa desta pesquisa, os materiais foram coletados e os trajes de cena 

analisados dentro de suas respectivas linhas de pesquisa. Agora, é possível abrir este material 

para uma análise sincrônica, entendendo pontos de contato entre os trajes e processos de 

criação de linhas diferentes de pesquisa. 

Antes de iniciarmos esta segunda etapa de análise é importante relembrar que não é 

possível criar regras gerais que englobem e expliquem todos os trajes de todos os espetáculos 

do Lume, até porque nesta pesquisa nem todos os espetáculos e linhas foram contemplados. 

Contudo, isso não invalida uma análise sincrônica na medida em que elas nos ajudarão a 

entender outras relações que uma análise diacrônica não seria capaz de revelar.  

Retomemos mais uma vez a relação entre o palhaço e seu traje. Entendemos que há 

uma “lógica” ou ideia fundamental que rege o palhaço e seu traje, ou seja, o traje pode mudar 

de forma, cor, textura, material, contanto que siga a lógica. Essa relação entre lógica e 

figurino poderia ser comparada com a ideia de significante e significado. Tomemos como 

exemplo o significado “árvore”, esta palavra representa uma ideia que existe em muitas 

línguas, mas, cada uma delas tem uma palavra diferente para essa ideia: Tree (Inglês), Árbol 

(Espanhol), Baum (Alemão), Arbre (Francês), Boom (Holandês), Treet (Norgueguês), etc. Os 

diferentes trajes de palhaço seriam então a “lógica” (significado–ideia) apresentada em 

diferentes contextos cênicos (significante – línguas). Um caso que nos ajuda a entender isso é 

o espetáculo “Concertato”, onde os clowns Teotônio e Carolino eram “maestros” que 

competiam entre si. Como maestros não caberia que usassem trajes fora daqueles 

convencionados para este tipo de função, ou seja, ambos os clowns precisariam usar calça 
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preta, camisa branca e um fraque. Para o espetáculo “Concertato” foram criados fraques que 

se adequassem ao ambiente da música erudita, e também seguissem a lógica de cada palhaço 

ao exagerar as formas (alongando para Teotônio e ajustando para Carolino). 

O conceito de significante e significado foi usado apenas para introduzir como os 

aspectos internos e externos (no caso apenas tratamos do traje, não do corpo como externo) se 

relacionam mutuamente. No caso do clown, vemos como as características internas 

“gerenciam” e são reveladas pelas características internas, podendo ser representado com um 

vetor: características internas → características externas. 

A relação interno-externo entre ator e trajes no caso do Lume não é uma via de mão 

única. Nos cortejos “Abre-alas”, vimos que o traje de cada ala define o movimento e o 

comportamento dos atores em cena. Neste caso, o vetor se inverte: características internas ← 

características externas.  

Por último, podemos pensar no “Café com queijo” como um caso em que traje e ator 

mantêm uma relação de troca de natureza diversa das duas anteriores. Neste caso, as 

características internas “gerenciam” o sentido das características externas, mas, 

diferentemente do caso dos clowns e sua “lógica”, as características internas não são fixas, 

elas se alternam conforme a mímesis que está sendo realizada. Nesta situação, podemos 

simbolizar essa relação da seguinte forma: características internas > características externas.  

Mas o que todos esses vetores e símbolos, características internas/externas, realmente 

significam? Eles são apenas uma maneira de mostrar e comparar como se dá a relação entre 

ator e figurino. Mapeando o jogo de forças entre atuante e traje de cena podemos ter mais um 

fragmento para compor o quadro de estudos e pesquisas sobre trajes de cena. Mais que isso, 

podemos revelar aos próprios atores aspectos dessa relação corpo-traje que talvez nem eles 

próprios estivessem cientes.  

Já delineamos aqui, e em cada capítulo, algumas relações entre a forma como o Lume 

usa e cria seus figurinos, e a forma como foi entendido e usado por alguns dos mestres como 

Barba, Growtoski e Artaud. Onde ficam então Stanislavski e Decroux? 

A principal contribuição de Stanislavski em relação aos trajes de cena é pensá-lo como 

parte de um todo, ou seja, buscar uma coesão entre os figurinos e a encenação. Este foi um 

princípio absorvido por quase toda produção teatral do século XX e XXI, pelo Lume Teatro 

inclusive. Ao longo dos capítulos, pudemos ver que há uma preocupação genuína dos atores 

com seus trajes, desde a busca por uma roupa que tenha sentido para o clown pessoal, até ao 

associar movimento e figurino para formar uma ala.  
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Apesar de ter sido a figura de maior importância para Burnier, fundador do Lume, 

Decroux é o mestre cujo pensamento acerca do figurino é o mais difícil de estabelecer 

qualquer paralelo com o processo de criação dos trajes de Lume. O único registro sobre o 

tema está no livro “Paroles sur le mime” (1963), em que Decroux diz ser necessário afastar as 

artes estrangeiras por trinta anos, para que o ator possa se concentrar em sua formação. Além 

de dar esta declaração, Decroux também focou bastante no ensino da arte de ator e pouco se 

apresentou. A falta de evidências materiais e escritos torna impossível estabelecer uma 

conexão entre o processo de criação dos trajes de cena do Lume Teatro e o que eram, de fato, 

os trajes usados por Decroux e seus alunos.  

Por fim, podemos entender que, por mais que o foco principal das pesquisas e 

espetáculos do Lume teatro seja a arte de ator, o figurino se faz presente em consonância com 

esse princípio: as diferentes maneiras de criar o traje de cena refletem os caminhos trilhados 

pelas pesquisas dos atores do grupo. Se as pesquisas do Lume foram em sua origem 

influenciadas por Stanislavski, Artaud, Decroux, Grotowski e Barba; nesta pesquisa 

mapeaamos os pontos de contato entre o pensamento (e prática) desses mestres sobre os 

figurinos e o que o Lume vem realizando ao longo de trinta anos de trabalho. 



133 
 

Referências Bibliográficas  

 

APPIA, A. Musica and the art of Theater. 221p. Florida: University of Miami Press, 1962. 

(Tradução Robert W. Corrigan e Mary Douglas Dirks). Disponível em: < 

https://archive.org/stream/musicartoftheatr00appi#page/42/mode/2up/search/%22supreme+w

ork+of+art%22 >. Acesso 20 jan 2015. 

ARTAUD, A. O Teatro e seu duplo. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006. 

ASLAN, O. El actor em el siglo XX – Evolución de la técnica. Problema ético. 361p. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gilli 1979. (Colección Comunicación Visual). 

BARBA, E. SAVARESE, N. The secret art of the performer. 272p. Nova Iorque: Ed. 

Routledge, 1991. 

BURNIER, L. O. Arte de ator: da técnica à representação. 272p. Campinas, SP: Editora da 

Unicamp, 2001. 

CAFIERO, C. Luís Otávio Burnier: nota biográfica. Revista Sala Preta. São Paulo, vol. 5, 

2005. P. 87 – 93. < http://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/4697/showToc > Acesso:  

28 jul 2014. 

___________ . Artista Fernando Grecco morre aos 54 anos. Jornal Correio Popular.  

Campinas, 12 de Agosto de 2002. 

CALLAS, M. G. O traje de cena como documento: estudo de casos de acervos na cidade de 

São Paulo. 248p. Dissertação - USP, São Paulo, 2012. Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-23052013-091700/pt-br.php > Acesso 

em: 14 out 2012. 

CASTRO, A. V. de. O elogio da bobagem: palhaços no Brasil e no mundo. 280p. Rio de 

Janeiro: Editora Família Bastos, 2005. 

CERASOLI JR, U. O LUME no contexto do teatro de pesquisa do século XX. 212p. 

Dissertação - USP, São Paulo, 2010. Disponível em: < 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-09092011-193410/pt-br.php > Acesso 

em: 29 nov 2014. 

COLLA, Ana Cristina. Da minha janela vejo... : relato de uma trajetória pessoal de pesquisa 

no Lume. 215p. Dissertação - Unicamp, Campinas, 2003. Disponível em: < 

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000303195 >. Acesso: 24 fev 2014. 

DECROUX, E. Paroles sur le mime. 206p. Paris: Editora Gallimand, 1963. 

https://archive.org/stream/musicartoftheatr00appi#page/42/mode/2up/search/%22supreme+work+of+art%22
https://archive.org/stream/musicartoftheatr00appi#page/42/mode/2up/search/%22supreme+work+of+art%22
http://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/4697/showToc
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-23052013-091700/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-09092011-193410/pt-br.php
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000303195


134 
 

FERRACINI, R. A arte de não interpretar como poesia corpórea do ator. 272p. Dissertação – 

Unicamp, Campinas, 1998. < http://libdigi.unicamp.br/document/?code=000170046 >. 

Acesso 24 fev 2014. 

_____________. Corpos em Criação, Café e Queijo. 338p. Tese – Unicamp, Campinas, 2004. 

Disponível em: < http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000341036 >. Acesso 25 fev 

2014. 

GROTOWSKI, J. Towards a poor theater. 218p. Grã Bretanha: Editora Methuen Drama. 

1991. 

HIRSON, R. S. Tal qual apanhei do pé. 225p. Dissertação – Unicamp, Campinas, 2003. 

Disponível em: < http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000304156 >. Acesso 25 fev 

2014. 

____________. “Alphonsus” de Guimaraens: Reconstruções da Memória e Recriações no 

Corpo. 193p. Tese – Unicamp, Campinas, 2012. Disponível em: < 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000857946 >. Acesso 18 ago 2014. 

LA MOTTE, R. Costume Design 101 – The busisness and art of creating costume for film 

and television. EUA: Michael Wiese Produtions, 2010. 

LUCCI, L. K. O corpo cênico e a mímica corporal dramática de Etienne Decroux. 245p. 

Dissertação de Mestrado, ECA, USP, 2007. 

MONKS, A. The Actor in costume. Grã Bretanha: Editora Palgrave Macmillan, edição para 

Kindle. 2010. 

PAVIS, P.  Dicionário de teatro. 512p. 3ª Edição – São Paulo: Perspectiva, 2011.  

PONTES, Heloisa. A burla do gênero: Cacilda Becker, a Mary Stuart de Pirassununga. 

Tempo soc., São Paulo, v. 16, n. 1, Junho, 2004. P.232 – 262. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

20702004000100012&lng=en&nrm=iso >. Acesso 03 dez 2014.   

______________. Interpretes da Metrópole: história social e relações de gênero no teatro e no 

campo intelectual, 1940 – 1968. 464p. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

Fapesp, 2010. 

PUCCETTI, R. O clown através da máscara: uma descrição metodológica. Revista do Lume. 

P.83 a p.93. Número 3, ano 2000. Campinas: NIPT - LUME - Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas Teatrais da UNICAMP.  Disponível em: < 

http://www.cocen.unicamp.br/revistadigital/index.php/lume/article/view/194 > Acesso 31 jan 

2014.  

SILMAN, N. (org.). LUME teatro 25 anos. 248p. Campinas, Editora da Unicamp. 2011. 

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=000170046
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000341036
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000304156
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000857946
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000100012&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000100012&lng=en&nrm=iso
http://www.cocen.unicamp.br/revistadigital/index.php/lume/article/view/194


135 
 

SILVA, E. e ABREU L. A. de. Respeitável público. Rio de Janeiro: Funarte, 2009. 

Disponível em: < http://www.funarte.gov.br/edicoes-on-line/ >. Acesso: 31 jan 2014 

VIANA, F. O figurino Teatral e as renovações do século XX. Ed. Estação das Letras e Cores, 

São Paulo, 2010. 

VIANA, Fausto e CAMPELLO NETO, Antonio Heráclito C. Introdução histórica sobre 

cenografia- os primeiros rascunhos. São. Paulo: Fausto Viana, 2010. Disponível em: < 

https://tramasdocafecomleite.wordpress.com/as-tramas-do-cafe-com-leite/e-books/ >. Acesso 

18 jun 2014.  

VIANA, F.; BASSI, C. (org.). Traje de cena, traje de folguedo. 351p. São Paulo: Estação das 

Letras e Cores, 2014. 

TOYLAN, G. Behind the scenes: Costume design for television. There are many things you 

don’t know about the League of Gentlemen. View – journal of european television history 

and culture. Vol. 02 issue 04/2013. P.15 – 26. Disponível em: < 

http://journal.euscreen.eu/index.php/view/article/viewFile/JETHC041/89 >. Acesso 10 jun 

2014.  

Site do Lume < www.lumeteatro.com.br > Acesso 27 ago 14 

Site do Odin Teatret < http://www.odinteatret.dk/about-us/about-odin-teatret.aspx 

> Acesso 13 set 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funarte.gov.br/edicoes-on-line/
https://tramasdocafecomleite.wordpress.com/as-tramas-do-cafe-com-leite/e-books/
http://journal.euscreen.eu/index.php/view/article/viewFile/JETHC041/89
http://www.lumeteatro.com.br/
http://www.odinteatret.dk/about-us/about-odin-teatret.aspx


136 
 

APÊNDICE A 

 

Nota: Neste apêndice optei por manter as marcas de oralidade dos entrevistados. Em 

caso de eventual publicação, este material será revisado de modo a facilitar a leitura.  
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA A1 

Entrevistada: Ana Cristina Colla  

Entrevistadora: Laura de Campos Françozo 

Duração 30 minutos 

Data: 11/02/2014 

 

Entrevistadora - ok, estamos gravando, então. É, eu queria começar perguntando do seu espetáculo 

solo. Como que foi o processo de criação do figurino, se foi... 

Ana Cristina Colla - você está falando do solo “Você” ou do “Serestando”? 

E - Primeiro do “Você”. Se foi muito diferente do... de criação de processo de figurino de espetáculos 

em grupo. Se tem uma diferença muito grande para você, o espetáculo solo dos espetáculos conjuntos 

em relação à criação do figurino. 

Ana Cristina Colla - Eu não vejo, não, essa diferença. Eu acho que sim, porque ele não está em 

relação com o outro, então a relação dele muda porque você vai estar relacionando ele só consigo e 

com o cenário, né? Não tem essa necessidade de harmonia com os outros figurinos, eu acho, imagino 

que seja só isso.  

No caso do Você, como foi com o Tadashi60, ele tem esse olhar muito do aproveitamento das coisas, 

não tinha uma verba e nada que fosse específico para compra de figurino para o espetáculo. A gente só 

teve o apoio para trazer o Tadashi. Então ele também, né, como ele sabe disso, ele teve esse olhar de 

reaproveitamento, que ele fez também com o “Shi-Zen[, 7 cuias]”. E acabou que a gente aproveitou, 

no caso, o vestido inicial, acabou sendo do Afastem-se vacas, a segunda cena é uma sunga, que a gente 

mesmo fez, e o terceiro também era um vestido do afastem-se vacas. A princípio a gente até buscou 

para ter, porque são só três momentos de cena, três figurinos. A gente até buscou... seria um menino, e 

não uma menina, buscamos short, colocamos algumas outras roupas, mas nenhuma ficou bem, até que 

tinha esse vestido, justamente que parecia escolar, tinha essa coisa infantil, que caiu perfeitamente. 

Então acabou que essa foi muito, o vestido da menina foi uma proposta minha. Ele voltou de viagem, 

eu falei “olha, tem esse vestido, que você acha?” a gente só acrescentou um tênis e uma meia dessa 

três-quartos, não sei como chama, que dava ainda mais esse ar estudantil, e pronto, foi bem simples, na 

verdade. 

E - E essas roupas que vocês reaproveitaram, elas estavam no figurino aqui do Lume? Ou eram do seu 

acervo? 

Ana Cristina Colla - Eu tinha usado um deles, era do meu acervo, que eu tinha usado, era meu 

mesmo, no Afastem-se vacas. E o outro, eu acho que era Renato61 que usava, ou Alice62... era um outro 

ator que usava, mas estava aqui no acervo do Lume. Então quando a gente precisava de um vestido de 

velha, com algumas especificações que tinha que tapar o braço, porque um complemento do segundo 

figurino da sunga, são palavras descritas pelo corpo, que pra mim ele é tão figurino quanto a sunga. 

Precisava estar encoberto, então precisava de um vestido que fosse essas especificações, né, de manga 

comprida e também saia comprida. E aí esse caiu perfeito, então eu só tive que fazer alguns ajustes, 

que eu precisava de bolso para encaixar um bilhete, então eu costurei um sutiã, pequenos detalhes. A 

gente deu aquela raspada nele, queria que fosse algo velho, então fizemos aquilo de raspar lá no chão e 

escurecer. 

E - Uhum. E com frequência vocês primeiro recorrem ao figurino do Lume, num primeiro momento 

de criação, para depois ir elaborando em cima disso, ou...? 

Ana Cristina Colla - Normalmente. Por exemplo, nos “Os Bem Intencionados”, que a gente tinha a 

construção da figura totalmente em processo, então os elementos de figurinos, eles iam sendo 

colocados, mas podiam ser totalmente descartados, né? Era só para construir um estado, alguma coisa 

                                                           
60 Tadashi Endo – bailarino e diretor de butô. 
61 Renato Ferracini – ator do Lume Teatro. 
62 Alice K – atriz. 
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para a figura. Aí foi tudo do nosso acervo. Aí à medida que o personagem vai caminhando e o projeto 

vai caminhando e aí, sei lá, surge uma apresentação do processo, você já elabora um pouquinho mais, 

investe num pequeno detalhe, um sapato, uma coisa mais detalhada, até realmente “ah, agora chegou a 

um formato que vale a gente gastar e ter ele”. Então durante o processo normalmente é o acervo, 

mesmo. 

E - Certo. E no caso do “Serestando”? 

Ana Cristina Colla - o “Serestando” já veio muito de desejos meus, e depois quando eu encontrei a 

Silvana, que era a figurinista, que dialogou comigo super bem, foi que surgiu. Meu desejo era fazer 

algo que fosse maleável, que pudesse... porque o “Serestando”, como ele é uma demonstração de 

trabalho que eu passo por diversas figuras, e cada uma delas tem seu figurino no espetáculo, mas não 

cabia na demonstração eu trocar de roupa a cada personagem que eu mudava, isso não tinha sentido... 

E - Prático 

Ana Cristina Colla - Prático mesmo (risos), exatamente. E como as figuras estão em outro contexto, 

não tinha também dentro do sentido poético também não tinha sentido. E eu também não queria, como 

a gente normalmente faz demonstração do trabalho com roupa de trabalho, também não queria isso, 

porque eu já fiz uma costura, mesmo sendo demonstração, uma coisa mais poética, mais espetáculo, 

que eu precisava disso.  

Aí conforme foi se desenhando a estrutura da demonstração, foi me vindo alguns desejos que eu 

cheguei e coloquei pra Silvana, e ela super abraçou a ideia e veio com várias sugestões. A minha a 

princípio era que eu queria algum vestido base, e que eu pudesse ter alguma saia que fosse se 

transformando.  

Aí, bárbaro, ela criou esse vestido base de uma maneira que eu pudesse estar tirando; para cada figura 

foi criada uma saia que tinha relação, então, sei lá, a Maroquinha, que é uma coisa mais interior, 

tímida, é um tecidinho florido... isso a gente foi junto até uma casa de tecidos e ficamos lá provando 

“ah, será que esse tem a ver, será que esse tem a ver”. Texturas para a gente era interessante, a 

estampa, maneiras práticas de colocar e tirar ele, então como se fossem camadas também de figuras.  

E no decorrer eu só vou tirando: uma, outra, outra, até tirar o vestido base e ficar com essa, tipo uma 

saruel, um ceroulão, que aí também foi ideia minha de falar “vamos ter essa coisa básica”, e tirando 

isso foi o figurino da Nataly que foi incorporado, que é o, um vestido que eu tinha comprado para “Os 

Bem Intencionados” no brechó, e que a Grace63 vetou, não gostou, e eu acho pro espetáculo e pra 

harmonia geral nesse caso não cabia, cabia pra Nataly, mas não cabia pro espetáculo, e ele muito 

facilmente se encaixava com esse vestido base, então acabou que foi isso. O sapato também era sapato 

que eu tinha, lá no meu Fonte: Arquivo de figurino meu, que eu nem tinha usado em nada... 

E - Sei, e foi incorporando 

Ana Cristina Colla - E foi incorporando. 

E - Entendi. Acho que então, deixando um pouco de lado os individuais, eu ia perguntar um pouco 

como é que é a relação do figurino quando vocês trabalham com mímesis. Se tem uma relação muito 

forte ou é mais intuitivo, se é mais fraco, se é mais por sugestão dos outros, como é que é isso? 

Ana Cristina Colla - eu acho que vai muito de cada trabalho. Nos primeiros trabalhos eu sinto que 

também, como na cena a gente tinha necessidade de fazer o mais próximo possível da pessoa, figurino 

acompanhava essa linha também. Então ele era bastante realista e o mais próximo do que eu tinha 

visto: o Seu Renato Torto é uma bermuda velha, uma camisa rasgada, um chapéu fuleiro. Então a 

gente também buscava, nos primeiros trabalhos, essa proximidade. 

À medida que também a cena foi criando uma relação mais poética e menos realista, por exemplo no 

“Café com queijo”, em que os quatro fazem várias figuras e não só aquela figura, a gente também 

caminhou com um figurino que fosse o figurino base, e com ele eu posso fazer homens, mulheres, com 

esse mesmo, independente se eu estou de vestido, eu posso fazer um homem com ele. Então também a 

maneira de encarar a mímesis também foi mudando.  

Até a gente chegar no “Café”, em que o que a gente queria era um figurino... como, à volta o cenário 

era todo de colcha de retalho, a gente queria um figurino que fosse neutro, porque senão ele ía brigar 

em cor, e tudo, com a colcha. Então já chegamos a esse primeiro princípio: ele tem que ser algo 

neutro. Aí o que cada um vestiu, também ficou “ah, vamos pôr as mulheres de vestido e os homens de 

calça”, os atores, né? Independente se eles fazem mulheres e a gente fazia os homens.  

                                                           
63 Grace Passô – atriz e diretora. Dirigiu “Os Bem Intencionados”. 
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E aí, o modelo, mesmo, teve o Fernando Grecco, que foi um figurinista que acompanhou a gente, mas 

olha, basicamente ele foi para poder dar instrução para a costureira porque o desenho de cada um, sei 

lá, a gente tinha muita Foto: pesquisa de campo. O meu, por exemplo, eu falei “olha, essa senhorinha 

aqui, ela tem uma fitinha vermelha que dá um detalhe, tem dois bolsos que eu gostaria porque eu 

preciso por uma bolacha...”, o Renato também fez um, o Jesser64 outro, também chegamos a um 

formato que era muito parecido com o campo, seguindo essa neutralidade que para o espetáculo era 

interessante.  

Já no “O que seria”, que também é de mímesis, também já não era construção realista, já tinha 

algumas necessidades, porque como ele mistura ficção e material coletado da mímesis, ele também 

poderia ser mais híbrido. Eu acho que ali foi um lugar que a gente ousou pouco. Que a gente poderia – 

justamente por essa mistura com a ficção – poderia ter ousado um pouquinho mais no figurino. Não é 

um que me super agrada, assim, eu acho que a gente foi para o... O meu, por exemplo, basicamente foi 

o que eu já ensaiava: era uma camisa minha, Cris, uma calça minha, Cris, também, meio fuleira, e 

descalça. Então ali eu achei que a gente podia ter variado mais em todos, no caso. Tirando alguns 

detalhes que foram legais pra Raquel65, em que é um tipo de avental que se transforma em saia, que já 

é um pouquinho mais elaborado. Os outros, eu acho que estão numa lógica bem... bem simples.  

No caso da mímesis, né? Acho que são esses, né? Que envolvem a mímesis. Ah, “Um dia...”. “Um 

dia...” também já era com essa coisa da rua, também um único figurino, a gente queria... fomos para 

brechó, a gente mesma num momento muito mais, nesse sentido de estrutura, muito mais aquém do 

que é hoje, então a gente próprio é que acabou em brechó cavando. Também era o universo da rua, era 

muito mais fácil você encontrar num brechó o que realmente pudesse ser, justamente o que não podia 

ser nada novo nem muito elaborado, nem nada. A gente trabalhou muito com jornal, que também 

acabou compondo momentos em que dá até para chamar eu acho de figurino, que a gente fazia, e era 

descalço, era, né, uma miscelânea de roupas um pouco parecido com as coisas que a gente via deles: 

roupas ganhadas que vão se sobrepondo, então seguindo um pouco esse princípio do que a gente 

observou. 

E - Entendi 

Ana Cristina Colla -  Acho que uma coisa importante é que os figurinos, sejam coletivos ou 

individuais, eles vêm a serviço daquela ação, a serviço daquela composição, nunca o contrário, a gente 

nunca fez algo em que o figurino era... eu até fico curiosa, sabia, em fazer um processo em que o 

figurino é o deflagrador das ações, tipo, eu tenho um figurino, que eu acho que aí ele passaria quase 

como uma instalação plástica, me parece assim, e como que eu construo uma corporeidade dentro 

daquele figurino. Isso é algo que com a Silvana mesmo, quando a gente estava falando, eu falei “seria 

um processo maravilhoso essa inversão”. 

E - Eu posso te mandar depois, tem um projeto lá da Inglaterra que foi isso, eles criaram roupas que 

restringem os movimentos, que restringem certas coisas que daí você tinha que atuar dentro dele. 

Ana Cristina Colla -  bárbaro 

E - Vou te mandar então depois isso, pela internet. 

Ana Cristina Colla -  bárbaro, me manda. 

E - Que é bem, é realmente o sentido oposto daquilo. 

Ana Cristina Colla -  Seria o sentido oposto. Porque para o Luis66 desde, eu me lembro muito, até 

comentei com você, acho, no dia do figurino, que era, no caso eu fazia o Uirapuru, era bruxa, era uma 

figura mais mítica, então permitia um figurino, era todo de estopa, mais costurado, muitas voltas, 

muitas saias, muitas coisas, eu lembro que eu pus, era lindo, mas eu não conseguia fazer metade das 

ações que eu tinha com aquilo ali. E eu me lembro do Luis chamando o Fernando Grecco que era o 

figurinista na época: “pega sua tesoura. Corta aqui, tira daqui, tira daqui, la la la la la la....” interferiu 

de uma maneira que eu acho que nem todo figurinista aceitaria, mas como o Fernando já trabalhava há 

um tempo com o Luis, e sabia dessa premissa, do tipo “esse figurino está a serviço da cena e a serviço 

das ações, esse ator tem que estar confortável, ele tem que estar seguro com o que ele está fazendo, o 

figurino não pode ser um empecilho”, ele não... também, era um figurino, claro, muito mais 

desconstruído, que permitia isso. Ele não faria isso, né, “corta com a tesoura” qualquer coisa, né? 

                                                           
64 Jesser de Souza – ator do Lume Teatro. 
65 Raquel Scotti Hirson – atriz do Lume Teatro. 
66 Luis Otavio Burnier – fundador do Lume Teatro. 
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Contextualizando tinha sentido. Mas o Fernando também criava junto com ele. “Ok, vamos” cortou, 

cortou, cortou, e ganhou outro formato que para mim ficou confortável e ficou lindo da mesma 

maneira. 

E - E será que a gente poderia pensar que as pessoas, os figurinistas que trabalham aqui com vocês 

têm geralmente essa postura, ou, vocês procuram pessoas que têm esse tipo de postura, que seja mais 

delicado, assim, não seja tão... né? 

Ana Cristina Colla -  Sim. Acho que delicado e ao mesmo tempo entenda que o figurino é um 

elemento dentro de um todo, então ele não é algo que “ah, essa é minha criação e ele vai predominar”. 

Ela tem que estar em diálogo com os outros figurinos, com o cenário, com o conforto, com beleza, nã 

nã nã... então ele tem que ser alguém aberto a estar criando também em processo. Não pode ser algo 

do assistir, minha criação é essa e pronto. Né, isso a gente nunca chamaria, nunca tivemos nem relação 

nem contato com isso, com ninguém. Normalmente são pessoas que acompanham nosso trabalho e 

acabam criando dentro do processo. Tanto que às vezes vai e volta infinitas vezes até a gente chegar 

no que é satisfatório para ele e pra gente também. 

E - E pra Nataly, como é que foi? Encontrar a figura da Nataly, o figurino dela? 

Ana Cristina Colla - No caso dela, porque como é um processo de construção, não sei se alguém já 

tinha te falado exatamente disso, eu acho que você já sabe disso, mas como ele foi em construção com 

essa brincadeira que a gente fez dos papeizinhos lá, e cada um pegou uma característica, a Nataly já 

tinha coisas que era “veste tudo de uma cor”, é, tinha alguns coisinhos que, quando eu vim pro 

figurino, e era isso “vamos lá pro figurino e tem uma hora pra cada um vir com uma proposta”, eu 

queria algumas coisas que fossem, primeiro diferentes do que eu já vinha fazendo, então a coisa de 

escolher uma peruca, sabe? Me veio muito do “ah, mudar a cor do cabelo, mudar...”, porque eu tenho 

muito, é, sei lá, no “Shi-Zen[, 7 cuias]” aquele cabelo que arma, na “Parada de rua” o cabelo que arma, 

então tem alguns lugares que você acaba caindo, porque as possibilidades do cabelo não são tantas, 

que eu falava “eu queria alguma coisa aqui”, então a peruca veio já para também mudar totalmente. A 

coisa do ser loira, me veio muito já esses... apesar de que ela era muito mais senhora do que é agora, 

né?  

Aí o rosa: tinha também um vestido rosa que era do figurino, também teve isso de uma cor só. Eu quis 

pôr também peito postiço, eu fui muito para isso: essa é a possibilidade de fazer uma figura que não 

seja... pelo universo que a gente queria, de celebridade, de tudo, então também, cabia... aí o vestido, 

ele era todo tubinho, isso dá bunda grande. Então tinha coisas que “ok, vamos botar um salto”. 

E para mim era desafiador, porque não tem absolutamente nada a ver comigo. Então era uma 

dificuldade andar de salto, o que me dava um andar que era diferente, porque eu tinha que trabalhar 

com esse equilíbrio. Isso já me dava um estado que era bom. O vestido, né? Um vestido que é colado... 

ter um peitão. Foram coisas artificiais que, como a construção da figura não existia, é um pouco dentro 

dessa linha do “ôpa, o figurino também guiando um pouquinho...” 

E - É quase as deformações de um bufão? 

Ana Cristina Colla - Exato. Um pouquinho menores, né? Um pouco mais ali, mas... 

E - claro. 

Ana Cristina Colla - se você vê as mulheres hoje com os peitos e com as bunda que tem... (risos)... é 

essa deformidade, né? Aceita socialmente, mas é um tipo de deformidade também que está 

começando. Então ela ia nessa linha, aí o figurino para mim foi... passou por desde um vestidinho 

florido, que cabia o peito ali dentro, esse peito estava no figurino também grandão, e depois o Jesser 

que disse que ele que tinha feito, que usava, que eu nem sabia quando peguei. Tudo, né? Coisinhas que 

estavam por ali. E depois é que foi sofisticando, no decorrer, né? Para ela entrar no espetáculo, a 

peruca ganhou um super outro olhar, já de mais, né? Muito mais bom gosto. O figurino ao invés de 

rosa virou dourado, então ela foi se requintando ao longo do processo. 

E - E quando você não está em cena, quando você está como diretora ou, enfim, instigadora dos 

processos, qual que é a sua relação com o figurino? 

Ana Cristina Colla - Ah, vai, cada um é uma... eu acho que passa muito pelo olhar de quando eu 

estou dentro da cena também, não acho que é um olhar distinto, não. Eu acho que só... eu adoro 

trabalhar com alguém que seja um parceiro no figurino, de não ter que vir só das minhas ideias, por 

que eu acho que elas acabam sendo limitadas, né, dentro de um contexto, então eu acho que quem 

realmente trabalha com isso desde que tipo de tecido, que tipo de volume, tudo, eu não tenho tantas 

experiências do “estar fora dirigindo”, mas se eu pego, por exemplo, “Peleja”, que foi um dos 
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trabalhos que tinham vários atores ali, que o Bukke67 foi quem fez o figurino. Eu me lembro tinham 

alguns princípios dentro da linguagem que para mim eram importantes, porque varia também de que 

cara tem esse espetáculo. E, tanto que teve um momento que teve um conflito que era: vieram 

proposições de peitos maiores, de saia armada que eu falei “ôpa, não tem... é lindo, é legal, mas ele 

não conecta absolutamente com a linguagem que a gente está... está fazendo.” Era uma coisa muito 

mais lúdica, muito mais... é, aquele corpo... porque eles também faziam várias figuras, aquele corpo, 

então ter uma coisa tão armada assim, desconstruía a proposta. Ali foi um momento em que eu com os 

atores, com o figurinista, tivemos que chegar num acordo e eu puxei a sardinha para o meu lado. Mas 

aí passa muito mais por uma, um equilíbrio das coisas, e as ideias quem vêm normalmente de 

figurinistas são ótimas e também dialogando com as necessidades da cena.  

Sei lá, no caso último do “Alphonsus”, já é também isso. A gente tinha ideias... primeiro tem coisas 

que são muito práticas, que é: ela precisa de um vestido que esconda isso, isso e isso, que ela fique 

bonita nesse momento, nesse momento que ela fique tal, nesse momento que ela fique tal. Então ele 

tem alguns princípios que não tem como fugir. Mesmo que o figurinista queira pirar, tem coisas que eu 

vou dizer “ôpa, isso não. É lindo, mas não casa.” Tem coisas que são práticas, que já guiam aquilo, e 

de acordo com o que cada cena quer dizer. 

Aí com Silvana68 vem muito nisso. Vem: “precisamos mudar esse cabelo da Raquel, podemos pôr uma 

tiara, é um lenço, é o que é...”. E nisso, é isso que eu digo: no figurino você tem essa relação, mexe 

com tecido, do formato, do que que pode valorizar aquilo. 

E - Tem mais repertório, né? 

Ana Cristina Colla - Tem mais repertório. Como o cara da luz, como o do som, em que você vai 

dizer: “olha, eu preciso que essa cena tenha essa qualidade. Como é que a gente pode, você com a 

música, você com o figurino e você com a luz, evidenciar isso, que só o corpo da Raquel não está 

conseguindo dizer.” Ou como isso, esses elementos todos vêm apoiar essa ideia da cena. 

E - Entendi. Mas é de uma construção conjunta? 

Ana Cristina Colla - para mim sempre conjunta. Tanto que para mim, a minha própria direção, acho 

que justamente por eu também ser atriz e não diretora, sempre vem nesse olhar coletivo. A gente está 

compondo junto essa cena. Pode ser que a palavra final passe por mim, ou passe por um catalizador 

“eu e Raquel”, ou “eu e os atores”, mas na verdade é um consenso que eu acho que no final se chega, 

sabe? É algo que é costurado junto: um cede aqui, outro cede ali “ah, ok, isso não é tão confortável 

mas esse tecido super valoriza, vamos colocar, ok.” Às vezes tem coisa que o figurinista coloca que 

nem tinha passado pela minha cabeça e eu falo “nossa, claro, maravilhoso, que ótimo”. 

E - Ótimo 

Ana Cristina Colla - Então uma liberdade, eu acho, muito grande na proposta, ao mesmo tempo 

seguindo um trilho... 

E - Vocês passaram, pelo que eu vi nas outras entrevistas, por duas experiências que foram menos 

desse jeito, né? Eu acho que a do “Afastem-se [vacas que a vida é curta]” e a do “Shi-Zen [, 7 cuias]” 

foram menos, foram menos, enfim, foram mais centralizadas, talvez pela direção, será que a gente 

pode...? 

Ana Cristina Colla - Acho que mais o “Afastem-se [vacas que a vida é curta]”. “Shi-Zen [, 7 cuias]” 

ainda sinto uma mescla, né? No “Afastem-se [vacas que a vida é curta]” totalmente. A gente realmente 

não optou em absolutamente nada do figurino, ele foi o mais lindo de todos, porque era um projeto 

grande, que cabia isso... o espetáculo em si também era muito grandioso, né, principalmente com o 

nosso formato da época; Fernando era um figurinista muito especial, que tinha uma relação com teatro 

forte, que tinha uma costureira que trabalhava com ele, porque muitas vezes eu vejo essa dificuldade 

do que o figurinista pensa, encontrar uma costureira que entenda e dê conta, entenda que um figurino 

de teatro tem especificações diferentes.  

No próprio bem intencionados a gente chega a lugares que “poxa, essa costura tem que ser muito mais 

reforçada... eu não estou andando com esse vestido e sentando, eu estou fazendo mil coisas com ele.” 

E isso é um lugar difícil sempre para nós porque a costureira tem que ter esse olhar, né, do quanto 

aquilo tem que ser forte, do quanto aquilo tem que resistir quinhentas lavadas e quinhentos 

espetáculos, e suor e pá pá pá. Nem todo mundo, nem todo figurinista, nem toda costureira tem isso. E 

                                                           
67 Bukke é o apelido do figurinista Warner Reis. 
68 Silvana Nascimento – figurinista. 
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o Fernando tinha uma mulher que era maravilhosa, e que trabalhava com ele. Então os figurinos eram 

bárbaros. 

E - Estão aí até hoje. 

Ana Cristina Colla - Desde o tipo de tecido, até a beleza... até hoje, sendo aproveitados, reciclados e 

tudo.  

No “Shi-Zen”, passou por isso, mas a gente passou por uma grande reciclagem também proposta pela 

gente. Mas, sei lá, uma sunga, também, ela é muito básico, mas, sei lá, os figurinos que eu tenho, que é 

as twins, por exemplo, a gente foi junto à costureira “temos essa saia, que pode reciclar esse tecido”, o 

Fernando Grecco já tinha falecido, mas a costureira dele permanecia, então foi ela que fez os figurinos 

de algumas cenas, que precisava de uma costura assim. Então isso já ajudou muito, ela foi alguém que 

“como é que faz isso dessas twins estarem grudadas e ao mesmo [tempo] cada uma ter uma liberdade 

de movimento que não era pra estar totalmente grudada, não era uma faixa que a gente vai amarrar?”. 

Tinha que ter um pensamento de como essa saia se comporta e tudo. Isso a gente fez com ela.  

E, o inicial que é esse figurino calça e casaco era uma coisa isso: um figurino de inverno, vamos para o 

brechó e cada um escolheu o seu casaco, eu acho que ele é mais híbrido, não é tão imposto 

E - Não foi tão rígido? 

Ana Cristina Colla - Não, como o “Afastem-se [vacas que a vida é curta]”. 

E - Entendi. E, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui... o “Parada de rua”, como foi? 

Ana Cristina Colla – “Parada de rua” ele começou bem precário, bem amador, bem... porque, o 

“Parada de rua”, como ele é um... também foi construído em processo, em parceria com o Kai69, o Kai, 

num primeiro momento, quando a gente fazia essas saídas, ele falava “vou pôr uma roupa chique, 

vocês estão chique” vindo um pouco na linha do Odin, daquilo que ele trabalhava. Aí era, que roupa 

chique cada um de nós tem.  

Então as primeiríssimas, ali, que nem chamava “Parada de Rua”, mas já eram essas primeiras 

experimentações era sapato legal e o vestido bonito que alguém tinha assim, só isso. Depois que a 

gente quebrou com isso, fez o formato todo do que é a “Parada” hoje, a gente ficou em busca de qual 

figurino, já que esse não é bom.  

Aí colocamos aquele com o macacão estampado lá que é daquele “Mascarado Fobó”, colocamos 

aquilo e ficamos feliz por uma época, mas hoje eu olho e acho ridículo, né? Era aquilo com Havaianas, 

sei lá, era um negócio absurdo, mas, né? Funcionou, fomos pra Israel com isso, fomos para o Cairo 

com isso e tudo.  

Aí depois ficamos, então “vamos pensar nessa linha de um figurino que seja... não é o chique, mas é 

uma coisa meio cigana, que tenha cores...”. Aí o Kai também trabalhou muito nesse sentido com a 

gente. Sejam cores quentes, que as mulheres tenham vestidos, e que seja essa coisa meio cigana, então, 

né, com detalhes, lenços, e coisas que pudessem... lenço na cintura dourado, bolinha, fitas coloridas, 

que pudessem dar uma coisa mais teatral, espetacular. E cada um foi construindo disso: põe isso, todo 

mundo palpita sobre, o Kai, a gente, tudo, e se chega a um lugar. Com o tempo é que a gente foi por 

maquiagem ainda nas mulheres... 

E - No cabelo 

Ana Cristina Colla - O cabelo, que a princípio era tudo bem simples. Esse realmente foi construído 

apresentando, fazendo, fazendo, fazendo, fazendo. 

E - uhum. E o seu vestido, no final das contas, também... 

Ana Cristina Colla - É um aproveitamento do “Afastem-se vacas” também, que não era meu, era da 

Alice, se não me engano, o figurino... 

E - É, pelo que eu vi nas imagens é isso mesmo. 

Ana Cristina Colla - Total reaproveitado. 

E - É, ele eu acho que um dos espetáculos que mais foi reaproveitado o figurino. 

Ana Cristina Colla - Porque eram lindos, e tiveram pouquíssimas apresentações o espetáculo. Então é 

algo que independente de usar ou não a gente falou “vai ficar aqui”. E aí fomos usando, usando, em 

tudo o que podia. 

E - Está certo, então. Tem mais alguma coisa que você lembra, que você acha que é curioso? Tem 

uma, enfim... ou, não sei, dependendo da linha de pesquisa, você sente que a relação com o figurino é 

um pouco diferente, ou é sempre a partir das necessidades? 

                                                           
69 Kai Bredtholt – ator e músico do Odin Teatret, diretor de “Parada de rua”. 
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Ana Cristina Colla - Eu acho que sempre a partir das necessidades. Mas se eu penso no “Bem 

intencionados”, é que tem espetáculo em que a coisa visual é mais intensa, mais forte. Então aí eu 

sinto que o figurino ganha um peso maior. Sei lá, no “Café com queijo” ele quase que tem que 

desaparecer, e no outro, num “Bem Intencionados” ele tem que ser um dos focos de frente. Então 

mudam essas intensidades. Eu acho que no “Café” ele tem que ser muito mais...  desaparecer no 

sentido de ser camaleônico, né, de poder olhar e eu ver um homem, ver uma mulher, ver cor nele, 

ver... independente daquilo estar materializado. Já num “Bem Intencionados” você dá todas as 

informações, eu vou ter todos os colares possíveis, as pulseiras possíveis, o anel, lalalá, ele já vai pro 

over, né? É o extremo oposto na minha cabeça. Sei lá, acho que isso está, né? ligado à estética do 

espetáculo, à própria figura... 

E - Mas eles também foram espetáculos que foram criados com materiais muito diferentes, né? Que 

um partiu da mímesis, de dados reais, e o outro papelzinho, né? 

Ana Cristina Colla - Exato. Esse lado exterior tem uma dimensão muito forte, né? No “Bem 

Intencionados”. Então ele ganha outro contexto. E claro, também a contextualização do espetáculo. 

Um pode se passar em qualquer lugar: na sala de uma pessoa, numa roda de cantoria, no caso do “Café 

com queijo”. Então nesse sentido que ele tem que ser camaleônico, o figurino. Agora, nos “Bem 

Intencionados” é a noite, no salão de baile, bar, não sei que, então ele tem aquilo. 

E - Ele é específico, né? 

Ana Cristina Colla - Ele é específico, né, daquele universo. 

E - Então está certo. 

Ana Cristina Colla - Eu acho que é isso. 

E - Eu fiquei impressionada aquele dia que você separou os figurinos para mim que eu acho que você 

é a que tem mais coisas organizadas sistematicamente, de figurino. 

Ana Cristina Colla - Uau! Fala isso para todo mundo, porque eu sou tão desorganizada... tão caótica 

(risos). 

E - É porque você tinha as malinhas com tudo escrito, você foi colocando “esse é disso, esse é aquilo, 

esse é aquilo”. Dos outros eu fui recebendo mais picado. Você apareceu com tudo de uma vez, então 

isso foi muito interessante assim, você foi passando e contando as coisas, também foi muito legal. Foi 

super útil, mesmo. 

Ana Cristina Colla - que bom, ah, fez bem (risos). Eu já me acho... minha autoimagem é tão caótica 

que falei “ah, que bom, alguma ordenação no caos.” 

E - Ah, pois é, mas foi isso, então. Então eu acho que é isso. Se você por ventura de alguma coisa você 

me avisa... 

Ana Cristina Colla - Outra coisa que... não sei se é figurino isso de sapato e tudo, mas é só 

curiosidade... 

E - sapato é 

Ana Cristina Colla - Porque, eu falando “nossa, quase todos os espetáculos eu faço descalça” 

E - Olha só! 

Ana Cristina Colla - Quase todos. Olha, se eu mapeio, sei lá, a Pau70 é descalça, o “Café com queijo” 

tem aquele sapatinho ali, né? No “Você” é descalço, só tem o tênis no finalzinho... 

E - “Shi-Zen” é descalço... 

Ana Cristina Colla - A demonstração é descalço, só ganho um sapatinho só lá no finalzinho... “Shi-

Zen” é descalço. Outro dia eu estava pensando: “gente...”. Por isso que a Nataly é um desafio, né? Está 

de sapato, está de salto, como fazer essas ações todas assim? Isso foi ótimo para a construção da 

figura. Porque eu acho que como a gente treinar, e a ação surge do processo do treino, você está 

sempre com o pezão no chão. E o pé é um lugar tão fundamental, tão importante de enraizar, de se 

assentar para fazer as coisas que eu acho que o descalço veio como um alívio “ai que bom, eu estou 

descalça”. 

E - Sei 

Ana Cristina Colla - E fazer isso num sapato muda totalmente a... 

E - Deixa você quase inseguros, mesmo. 

Ana Cristina Colla - Exato. Tanto que para demonstração de trabalho, o “Serestando”, tem aquela 

ceninha da criança, que eu tenho o sapatinho, e que eu tinha feito, já, o que me inspirou essa cena é 
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uma outra cena que eu tinha feito só aquilo, só com os poemas de infância e tudo, e ali eu falei... com 

um figurino totalmente diferente. Pus um vestido, pus um casaco, como se fosse uma coisa de inverno, 

e aí brinquei com isso de o sapato ser a sonoplastia da cena, que depois acaba surgindo também na 

demonstração, acabei aproveitando isso, com a coisa do sapato. Justamente também porque para mim 

era novo ter um sapato no pé, sabe? E ele poder ser uma informação, então, tanto que aquele salto 

virou um “tec tec tec tec tec tec” que era o fundo para eu gritar as frases e, né? Sobrepor as vozes em 

cima daquele som. 

E - Interessante isso. É justamente essas coisas que... por isso que eu sempre deixo um momento meio 

livre, também, porque às vezes vai surgindo por associação essas coisas. Muito legal. Mas acho que é 

isso, então. Se você lembrar você me avisa. Obrigada. 

Ana Cristina Colla - Obrigada a você. 

x.x.x 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA A2 

Entrevistado: Carlos Simioni 

Entrevistadora: Laura Françozo 

Duração: 25min 

Data: 17/09/2013 

(obs: primeiros minutos da entrevista não foram gravados, assunto era processo de criação do traje do 

clown) 

 

E -  Aí, a partir disso eu ia te perguntar de novo do traje do Luis Otávio71, do clown dele, se tudo bem 

algum dia você trazer 

Carlos Simioni -  está aqui, eu posso te mostrar depois você guarda. 

E -  está aqui? Ah legal! Guardo. OK. Aí a outra questão é mais geral que eu ia perguntar na verdade 

que era o seguinte: se você percebe alguma diferença quando você vai fazer um trabalho solo ou 

quando você um trabalho coletivo, no processo de criação do figurino? 

Carlos Simioni -  é muito diferente. O trabalho solo ele envolve todas as tuas coisas, as tuas ações, tua 

dança, a tua voz, as tuas emoções, ela vai sendo criada conforme você vai soltando, você vai criando 

essa rede de ações, de emoções e tudo mais e também faz parte do trabalho você experimentar com 

tipos de roupa. Então eu vou pegar o “Kelbilim” que foi o primeiro solo do Lume, foi o primeiro 

espetáculo solo meu também. Que era em determinado momento, depois que já estava construído 

muita coisa, não sabíamos o que fazer com o figurino. O que fazer de figurino. Então a gente deixa 

espalhados na sala várias possibilidades: vestidos, roupa normal, calça, batas, lenços, camisetas, 

roupas rasgadas de mendigo. E você ia fazendo os exercícios, fazendo as ações, tá? Em determinado 

momento você sentia a necessidade de vestir algo, né? Então eu lembro que tinha uma toalha grande, 

um tecidão enorme jogado num canto. Quando eu peguei aquela toalha, era um manto vermelho, era 

como se fizesse parte das ações que eu queria, então eu pegava aquele pano e usava nas ações e de 

repente eu tinha uma ação assim, por exemplo, (gesticula), caia na cabeça o pano, esse lenço, não 

lenço, uma toalha. Caia na cabeça. Aí, ao cair na cabeça, o diretor – que era o Luís Otávio – dizia 

“isso, continua com essa coisa, faz as tuas ações pequenininha no lugar de grande para ver o que 

acontece, o que mais você pode fazer com isso?”. Aí eu fiz como saia, entende? Tanto é que tem toda 

uma cena no “Kelbilim” hoje que tem esse véu que se transforma em saia, que se transforma em fogo, 

nesse sentido. Bom, então aqui foi criado, então ficou fazendo parte do figurino em alguns momentos. 

Outro era, a gente estava trabalhando a ligação, já tínhamos todas as partituras, faltava só a ligação, 

daí resolvemos fazer como se fosse um mendigo, porque na história de Santo Agostinho tinha um 

mendigo então a gente resolveu, então tinha bastante roupas rasgadas e trapos que conforme eu ia 

improvisando com as ações eu pegava e enrolava trapos, vestia calça furada, vestia até de repente a 

gente viu  que eu estava todo entrapeado, mas tudo amarrado, panos, pedaços de panos e que ficou 

sendo aí o figurino básico do “Kelbilim”, entende? Ele começa com isso depois (gesto de remover 

roupa) Tipo assim, construímos, aí chamamos o figurinista, aí o véu, por exemplo, ele pegou um 

tecido enorme de seda nesse sentido, esses trapos e tudo mais ele comprou um tecido de algodão e 

tingiu de cores de sujeira e ele mesmo rasgou os trapos, então ficou a ponto de, daí teve toda uma 
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dança de como eu me desvencilhava desses trapos. Santo Agostinho se convertia, como se fosse tirar a 

roupa velha para criar né? Então tem toda uma dança, sabe? Então esses trapos são todos entrelaçados 

milimetricamente para eu saber, então desenrosca aqui, desatarraxa ali, tudo mais. Isso é um processo. 

Outro processo é, Santo Agostinho, vamos pesquisar na, não existia Google na época, mas existiam 

enciclopédias né? Livros e tudo mais. Como é que era? Então descobrimos que era uma túnica básica, 

de algodão cru, outras coisas que também resolvemos fazer, mandar fazer para a parte final, quando 

ele se converte, branco, meio creme assim. Ao mesmo tempo, como era Santo Agostinho, o Luís 

Otávio era amigo do pároco lá da catedral, que nos abriu o guarda roupa da catedral e pediu para a 

gente escolher uma capa, então eu escolhi uma capa toda bordada a ouro, linda, que no momento em 

que eu fazia a saia de tecido, eu faço com essa capa e no final ela se transforma em capa de bispo, mas 

durante o espetáculo ninguém vê, só vê o lado de fora que é vermelho. Eu faço saia, faço a brincadeira 

de nenê, mas no final que ela se transforma que aparece aquele dourado bordado. Nesse sentido então, 

“Kelbilim” é isso.  

E -  entendi, então vocês fizeram toda uma primeira criação, e o figurinista veio num segundo 

momento para refinara forma? 

Carlos Simioni -  para refinar, é. Ele que conhece os tipos de tecido. 

E -  e quem que foi o figurinista? 

Carlos Simioni -  o Fernando Grecco. 

E -  desde o começo ele fez vários para vocês né? 

Carlos Simioni -  desde o começo. 

E -  interessante isso, e ele alguma vez fez croquis ou alguma coisa assim? 

Carlos Simioni -  não. 

E -  nunca né? 

Carlos Simioni -  nunca, ele nunca fez. 

E -  isso também é uma coisa que eu estou tentando mapear um pouco, o que tem croquis, o que não 

tem. Se a gente consegue alguma cópia. 

Carlos Simioni -  e tem também o do “Sopro”, que é esse de papel. O do “Sopro” foi junto com o 

Tadashi72. Só para você ver como é que surgem os figurinos, exemplo, o sopro era uma técnica, é uma 

técnica que eu havia desenvolvido e que, você não assistiu o “Sopro” né? 

E -  só em DVD 

Carlos Simioni -  é que aonde a presença do ator ela é completamente etérea no sentido de que não 

tem movimento é mais emanação de energia, né? Que daí eu chamei o Tadashi e disse: olha eu tenho 

isso, o que nós fazemos com isso? “Simioni, é muito puro, vamos ver, mexe ali, deita aqui” Sabe? Ele 

foi experimentando, aí ele falou o seguinte, é tão puro que dá vontade de, parece, é tão frágil, era como 

se fosse de papel. Ele falou assim: “seria lindo se você tivesse um figurino de papel e você tivesse gota 

d’água caindo em você o tempo todo, que você não mexesse, e que as gotas fossem caindo em você e 

que o papel fosse grudando e que no final do espetáculo ele estivesse todo esgarçado, não sei se é 

esgarçado, mas todo já... sabe quando o papel fica molhado? 

E -  que ele fica grudando, aderindo? 

Carlos Simioni -  e rasgando né? Na pele. 

E -  se desfazendo. 

Carlos Simioni -  se desfazendo, exato, na pele. Só que a gente começou, chamamos a Adelvane 

Néia73 que é uma amiga aminha, chamamos para fazer um primeiro esboço do que seria uma coisa em 

papel. Aí como a montagem, o processo foi se desenvolvendo ele viu que não ficaria legal eu ficar 

parado o tempo todo, também né? É horrível, só com aquela cachoeira caindo. Não, vamos esquecer a 

águas, mas vamos deixar o papel, você entende? Aí como ele é japonês ele queria que fosse um 

quimono japonês e a Adelvane ia testando com ele. Ele fazia o molde, aí experimentava no meu corpo 

e deixava por conta dela, aí passava 2 dias ela vinha com um modelo e ele dizia “olha, aqui pode ser 

mais enxuto aqui, não pode ser tão certinho, a manga pode ser maior”. Eu sei que teve um caso 

impressionante, impressionante não, esquisito que a gente acabou de montar o espetáculo e mostrou 

para os atores do Lume verem, era um ensaio aberto. A Adelvane ficou de trazer o figurino na hora, 

ela já sabia. Daí quando ela trouxe, o público já estava esperando e mais alguns convidados, quando 
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ela veio, ela veio com uma manga quinze vezes maior do que já estava. O Tadashi falou “pode ser 

maior” e ela pirou, pirou e veio com uma manga que eu não podia me mexer e a calça, o final da calça, 

o rabo da calça tinha uns dois metros assim sabe? Aí na hora o Tadashi começou a rasgar, rasgar e 

rasgar, “não, isso daqui é muito, é muito, muito”, rasgou, rasgou, mas impossível. Eu tenho até fotos. 

Tem fotos até dessa mangona imensa. Era impossível ser tão grande, porque era impossível se mexer. 

E -  você não conseguia? 

Carlos Simioni -  eu fazia assim (gesto de levantar o braço) e a manga arrastava no chão, no momento 

que eu virava aqui ó (gesto de rolar lentamente) no chão, virava uma mortadela. Então nesse aspecto é 

isso. 

E -  e que papel que é? 

Carlos Simioni -  chama-se papel manteiga. 

E -  ah, papel manteiga, entendi! E você tem vários desse quimono para várias apresentações? 

Carlos Simioni -  cada quimono dá para três apresentações. Daí acaba uma apresentação eu remendo, 

remendo é eu colo. Dá para três porque depois com a luz do holofote ela vai ficando amarela e vai 

ficando mole perdendo a fibra, então dá para três. Então a Adelvane sempre que tem “Sopro”, com 

antecedência ela faz, ela não usa nenhuma, só ela costura com a mão e muita cola, mais cola do que 

costurar. Costura só em uns lugares que não dá certo colar. Outra coisa em matéria de figurino, por 

exemplo, a da “Parada”, meu figurino da “Parada de rua”, que eu acho lindo. Antes da “Parada” eu 

tinha ido para o, quem país meu Deus? Equador, e a gente costuma muito ir conhecer as manifestações 

artísticas, folclóricas. De repente eu vi umas índias com umas saias plissadas lindas, lindas de morrer, 

eu falei assim: vou comprar, não sei para onde eu vou usar né? Mas vou comprar por que de repente 

um dia se usa. Aí quando surgiu a ideia da “Parada” tudo mais, eu falei assim: ah eu tenho aquela saia, 

eu posso usar. Aí se vê a saia e diz, fica bom uma calça azul marinho entende? 

E -  por que a “Parada” no comecinho vocês usavam um macacão de chita não era, pelo que eu vi 

Carlos Simioni -  Não era nem isso, no comecinho, comecinho era roupas coloridas normais, depois 

macacões de chita, que foi o momento mais ridículo da “Parada” né? Depois ela culminou no que está 

hoje. 

E -  entende, porque assim, assistindo os vídeos eu pude ver os de chita, eu vi aquele do lançamento da 

revista do Lume, que vocês incorporaram algumas coisas do “Afastem-se vacas” e algumas dessas 

coisas ficaram né? O vestido da Cris74. E depois vocês passaram para aquele laranja né? 

Carlos Simioni -  exato. Aí a Cris mesmo, a Raquel75 também, foi transformado o vestido dela na saia 

que ela usa na coisa é. O próprio babado, um babado meu do “Afastem-se vacas” foi o que o Ric76 usa 

no “Scarpetta” né? 

E -  sei, sim sim, é verdade. É isso do “Parada”, porque justamente foi aí que eu comecei a perceber 

essa ideia de biografia do objeto, como uma peça vai indo de um lugar para o outro e ela vai tendo 

quase que uma biografia de verdade mesmo, isso que eu acho bem interessante. E aí nos projetos 

coletivos como é que é?  

Carlos Simioni -  Peraí, voltando um pouquinho para o clown. Então o primeiro espetáculo que é o 

“Valef ormos”, que tinha eu, o Ric e o Luis, foi aquele estilo que eu te falei. Aí o Luis morreu e nós 

resolvermos montar o “Cravo, Lírio e Rosa”, um ano depois. A gente seguiu a mesma lógica, mas a 

gente queria mudar as cores e tudo mais. O Ric que apareceu de um brechó com aqueles paletós 

xadrez. “Ai Simi, são tão cafonas, podia ser xadrezão assim né?” A calça é xadrez no meu caso, então 

eu pedi para reformar a ponto de deixar justinho como era a ideia do meu clown inicial, para ressaltar, 

eu sou meio gordinho, aquelas coisas, ressaltar, tudo curtinho. Então foi readaptado os paletós para 

que ficasse desse jeito. 

E -  com aquele desenho que você falou que foi descoberto no processo [no retiro de clowns] 

Carlos Simioni -  exato. Os coletivos né? Bom agora depende. 

E -  tem muitos casos diferentes? 

Carlos Simioni -  todos são diferentes. O “Shi-Zen, 7 cuias”. O “Shi Zen, 7 cuias” tem pouquíssima 

roupa né? Era Tadashi. Ali foi Tadashi: “Ah, aqui seria bom que vocês ficassem com roupas velhas, 

desgastadas. Então tragam roupas velhas, desgastadas, todo mundo é bom estar com sobretudo, vão 
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num brechó comprar aí ele queria que fosse desgastada então a gente mesmo rasgava, passava nas 

pedras né? Cortava um pouco, para ficar tudo isso. Então não foi ideia nossa, foi ideia dele, a outra 

coisa é sunga, que é bem do butô isso e aquela saia branca, saia creme comprida que também é ideia 

dele. Então na realidade é ideia dele. 

E -  é todo ideia dele e aí vocês mesmos foram atrás, não chamaram ninguém de fora? 

Carlos Simioni -  dessa vez não. (curta interrupção) então nesse aspecto a gente mesmo, a costureira, 

a gente comprou tecido e mandamos numa costureira. Ah não mas teve as meninas, a Cris e a Raquel e 

a Naomi77, usam aquele vestido de seda amarelo, aquele lá é do “Afastem-se vacas”. 

E -  que quem trouxe [os vestidos] foi a diretora? 

Carlos Simioni -  A Anzu Furukawa78 que trouxe da Alemanha. A princípio elas usavam aquele 

vestido, mas como já estava muito velho elas mandaram fazer, comprar tecido de ceda e mandaram 

fazer igual. 

E -  mas aquilo foi ideia delas, ou foi o próprio Tadashi que falou “ah to pensando em mais ou 

menos...” 

Carlos Simioni -  ideia delas. Elas vieram com e a roupa e o Tadashi disse “ah que bom!” 

E -  entendi, então já estava no repertório ali e aí, no repertório de figurinos daqui. 

Carlos Simioni -  é já tinha. Como o espetáculo “Você” da Cris. 

E -  que ela usa aquele vestidinho 

Carlos Simioni -  do “Afastem-se vacas”. 

E -  o “Afastem-se vacas” rendeu bastante, caminhos. 

Carlos Simioni -  é, porque foi um espetáculo que não vingou e era um figurino muito lindo, 

realmente. Você chegou a ver o espetáculo? 

E -  eu assisti também em vídeo né? 

Carlos Simioni -  é, porque só fizemos 4 ou 5 vezes. Era lindo o figurino, e a Anzu era bem exigente, 

era bem detalhista, por exemplo aqueles casacos de época da primeira cena, estava tudo bordado assim 

aquela coisa, daí quando virava de costas “ah não tem nada nas costas, que coisa sem graça” então ela 

mandava fazer rococó nas costas. 

E -  então foi ela também que concebeu? E os trajes da Amazônia como é que foi? Foi a Raquel e o 

Jesser que trouxeram da pesquisa? 

Carlos Simioni -  sim, foi ela. Todos nós. 

E -  vocês foram todos juntos? 

Carlos Simioni -  cada um, cada dois escolheu um rio. Eu fui pra Solimões, a Raquel, o Jesser e a Cris 

para o rio Negro, o Renato79 e a Alice K. para o Amazonas. E com a Anzu nós espalhamos na sala 

todo o nosso material para ela, tanto é que sabe aqueles vestidos do intervalo, da história do galo 

capão? 

E -  sim, aqueles de palha? 

Carlos Simioni -  aqueles de palha trouxemos da Amazônia. 

E -  sim, esses eu tinha ouvido falar mesmo que tinham vindo da Amazônia. 

Carlos Simioni -  como não tinha todos, precisava de mais um o Fernando Grecco confeccionou um. 

Ele falou que foi o pós doutorado dele porque ele pegou um daqueles tapetes. 

E -  ah é? Ele pegou um daqueles tapetes e foi modelando? Nossa, eu não sabia disso! 

Carlos Simioni -  é, o do Renato. 

E -  é, têm alguns deles que ainda estão guardados, o seu está guardado inclusive, eu já descobri. 

Carlos Simioni -  e daí na cena da Cris e da Ana Elvira80 no carrinho, elas bem velhas, velhas, velhas. 

Aí a Anzu usou aquele tecido lá, exatamente aquele tecido. Então foi uma mistura, o “Afastem-se 

vacas” foi uma contribuição nossa, com idéia das Anzu. E “Os Bem Intencionados”, você sabe da 

história dos papeizinhos né?  

E -  sim 

Carlos Simioni -  então, já tinha nos papeizinhos às vezes até tipo de traje, como seria. Se não e 

engano a Cris amavam cor de rosa ou dourado, não lembro direito. O papelzinho meu era veste-se 
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como hippie, que era ridículo, cá entre nós né, Naomi?  [a atriz Naomi Silman estava na outra ponta da 

mesa onde estávamos fazendo a entrevista] Como é que é, adora, como é a famosa? (Naomi responde -  

Janice Joplin) Janice Joplin. E cigano, então no começo meu personagem era praticamente um Sidney 

Magal. Aí bom, cada um tinha suas ideias, foi consntruíndo... quando chega a Grace81, né? Que a 

gente chamou o Bukke82 já tinha um esboço, mesma história né? 

E -  vocês já tinham ideias. 

Carlos Simioni -  já tinham ideias com exceção do meu, do Dagoberto, que mudou radicalmente, que 

a nossa querida Naomi ajudou, graças a ela né? Por que eu não estava achando, o fato de eu ser 

cigano, meio hippie, lenço na cabeça, não estava combinando com o todo. Então eu me perdi, daí eu 

me perdi na realidade. Aí já tem toda a outra fase que é a fase aí no caso do ator não se encontrar. Aí 

eu me lembrei de uma história que a Iben83, a Iben é uma atriz do Odin Teatret que já tem 50 anos de 

grupo. Aí eu perguntei para ela, como é que era ao negócio dos personagens, ela usa técnica? Ela falou 

“não, eu uso técnica nenhuma, quem me ajuda muito são os figurinos, eu visto o figurino daí vem o 

personagem e eu faço”. E o Dagoberto para mim foi a mesma coisa, quando eu vesti aquele terno 

branco parece que encaixou tudo.  

E -  fez sentido. 

Carlos Simioni -  exato. 

E -  é, isso é muito interessante mesmo, dessa relação muito forte, da importância do material para o 

trabalho de vocês, isso é muito legal mesmo. Eu acho que pé assim, era mais ou menos isso que eu 

tinha pensado em termos gerais se você lembrar de mais alguma coisa curiosa assim, acho que era, de 

processo... 

Carlos Simioni -  olha tem uma coisa curiosa do espetáculo “Macário” do Luis Otávio, na primeira 

versão, o Macário é um menino de rua que ele pesquisou lá no equador, em Quito. Então a roupa era 

bem menino de rua mesmo, fez, fez, fez, era um menino tal. Quando ele encontrou o Eugenio Barba84, 

que viu o “Macário” ele disse: “Luís Otávio, eu faria a mesma coisa, mas só que com ele vestido de 

smoking” de fraque. 

E -  nossa de fraque, que é ainda mais formal? 

Carlos Simioni -  exato, e a aí o Luis Otávio fez, ele transferiu, as mesmas ações, mas com fraque. 

Outra história, é outra história porque antes você se emocionava com o menino, aquela coisa de rua, 

ele se transformava num menino. As mesmas ações, tudo igual, com fraque, dá uma conotação 

maléfica, tenebrosa.  Antes era pureza e agora o oposto. 

E -  o oposto, que interessante isso! 

Carlos Simioni -  super né? 

E -  isso eu não sei se a gente tem gravação aqui, você acha que tem? 

Carlos Simioni -  só tem fotos do “Macário”, dele com fraque e com roupa de menino 

E -  aquela calça que a gente encontrou outro dia? 

Carlos Simioni -  é do “Macário”, do original. 

E -  é interessante essa história, eu nunca tinha ouvido. 

Carlos Simioni -  é muito interessante! 

E -  O quanto a conotação muda dependendo do símbolo que a roupa traz. Muito legal, muito bom 

mesmo. 

Carlos Simioni -  aí tem, por exemplo, agora nessa orquestra que fizemos o “Concertato”, aí pode ver 

a roupa do Carolino85 é tudo pequeninho, curtinho, uma baratinha atrás, curtinha, do maestro. E o do 

Ric já é grandona, compridão. Então a gente usou o mesmo princípio. Já a mulher, a dona Gilda86, a 

dona Gilda foi engraçado porque quando ela surgiu como clown era um vestido que tinha da mãe do 

Luis Otávio, dona Thais, que tinha no armário do Lume, tinha umas coisas que ela dava para o Lume, 

tanto é que a peruca que eu uso até hoje era dela e o vestido que tem até hoje era exatamente de alça, 

aqueça coisa aqui (gesticula a largura da alça), então conforme ele vai mudando, mas o mesmo 
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modelo. Eu tive que fazer para o espetáculo “Valef ormos”, que daí foi o Fernando Grecco fez o 

mesmo modelo, aí agora já ficou 25 anos com o mesmo vestido agora tive que fazer um outro, mas é o 

mesmo modelo e para a cantora de ópera lá, sempre barriguda, mas era o sonho dela assim na ópera de 

dourado, com cauda, vestido de cauda, mas é sempre com aquelas alcinhas. Entende? 

E -  entendi. É, tem algumas coisas que se mantém ao longo dos tempos 

Carlos Simioni -  por isso que é fascinante o trabalho nosso quando o espetáculo, o clown se 

desenvolve diversas facetas. 

E -  mesmo o Ric nos vídeos eu pude ver que ele usava óculos no começo, que depois ele não usava 

mais 

Carlos Simioni -  é, eram os óculos do avô dele 

E -  isso que você contou de no começo se esconder e depois vai tirando faz muito sentido *** 

Carlos Simioni -  vou te mostrar então a roupa do Luis 

E -  vamos lá 

x.x.x 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA A3 

Entrevistado: Jesser de Souza 

Entrevistadora: Laura Françozo 

Duração 42 minutos 

Dia 25/09/2013  

(obs: esta entrevista teve um trecho retirado a pedido do entrevistado) 

 

E -  então assim, eu não sei se você teve a chance de ler o projeto, mas 

Jesser de Souza -  não, não li eu sei que é a respeito dos figurinos, da memória. 

E -  então, a ideia é pegar um pouco ideia de biografia do objeto da antropologia e aí pegar os trajes do 

Lume e entender qual foi a biografia deles para tentar mostrar outros lados do Lume, do processo 

criativo de vocês, coisas nesse sentido. 

Jesser de Souza -  tá, uma abordagem a partir do 

E -  a partir do figurino, porque eu fui percebendo que ele foi muito reutilizado. Acho que a primeira 

pergunta que tenho especificamente para você é do “Afastem-se vacas” daqueles trajes de palha que 

vocês trouxeram da viagem de campo. Eu queria que você contasse como que vocês encontraram, 

como que surgiram esses trajes? 

Jesser de Souza -  eu não vou me lembrar a cidade exata – porque a minha memória é péssima- e nem 

a situação em que eles eram usados. Mas eram vestidos que eram usados por alguma razão naquela 

região, para alguma festividade ou alguma cerimônia, era alguma coisa assim. E a gente achou aquilo 

muito interessante, mas não tinha a menor ideia do que poderia fazer com aquilo, mas da mesma 

forma – isso é muito interessante também, por que isso pode dar um link para você – da mesma forma 

que a gente foi para o campo pesquisar sem saber que espetáculo a gente faria, como a gente faria, que 

estética a gente adotaria. A gente foi conhece as pessoas, coletar depoimentos, histórias, canções, ao 

mesmo tempo se afetar por essa vivência, por essa experiência para que ela também determinasse as 

escolhas que a gente faria depois do que fazer com esse material recolhido, material humano, artístico. 

O figurino, nesse caso do figurino e de alguns objetos de cena foi a mesma coisa, a gente trouxe 

alguns cestos, uns tão no banheiro do Lume aqui, um deles foi usado em cena, entende? Na verdade a 

gente traz esse material, o procedimento foi muito parecido com a coleta do material artístico mesmo, 

a gente “ó, isso aqui é interessante, não sabemos se vamos usar, se vai servir para alguma coisa, se é 

para esse espetáculo, se é para algum outro, em algum outro momento”. Então aqueles vestidos de 

palha, foi isso, a gente falou “isso é interessante”, era um trambolho, mas a gente falou “vale a pena 

investir, pode ser que interesse”. E eles fizeram uma grande diferença na cena depois né? 

E -  vocês mostraram para a diretora? Ela gostou? 

Jesser de Souza -  nós mostramos para ela e ela gostou. Isso foi com tudo, o mesmo procedimento. A 

gente mostrou todo o material de imitação, de mímesis que a gente tinha feito, a gente fez uma grande 

amostragem para ela e ela com aquele material criou o espetáculo. A mesma coisa com os objetos de 

cena, com o que a gente trouxe de figurino, de objeto, de material de cena, a gente foi, ou a gente 

mesmo propunha a utilização de algumas coisas para determinadas cenas ou então ela mesma era 

quem decidia “ah vamos usar esse aqui então para tal cena”. 
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E -  entendi, e “Contadores de estórias”, como é que foi o processo? Foi parecido, desses dos objetos? 

Jesser de Souza -  contadores de histórias também foi bem parecido porque era isso também, cada um 

trouxe materiais. Eu me lembro de ter trazido coisas que a gente não usa mais aqui, coisa que os 

seringueiros usavam na floresta 

E -  de iluminação? 

Jesser de Souza -  de iluminação, tipo uma lamparina. 

E -  que ainda existe? 

Jesser de Souza -  existe eu lembro é até uma das coisas que resgatei. Aquilo lá por exemplo é uma 

lamparina que eles usam na mata, os seringueiros usam, então a gente trouxe, eu acho que ela até 

chegou a ser usada, mas eu não tenho certeza. Instrumentos musicais que faziam som, pequenos 

objetos também, a gente trouxe muita coisa tanto Contadores quanto “Taucoaua panhé mondo pé”, que 

na verdade, muito do material do “contadores” veio do “Taucoaua”. 

E -  foi um desdobramento quase 

Jesser de Souza -  foi um desdobramento exatamente. 

E -  entendi, e no caso desses três espetáculos digamos vocês chamaram um figurinista para ajudar 

com alguma coisa? 

Jesser de Souza -  então, no caso do “Taucoaua panhé” mondo pé era o Fernando Grecco que era 

figurinista já, que já trabalhava com o Burnier87 antes e de quem o Burnier gostava muito de curso de 

trabalho também e com quem ele tinha um diálogo muito tranquilo. O Burnier era muito assertivo nas 

coisas que ele queria, ele era muito determinado. Então o Fernando Grecco propunha, mas o Burnier é 

quem dava a palavra final. Eu me lembro até de situação, talvez a Cris88 e a Raquel89 comentem isso 

com você, que ele fez uma roupa para o Uirapuru para a Cris e para a Raquel e aí o Burnier olhou 

aquilo e falou “isso aqui está muito composto, me dá uma tesoura aí” e começou a cortar todo o 

figurino, recortou todo, tirou uns pedaços, ficou um monte de franjas, era isso que ele queria e o 

Fernando Grecco acompanhando tudo e concordando com essa intervenção. Então no caso do 

“Taucoaua panhé mondo pé”, a gente tinha, cada um fazia suas propostas e tinha a assinatura do 

Fernando Grecco referendando nossas escolhas ou propondo escolhas de acordo com a visão com a 

ideia que o Burnier tinha do espetáculo. Para os contadores de histórias, não teve figurinista porque era 

um desdobramento do Taucoaua panhé mondo pé e foi criando num momento também pós morte do 

Burnier, de muita dor, foi um momento em que a gente precisava criar, a gente precisava colocar para 

fora e a maneira que a gente conseguia era aquele que ele mesmo propunha: ex-pressando, ou seja, 

aquela pressão criativa que precisava ir para fora [curta interrupção] de expressão, então a gente queria 

criar isso muito rápido, então “Contadores” a gente criou sem uma grande equipe. Acho que o Ric90 

que ajudou na direção e a gente usando os materiais que a gente já tinha coletado da viagem para o 

“Taucoaua panhé mondo pé” só que reorganizando com outra estética, usando outros materiais, 

renovando alguns, mas para o “Contadores” não houve a interferência de uma figurinista. Pelo menos 

que eu me lembre. E o afastem-se vacas teve, que na verdade era a Anzu91, acho que foi a própria 

Anzu quem definiu os figurinos. Não, o Fernando Grecco estava junto também. 

E -  é, o que o Simi92 contou é que ele ajudou a fazer algumas coisas, uma réplica dos vestidos que 

vocês trouxeram... 

Jesser de Souza -  exato, é teve alguma coisa que eram mais de época que ela queria, que com certeza 

foi ele. Mas ela também, da mesma forma que o Burnier, ela também definia muito. Eu acho que 

normalmente os diretores definem muito, não era uma coisa assim: o Fernando Grecco veio com uma 

proposta, ela já tinha, ela desenhava muito bem a Anzu Furukawa, então ela já tinha desenhos do que 

ela queria e... 

E -  ele foi mais um executor? 

Jesser de Souza -  exatamente, um executor que dialogou, mas ela também, como o Burnier, ela tinha 

muito claro o que ela queria né? Então ela determinava muito. Eu acho que normalmente é assim, é 

                                                           
87 Luis Otavio Burnier – fundador do Lume Teatro.  
88 Ana Cristina Colla – atriz do Lume Teatro. 
89 Raquel Scotti Hirson – atriz do Lume Teatro. 
90 Ricardo Puccetti – ator do Lume Teatro. 
91 Anzu Furukawa – atriz e diretora de espetáculo de butô. 
92 Carlos Simioni – ator do Lume Teatro. 
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diferente de vim um figurinista e desenhar um figurino, ela agia em muitas áreas. A Anzu, isso 

também era muito interessante dela, que ela era bailarina, ela era diretora, ela era coreógrafa, ela era 

musicista, ela tocava piano, compôs música que a gente acabou não usando, desenhava muito bem 

também. 

E -  ela foi fazendo 

Jesser de Souza -  é, ela meio que dominou tudo e precisava de pessoas que executassem aquelas 

ideias que ela já tinha tido e dessem uma polida, um upgrade, mas ela definiu muita coisa. 

E -  e aí no caso de “Café com queijo”, que vocês chamaram de novo o Fernando Grecco? 

Jesser de Souza -  então, foi muito parecido com o “Taucoaua panhé mondo pé”, porque, na verdade 

assim, com o “Café com queijo” a gente tinha muito claro o que a gente queria também, nós quatro, a 

gente tinha certeza que a gente queria uma concha de retalhos que a dona Nair, que trabalhava aqui, 

fez. E aí a gente tinha certeza de que, tendo essa quantidade de cores ao redor, a gente não deveria está 

vestido colorido, a gente teria que estar com a roupa que fosse um tom pastel que contrastasse com 

aquela profusão de cores da colcha de retalhos, então a gente já sabia que a gente queria roupas em 

tons pastéis, bege, cinza, creme, marrom. Isso já era nossa escolha. A gente havia até aventado a 

possibilidade de a gente usar, os homens uma calça que pudesse parecer saia e as mulheres uma saia 

que pudesse parecer calça porque a gente fazia personagens masculino e feminino. Mas aí nós mesmos 

chegamos à conclusão de que não precisava desse artifício porque a gente não estava usando nada de 

artifício teatral, não tem refletor, não tem maquiagem, não tem separação de quarta parede, não tem 

palco e plateia, está tudo, então a gente também não queria criar um figurino que fosse teatral. 

Entende? Nitidamente teatral, então a gente falou “vamos mandar fazer uma camisa e uma calça para 

os homens, e para as mulheres um vestido, sapatos” 

E -  independentemente do gênero do personagem? 

Jesser de Souza -  exatamente, independe do gênero a gente faria no corpo isso o máximo que a gente 

se permitiu foram alguns poucos objetos de cena que a gente considerou indispensáveis, então assim, a 

gente não usa chapéu, eu só uso um lenço para abanar porque era uma cena que mostrava que tinha 

calor, a Cris uma bolacha e eu não me lembro de mais nenhum outro objeto de cena que a gente tem 

além do figurino né? Não tem mais nada, porque a ideia era a simplicidade também. Então a gente 

queria roupas simples, um figurino simples, para tratar de temas que são simples. A ideia no caso do 

“Café com queijo” era isso, era usar o mínimo de recursos, o mínimo de artifícios para construir algo 

que fosse muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, muito tocante, muito comovente. 

E -  e essa foi a última parceria de vocês com o Fernando Grecco? 

Jesser de Souza -  foi a última com ele, depois ele morreu. 

E -  e isso é uma coisa que eu também perguntei par ao Simi, ele não desenha né? O Fernando 

Grecco? Croquis. 

Jesser de Souza -  eu não me lembro. Eu lembro de a gente ter desenhos do “Afastem-se vacas”, mas 

eu acho que foram feitos pelo Anzu, eu não tenho certeza, eu acho que sim. 

E -  mas dele em si? 

Jesser de Souza -  eu não me lembro não, de nenhum figurino. Mesmo porque na nossa montagem 

também a gente era 11 atores, era muita gente, muitos figurinos, muitas cenas e muito do figurino já 

vinha do processo de montagem entende? Então assim, as próprias propostas nossas já vinham sendo 

criadas antes mesmo do Fernando Grecco assumir o desenho do figurino. 

E -  vocês já tinham ideias 

Jesser de Souza -  tínhamos muitas ideias do que a gente queria, porque a gente já vinha ensaiando 

com aqueles materiais 

E -  nos ensaios já 

Jesser de Souza -  já ia definindo muita coisa e na verdade o que ele fez foi referendar e criar alguns 

figurinos, alguns figurinos específicos, sei lá, tipo, eu me lembro do duende, que era um personagem 

que o Renato93 fez, que era um figurino todo confeccionado o resto eram figurinos de brechó, de 

cotidiano mesmo, nó aquilo que era que tinha um intervenção estética é que vinha sendo criado por 

ele, eu não me lembro de ir com ele em brechó, por exemplo, acho que cada um dos atores foi 

compondo e ele falava “isso sim, isso não”. 

                                                           
93 Renato Ferracini – ator do Lume Teatro.  
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E -  agora eu queria voltar um pouco para o “Parada de rua”, porque ele foi um que teve muitos 

processos de transformações, e muita ligação com o “Afastem-se” né? 

Jesser de Souza -  exato 

E -  o figurino final de vocês, aquele todo em tons laranjas, veio depois que o Kai94 veio visitar aqui 

vocês né? 

Jesser de Souza -  na verdade esse figurino, o figurino final ele foi criado na Dinamarca, no inverno. 

E usando muito dos materiais que tinha lá no Odin95 inclusive, então, por exemplo, eu uso uma calça 

de veludo preta, que eu comprei num brechó lá na Dinamarca, brechó do exército da salvação. Tinha 

outros figurinos que foram sendo tirados, eu tinha uma saia de tiras também, está até guardado, até 

penso em eventualmente voltar a usar. A minha camisa também, que é uma camisa de ginástica 

olímpica, um collant de ginástica olímpica, ele é colocado ao contrário, a frente dele é invertida, 

também foi comprado lá. A bota, era uma outra bota, tipo coturno, também comprado lá que era com 

pelo dentro, super quente. E aí a ideia era de algo que fosse quente, então por isso esses tons de 

laranja, vermelho, rosa, são a maioria, preto e cores quente, eu acho que tinha a ver com esse momento 

da gente também estar no inverno e querer alguma coisa que fosse quente, calorosa. E isso depois 

permaneceu. 

E -  mas isso foi mais de vocês, partiu mais de vocês do que do que dele? 

Jesser de Souza -  eu acho que não, acho que foi junto, mas eu me lembro dele querer esses tons 

também, ele queria algo que fosse quente, mais festivo. 

E -  vocês chegaram a levar os figurinos de chita para lá? Que vocês usavam. 

Jesser de Souza -  eu acho que sim 

E -  e apesar da chita ser colorida e festiva não... 

Jesser de Souza -  não, porque, eu não gostava também daquilo, mas era o que a gente tinha porque a 

ideia também era além do espetáculo, criar figuras que impactassem de maneira a você olhar e falar: o 

que é que é isso? E nesse sentido eles cumpriam bem a função, mas eu pessoalmente, esteticamente 

achava feio, hoje olhando parece uns Teletubbies do Nordeste (risos). Aqueles macacões, 

esteticamente não tinha uma elaboração que o figurino que a gente tem hoje tem. 

E -  é, eu acho que o figurino de hoje ele não dá para saber de onde vocês vêm. 

Jesser de Souza -  exato. Aquilo lá [chitas] datava demais. Além de não ter um refinamento. Esse 

figurino agora é mais refinado, entende? Ele tem sutilezas que o outro não tinha, era TÁ, um 

estampado, outro estampado, outro estampado, um chapéu, sandália havaianas. 

E -  é, a sandálias havaianas eu achava engraçadíssimo  

Jesser de Souza -   é então, não era prático para a gente correr, entende? Não protege o pé numa 

corrida, sai, pode soltar, não era funcional, entende? Além de não ser esteticamente tão interessante 

quanto é hoje, ele não era funcional também, ele limitava os movimentos porque era o macacão ou por 

outro lado também ele não singularizava cada uma das figuras, então era um grupo todo mundo 

homogêneo e hoje não, hoje a gente tem figuras com caráter, cada um tem um caráter diferente que se 

mantém, também na época a gente não tinha esses caráteres, caracteres. Éramos um grupo, hoje somos 

um grupo de indivíduos, com histórias, com personalidades, então esse figurino hoje ele consegue 

singularizar cada um desses membros desse grupo de malucos que vai para a rua. 

E - Mas o “Parada” ele teve uma trajetória bem comprida também né? Pelas fotos que a gente 

encontra... 

Jesser de Souza -  é porque é processo, o bacana disso é que é processo. Ele começou com o um 

espetáculo com canções com roupas elegantes, que era o que o Kai falava “eu quero que vocês se 

vistam com roupa elegante”. Então a gente parecia na verdade, hoje olhando as fotos a gente parecia 

crente, as roupas que a gente usava de elegante, olhando hoje para aquela época pareciam roupas de 

mau gosto assim, mas era o que a gente tinha de elegante na época, o que a gente julgava ser elegante, 

o que a gente podia ser elegante na época. Aí depois disso a gente partiu para as roupas de chita e 

depois lá na Dinamarca a gente consegui esse figurino último. 

E -  e “Os Bem Intencionados” tem alguma similaridade também, também foi um processo longo né? 

que teve vários (figurinos) 

                                                           
94 Kai Bredtholt – ator e músico do Odin Teatret e diretor de “Parada de rua”.  
95 Odin Teatret – grupo teatral sediado na Dinamarca. 
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Jesser de Souza -  também foi longo, com eliminação de vários elementos. É por que isso, o figurino 

desses processos, eu acho, o figurino enquanto processo ele vai ajudando a compor camadas para o 

que vai ser o resultado final, do próprio personagem, então por exemplo, o Gonçalves96 a proposta 

primeira era um terno todo engomadinho, todo certinho que não é exatamente o que é o Gonçalves 

hoje, mas pressupunha uma certa elegância que o Gonçalves procura manter e eu creio que tenha ainda 

hoje, só que foi preciso passar por esse primeiro momento para definir que é elegante, é tudo 

combinado, é uma calça e o paletó tudo combinando, é o caráter do Gonçalves que estava sendo 

desenhado ali. O figurino final não foi aquele, mas esse caráter que o figurino tinha se mantém. 

E -  as características principais, alguma coisa assim? 

Jesser de Souza -  exatamente, isso se mantém. Então o figurino enquanto processo, esses que vão 

deixando de ser utilizados eles são uma ferramenta muito funcional para que a gente possa desenhar o 

personagem, mesmo que o figurino... 

E -  e ajuda no trabalho em sala? Em pesquisa? 

Jesser de Souza -  exatamente, porque mesmo que o resultado final não seja aquele, ele fez parte do 

processo, aquilo é muito importante porque ele ajuda a definir o que é no final. 

E -  e no caso, vocês no processo d’ “Os Bem Intencionados” usaram aquelas palavras né? vocês 

começaram com as palavras 

Jesser de Souza -  exato, pequenas informações 

E -  e aí depois disso já entrou algum tipo de objeto, relacionado às palavras, algum figurino? 

Jesser de Souza -  sim, aí cada um foi se ajustando, sei lá, o meu usa roupa justa, então eu usava uma 

cacharréu e tinha um casaco também, um blazer, a calça era justa. Hoje ela não é justa demais, mas é 

uma calça que não é bufante, não é uma calça bag. Tinha essa coisa de querer ser elegante. Algumas 

dessas informações do Gonçalves, ou eu fiz adaptações, adaptação não é a palavra mais... eu fiz ... eu 

vou lembrar a palavra depois, mas aquilo que era uma característica eu como ator, não queria aquilo. 

Equivalências! Eu procurei equivalências no que seria algumas das informações do Gonçalves, por 

exemplo. Eu tirei que ele dizia que ele tinha dor nas costas, até por um período eu usei isso, depois eu 

aboli, achei que não precisava enfatizar isso, não precisava de um personagem que ficava com dor nas 

costas o tempo todo, isso era irrelevante, então eu eliminei, por exemplo. Outra coisa dizia que ele 

tinha mania de remédio, de tomar remédio, aí eu substituí remedia por pastilhas, então durante o 

processo ele comia pastilha, oferecia pastilha para todo mundo, só que isso não entrou no espetáculo. 

Não interessava também na dramaturgia do espetáculo acentuar esse dado. Então eu tenho um 

negocinho de pastilha que eu uso três vezes em cena, que eu jogo para cima, que eu ofereço para o 

Ricardo, para o Márcio97, mas não é algo que fica como uma característica mais evidente do 

personagem. Então alguns desses papéis ou eu decidi que não me importava ou então eu encontrei 

equivalências e usei alguma outra coisa equivalente aquela informação porque desenha melhor. 

Porque na verdade o que é que é, esses papeizinhos - isso para mim é a maneira de entender qualquer 

técnica, a técnica ela serva para te libertar, não para te aprisionar, embora ela te aprisione. Então 

assim, é lógico, eu tenho que fazer alguma coisa que seja com os papeizinhos, mas é a partir dos 

papéis que eu vou criar. Não interessa chegar depois no final, no resultado final do espetáculo e falar 

“olha, o personagem não ficou bom, mas tem tudo o que o papelzinho mandava”.  

E -  ele é o começo né? 

Jesser de Souza -  exato, ele é o começo, ele é o detonador de um processo. Pode ser que não fique 

nada daquilo, mas começa a partir daquilo. Eu passei por todos eles, simulava com as pastilhas que 

estava tomando remédio, depois falei “ah, se ele está comendo pastilha mesmo, para que é que eu 

vou?” e a Naomi98 já tinha um monte de remédio também, eu falei “eu não preciso entrar nesse mesmo 

lugar”.  E então na verdade assim, eles formam o estímulo para que a gente criasse, não era a busca. 

Pelo menos a minha maneira de entender e a minha maneira de criar é isso, qualquer estímulo ele é o 

estímulo, ele não é o fim. O estímulo é só para começar algo que não se sabe onde vai dar. 

E -  do mesmo modo que os figurinos que vocês compraram lá para o “Afastem-se”? 

                                                           
96 Nome do personagem de Jesser de Souza em “Os Bem Intencionados” 
97 Nome do personagem de Ricardo Puccetti em “Os Bem Intencionados”. 
98 Naomi Silman – atriz do Lume Teatro.  
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Jesser de Souza -  exatamente, eu não sei onde vai dar, eu começo por aqui apegado a isso. É sério, 

não é porque isso não vai ficar que isso é leviano, isso é muito importante, é sério, só que ele vai 

caindo ao longo do processo. 

E -  entendi, e aí como foi a relação com a Grace99, com o Bukke100? dentro desse processo todo? 

Jesser de Souza -  ah foi muito tranquilo porque é isso, a Grace é atriz também, então ela entende das 

necessidades do ator e respeita muito as escolhas, o Bukke também, super generoso e estava 

completamente à disposição, disponível para nos ajudar nas nossas escolhas. Então ele propunha muita 

coisa, tinha coisa que ele propunha que a gente falava “não, não quero, não é isso”. Não veio nada de 

cima para baixo. 

E -  entendi, partia sempre de vocês? 

Jesser de Souza -  sempre da gente, da nossa concordância. Chegou a fazer figurino e falar “isso não 

é, não tem a cara do Gonçalves, isso não funciona para mim” ou “isso me atrapalha na cena então não 

é assim”. Foi um processo muito tranquilo. É custoso, porque tinha muito experimento. A gente gastou 

inclusive dinheiro com coisas que não ficaram, mas entre nesse mesmo processo entende? É diferente 

de um espetáculo musical em que você é o ator, você recebe suas cenas, tem um figurinista que te 

veste e pronto, não, é um processo muito calcado nas escolhas do ator, que é a nossas buscas dentro do 

Lume. Acho que todas as outras áreas acabam se contaminando por essa escolha, por esse modus 

operandi, por esse jeito de fazer. 

E -  então esses últimos diretores parece que tiram menos força do que os primeiros, talvez? 

Jesser de Souza -  talvez, eu acho que sim. 

E -  talvez até pela maturidade de vocês? Do trabalho? 

Jesser de Souza -  talvez pela nossa maturidade, por a gente já ter mais certeza do que a gente quer e 

o que a gente não quer, autoconfiança, rabugice também porque a gente está ficando mais velho, entoa 

a gente fica mais ranzinza (risos), não sei, me parece que sim, que está mais na nossa mão. Que a 

gente faz mais as escolhas, que a gente está mais criador, tem mais autonomia, que era a busca do 

Burnier também. O ator que tem autonomia sobre o seu trabalho, ao ponto de se não tiver um 

figurinista, a gente se resolve, talvez não fique tão bom, porque não tem um olhar de quem trabalha 

com isso. 

 E -  no “Shi-Zen” não né? o “Shi-Zen” teve mais a mão do Tadashi do que de vocês? Pelo menos isso 

foi meio que 

Jesser de Souza -  acho que sim, porque foi ele que decidiu as sungas, ele que decidiu que seriam os 

casacos e que seriam roupas cotidianas, mas rasgadas. É, foi dele. Eu não sei do figurino da Naomi, da 

Cris e da Raquel como é que foi, eu não me lembro como é que foi isso, mas ele queria gêmeas dentro 

de um único vestido, por exemplo, aí eu não sei, nem sei quem fez o figurino. 

E -  eu acho que está assinado como: concepção de figurino Tadashi Endo, por isso até que eu 

Jesser de Souza -  é isso mesmo, porque da mesma forma que a Anzu tinha muito claro o que ela 

queria, ele também tinha muito claro o que ele queria. A gente jamais teria feito a escolha - quer dizer, 

jamais é tempo demais - eu não imagino a gente fazendo a escolha de usar casacos de inverno 

entende? É ele quem é europeu que tem essa imagem. O figurino também dos soldados com aquilo na 

cabeça, são imagens dele, a gente foi para um ferro velho e ele escolheu o que ele queria, o que ele 

achava interessante, ele nem sabia para que. Até o material de cena, aquelas cuias, a gente mostra “é 

legal esse aqui Tadashi?” “Ah, good”. Aí com esse material ele foi criando também junto com a gente. 

E -  e a última coisa que eu ia perguntar era do sonho de Ícaro, que foi uma coisa de comemoração, foi 

muito excepcional que tinha muita gente né? 

Jesser de Souza -  muita gente, muito figurino também e pouco dinheiro então o Bukke brilhou nesse 

espetáculo porque era isso a gente estava contando com a perspectiva de conseguir algum apoio 

financeiro de alguma instituição ou de algum órgão de fomento, ou de algum edital e não saiu 

absolutamente nada. E a gente tinha definido que a gente faria com o que tivesse. Então o Bukke foi 

extremamente criativo, brilhante em ter conseguido com tão pouco dinheiro criar tantas situações 

interessantes do ponto de vista de figurino, com recursos mínimos e isso aí me lembra muito uma 

coisa que o Burnier falava muito para a gente “Quando te faltam os meios, aí é que você tem quer ser 

mais criativo”. Então foi isso, o figurino era todo feito com sacos de lixo, com produtos de 
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computação descartados, os materiais os mais baratos possíveis, tudo lixo reciclado. Eu acho um dos 

mais bem elaborados, embora seja, a qualidade seja, a qualidade do ponto de vista de duração, de 

durabilidade, é muito frágil, é um material que dificilmente seria mantido por muito tempo, porque 

caiam as coisas porque não tinha como, tudo material muito imediato, foi construído tudo a toque de 

caixa, muito rápido e sem muito cuidado. 

E -  e para um batalhão né? 

Jesser de Souza -  e para um batalhão, tudo era criado então pegam uma garrafa PET derretia, pintava 

com spray e virava um chifre. Era basicamente isso, eu acho que o Abel ajudou muito, o Abel 

Saavedra101, Juliana Pfeifer102 também, era uma equipe na verdade, não me lembro exatamente de 

quem, quantos, mas havia um engajamento de muita gente para que isso pudesse acontecer e para mim 

foi uma das experiências mais fortes de aglutinação de equipe, mais de 70 pessoas envolvidas, muito 

figurinos criados aqui. Outras pessoas, pessoas próprias propunham e tudo funcionou muito bem eu 

acho, muito bem-acabado por ter sido feito em tão pouco tempo, com tão poucos recursos e com tanta 

gente. 

E -  tão extremo na verdade? 

Jesser de Souza -  tão extremo e tão grande. Tão grandioso inclusive. 

E -  e eu percebo que, a Marina103 veio falar disso hoje comigo, que tem alguns elementos do sonho de 

Ícaro que foram para o cortejo 

Jesser de Souza -   sim as asas, pó exemplo, é algo que se manteve. Os leques também se mantiveram, 

não sei se eles já existiam também, talvez houvesse coisas que já existiam, mas as asas com certeza foi 

algo que a gente – eu não lembro se a gente já tinha essas asas ou se foi depois, foi depois, acho que 

foi depois. As asas se tornaram um símbolo muito forte. 

E -  aquelas asas são incríveis 

Jesser de Souza -  então sim, foi aproveitado. 

E -  e tem os homens de preto também né? 

Jesser de Souza -  tem, tem os homens de preto, os minotauros, muita coisa foi usada, muita coisa foi 

reaproveitada. É isso que é a questão do processo, na verdade, o “Ícaro” foi um ponto de partida para 

um grande espetáculo que nos encorajou a fazer outros espetáculos de rua. Dá para a gente uma 

dimensão de capacidade, “a gente é capaz de fazer isso? Tá, então vamos fazer isso na rua, vamos 

fazer isso em uma semana” 

E -  com muita gente? 

Jesser de Souza -  com muita gente, exato, de que maneira a gente prepara as pessoas para em uma 

semana ter um espetáculo grande na rua. Onde quem assistem tem a impressão que eu todo mundo 

está sabendo exatamente o que tem que fazer. 

E -  entendi 

Jesser de Souza -  muitas vezes as pessoas, a gente vai falar “agora tal coisa” e vão fazendo, mas o 

público não tem essa percepção, parece que é muito feito ali pá, pá, pá, tem um controle muito grande 

também. A gente tem uma função dentro do Abre-alas, nós temos uma função muito grande de dar 

ritmo e andamento e organização para o espetáculo.  

E -  e as maquiagens que vocês desenvolveram para o cortejo, já veio de algum outro lugar? 

Jesser de Souza -  eu acho que talvez também do “Ícaro”, mas ela vem se aprimorando, isso é bacana 

também. Lá em Rio Preto por exemplo, o “Abre-alas/Perch”, o “Abre-alas” era só um evento de rua, 

digamos assim, um cortejo de rua, quando começou a se tornar “Abre-alas/Perch” a ideia de pássaro 

que  já vinha nas asas que a gente usa, ganhou uma dimensão maior, então em Rio Preto por exemplo, 

tinha um dos rapazes que trabalhava num grupo lá de Rio Preto, com um trabalho à la Cirque Du 

Soleil, então eles tem  umas maquiagens super elaboradas, então ele nos ajudou a criar uma 

maquiagem de pássaro, todos eram pássaros, inclusive os minotauros, todo mundo então tinha um quê 

de pássaro. Isso vai ficando né? De outros cortejos tinha alguns desenhos espirais, alguns permanecem 

nos tecidos azuis tem desenho de espiral. Na verdade, vai ficando aquilo que importa, a gente não tem 

muito apego, aquilo que vai ficando é o que vai ficando, isso a gente usa em muita coisa no trabalho, 

mesmo no trabalho de sala, naquilo que a gente chama de matrizes, que a gente entra na sala e faz 
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trabalhos energéticos, de dança pessoal, a gente não tenta aprisionar nada, aquilo que durante os 

treinos vai voltando é que vai ficando. Aquilo que surge mais de uma vez, num dia surgiu isso, no 

outro surgiu de novo, depois de três meses surgiu de novo, isso vai se configurando como material 

permanente, codificado, conhecido e aí vai permanecendo, tem coisas que são experiências que a gente 

vive um dia na sala e depois nunca mais volta e depois ficou lá, como parte do processo entende? 

Como trampolim para acessar outra coisa, eu acho que os figurinos, as maquiagens, essa metodologia, 

ou esse procedimento ele está em todas as instâncias do próprio trabalho, até isso, você pega 

“Taucoaua panhé mondo pé” é que deu origem a contadores de histórias que permitiu chegar no 

Afastem-se vacas, que deu “Café com queijo”. Na verdade, isso tudo porque a gente não nega nada 

disso então tem coisa no “Café com queijo”, textos inclusive, que eram do “Taucoaua panhé mondo 

pé”, personagem que eu fazia no “Taucoaua panhé mondo pé” está ali, não na integra, numa risada ou 

numa fala, hoje no “Café com queijo”. Ao mesmo tempo em que não tem um apego, também não tem 

pudor de usar o material que já foi usado num outro contexto, com outra roupagem. A mesma coisa 

com os figurinos, não tem pudor de pegar um figurino do “Afastem-se vacas” e usar no processo da 

“Parada de rua” entende? Chegou num outro lugar hoje, mas passou por ali, teve que revisitar aquele 

lugar. Isso está em todas as áreas e para mim isso é muito coerente, dá uma coerência 

E -  com o trabalho de vocês? 

Jesser de Souza -  exato, de pesquisa 

E -  do corpo físico né? Se fica no corpo e se não fica no corpo isso se reflete 

Jesser de Souza -  exatamente, tem muito essa imagem a gente vai, na verdade é como se eu fosse 

usar  como metáfora, é como se o “Café com queijo” estivesse dentro do “Taucoaua panhé mondo pé”, 

mas primeiro a gente tem que, é como se aquela imagem do escultor que tira da pedra o que não é 

cavalo e depois fica só o cavalo no final, então quando você vê o cavalo ali feito na pedra é porque  ele 

tirou tudo que não era cavalo, e só ficou o cavalo, então para mim , por exemplo, o “Café com queijo”, 

eu considero como uma obra de arte pessoalmente, tá certo que pode parecer presunçoso de minha 

parte, mas olhando de fora -eu considero - um espetáculo muito bem acabado, muito refinado, é um 

espetáculo de muito êxito de construção, não de sucesso, êxito. Para mim fica a impressão de que foi 

preciso passar pelo “Taucoaua panhé mondo pé”, foi preciso passar pelos “Contadores de estórias”, 

precisou passar pelo “Afastem-se vacas” para que todas essas formações e essas escolhas estéticas, 

essas opções pudessem estar aqui lapidadas. 

E -  e são vocês quatro né? 

Jesser de Souza -  exatamente os quatro que de lá chegaram até aqui. 

E -  claro, teve outras pessoas que passaram... 

Jesser de Souza -  passaram da mesma foram que os pedaços da pedra que passaram e não ficaram, 

para ficar só o cavalo no final, ficar só o “Café com queijo” no final. Então para mim, cria toda uma 

coerência, tem um pensamento que me parece coerente, não é desmerecer nenhum desses trabalhos 

nem considerar nenhum deles menor, mas é que para chegar nisso hoje, teve que passar por esses aqui. 

E todos eles são derivações na verdade. 

E -  e o mesmo vale para o figurino? 

Jesser de Souza -  vale para tudo. 

E -  entendi, acho que era isso que eu imaginava mesmo, era isso que vendo aqui todo acervo, 

assistindo os vídeos, vendo as fotos, vocês explicando da história, percebendo essas recorrências que 

eu fui falando “não, peraí, acho que...” 

Jesser de Souza -  é que tudo isso está a serviço da obra final, do resultado final, então não importa se 

já foi usado em outro espetáculo esse figurino ou se já foi usado esse texto em outro espetáculo, ou se 

essa personagem já foi usada em determinado espetáculo, não importa, o que importa é o resultado da 

criação. Isso dá muita liberdade para a gente também. Isso dá uma liberdade criativa fenomenal. 

E -  acho que sim né? Pela variedade de coisas que vocês produziram nesses anos todos eu acho que 

realmente o processo é fundamental para vocês e o resultado do processo mostra que o trabalho é 

muito sólido, eu diria. 

Jesser de Souza -  até pensando “Café com queijo” e “O que seria de nós”, para chegar no “O que 

seria de nós”, que é uma estética completamente diferente daquele que a gente transitou de 

“Taucoaua” até “Café com queijo”, “O que seria” é também uma derivação do que foi o “Café com 

queijo”, só que por um outro caminho. É como se a gente tivesse uma linha reta que vem: aqui é 

“Taucoaua panhé mondo pé”, aqui é “Contadores de estórias”, aqui é “Café com queijo” e aqui é “O 
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que seria de nós”, que ele não segue nessa mesma linha, mas ele está derivando disso aqui também 

porque agora tem um interferência do Norberto104, tem a gente muito mais maduro, tem a escolha de 

um universo urbano, que nenhum dos outros era, todos outros eram floresta, eram gente ribeirinha, era 

mata, não era ao universo urbano, esse aqui tem um outro elemento, é urbano, é operário, é 

contemporâneo, tem uma história –fragmentada, mas tem uma história – diferente dos outros, que 

eram mais quadros, todos eram quadros. “Taucoaua” eram quadros que sucediam, contadores de 

histórias eram quadros não tinha uma história, “Café com queijo” também. Agora, “O que seria” já 

tem uma história, um começo, meio e fim. Personagens definidos que são os mesmos o tempo todo, os 

outros eram profusão de personagens. 

E -  acho que é isso né? tá ótimo!  

Jesser de Souza -  obrigada! 

x.x.x 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA A4 

Entrevista com Naomi Silman   

Entrevistadora Laura Françozo 

Duração: 59 minutos 

Data: 02/12/2013 

 

E -  ok 

Naomi Silman - ó Laura eu vou colocar só um 

E -  um despertador? 

Naomi Silman - é porque  

E -  você tem um tempo contado hoje né? 

Naomi Silman - aí e seu eu sentir que está faltando da conversa, a gente completa. 

E -  marca para outra hora, não, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Eu acho que eu queria 

começar pelo espetáculo “Ágada Tchainik”, por ser o seu solo, e eu queria que você contasse um 

pouco como foi o processo do espetáculo e do figurino em relação ao espetáculo. 

Naomi Silman - legal!  Bom, é difícil na verdade contar a história do figurino da Ágada sem contar a 

história do palhaço porque é muito ligado com a coisa do palhaço. Então eu vou dar um histórico bem 

rapidinho porque tem muito a ver com o figurino mesmo. Porque eu acho que é assim, eu vejo que o 

palhaço com certeza é, entre aspas, “a personagem” – que não é um personagem – onde o figurino é o 

mais essencial no sentido em que todos os palhaços que eu conheço, é aquele figurino.  Ou é a lógica 

daquele figurino. Então é uma coisa que parece que é uma segunda pele e não pode ser qualquer coisa. 

E é uma buscar, tem pessoas que já sabem, já acham, é alguém que deu o figurino, não sei o que. 

Então, como a gente chega, na verdade, nessa definição. Eu acho que o “Ágada” o que aconteceu no 

processo do “Ágada”, é que tinha, eu estava em busca de duas, em busca de muitas coisas mas, eu 

estava em busca do palhaço, da definição mais clara da minha figura de palhaço, e também assim, do 

nome do meu palhaço, da roupa do meu palhaço, do que meu palhaço fazia, do universo do meu 

palhaço e tudo isso se concretizou no processo do “Não Lugar”. Então foi muito assim, importante né? 

Concretizou tudo o que estava faltando, histórico é que eu comecei com o trabalho de palhaço. O 

interesse começou quando o fui para a escola do Phillip Gaullier em Londres, que é um mestre 

francês, discípulo do Le Coq, do Jacques Le Coq, e especialista na formação de palhaço, por ele ter 

sido um palhaço por muito tempo. E como que o Phillip trabalha, é muito interessante: primeiro são 

três semanas o curso dele. Primeira semana são vários exercícios de picadeiro, de brincadeira de você 

se expor, de entender um pouco, você começa a entender sua comicidade, como ela pode funcionar 

onde é seu ridículo, em que momento você está exposto, etc. e aí ele tem um exercício que é o 

seguinte:  ele pede para você entrar varrendo o palco com vassoura. Aí você vai varrendo e ele vai 

olhando, aí ele fala para você parar, na hora que você para com a vassoura, você olha para o público, 

aí ele tá uma figura. Essa figura é para o figurino, ou seja, não é que ele achaque você tem... essa 

figura não é o palhaço, não é que você vai ter que interpretar essa figura, mas é o que ele vê no seu 

corpo ou na sua pessoa, etc. vou dar exemplos de outras pessoas: parou assim: escoteira, aí fica aquela 

coisa ridícula, sei lá, tinha uma na minha classe que era muito gorda e tinha muitos pelos, que ela não 
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depilava, e vinha e tinha um rosto assim meio de meio certinha, e aí ela vinha com aquela roupa de 

escoteira com um shorts e a meia até o joelho, e ficava muito ridícula. Aí outro que era a rainha da 

Inglaterra, então ela vinha com um vestidão, coroa, com bolsa, e já te dá um jogo, na verdade é um 

ponto de partida, mas você não vai interpretar, não é que você é a rainha da Inglaterra, mas ele viu 

algo ali. Policial. O Ricardo105 deve ter contado, não sei se você já 

E -  eu ainda não entrevistei ele 

Naomi Silman - ele foi um boxeador, então ele ficava o curso inteiro com laranja na boca, coma luva 

de boxeador. Ah, vampiro, Mickey Mouse, Asterix, faxineira, as vezes ele dava personagens, Elvis 

Presley, como que ela chama? Mae West, famosa atriz. Então ele olhou para mim e falou: adolescente. 

Eu pensei “putz, adolescente?” porque é menos específico do que policial né? Putz adolescente. Aí eu 

fui montando. Então eu peguei mini saia, uma meia listrada, uma camiseta bem apertadinha assim com 

um número aqui na frente, e rosa, a saia não lembro, eu acho que no início, eu peguei o que eu tinha, 

então eu acho que era preto, a meia era listrada e maria-chiquinha e eu pus ela de patins, daqueles 

roller blades né? E um sonzinho de brincadeira que eu tinha. E aí eu comecei a descobrir várias coisas 

assim, o patins na verdade deu muito jogo porque eu não sabia andar, então eu caía, eu começa a tentar 

fazer a coisa e eu fui meio deslizando assim para frente, é o sonzinho, mas naquela época eu não tinha 

muita noção o porquê, foi tudo muita novidade para mim. Mas eu mantive esse figurino, minha amiga 

fez uma saia depois que era bem mais circense assim, com bolinhas, era vermelho com bolinha e tinha 

um rabo de pelúcia no lado da saia, aí eu fiz um jogo assim de entrar segurando essa saia e tal. E 

comecei a fazer experiências de tentar apresentar, sem noção mesmo, em cabarés e fazer coisas de 

laboratório com amigos e experimentar. Bom, aí já aqui no Lume eu. Ah não, aí depois eu fiz o 

trabalho com a Sue Morrison106 com as máscaras. No trabalho com a Sue Morrison também o figurino 

é muito importante e ao mesmo tempo ele vai por um lado também não o que você espera do figurino. 

Então, desculpa, deixa eu só voltar atrás,  por exemplo, eu reparei que no figurino do Gaullier, da 

adolescente, depois eu, eu vejo que aquilo tinha a ver com o meu corpo, então aquilo é uma coisa da 

parte de cima muito pequeno e aí tinha essa coisa de eu ser muito alta então uma pernona grande e eu 

acho que tem a ver um pouco com o tipo de energia que eu navegava, que era uma coisa, acho que 

com certeza você pode dizer que alguns, sei lá, por exemplo, tem figuras de palhaço em que você vê 

nitidamente que é muito mais para crianças, para um coisa bem infantil e eu acho que eu navegava 

mais nessa outra energia meio rebelde, meio adolescente, meio revoltada, mas não era muito 

concretizado assim. 

E aí no trabalho com a Sue, a gente faz seis máscaras de olho fechado, e veste essas máscaras. Cada 

máscara a gente veste duas vezes, em dois exercícios diferentes e cada exercício a gente descobre uma 

matriz, uma qualidade, uma figura que essa máscara propõe. Um lado chama lado da experiência e o 

outro chama lado da inocência. E cada um desses lados tem um figurino próprio. Então no final do 

processo você está com 12 figuras com 12 figurinos. E o processo do figurino é muito lindo. O 

processo inteiro é incrível porque ela, a gente confeccionou a máscara de olho fechado, pinta ela, não 

pinta de olho fechado, mas a gente com o toque de olho fechado descobre as cores da máscara e depois 

pinta conforme a gente viu na nossa imaginação. Depois na hora de vestir a gente trabalha com um 

acervo de figurinos enorme, aliás o acervo do Lume de figurino, que era bem menor, o primeiro 

momento que ele foi, ele sempre foi utilizado, ele começou a necessidade dele por causa do trabalho 

do palhaço nos retiros de clown. E na época do trabalho com a Sue foi muito importante porque o 

quanto mais possibilidades você tem, mais você viaja na sua imaginação. Então esse acervo do Lume, 

que ele foi aos poucos crescendo, a gente usou inteiro. Espalhava todos os figurinos aqui na sala, não 

era tanto, mas era bastante, espalhava tudo, tinha que ter chapéus, peruca, sapatos, tudo o que tinha. 

Espalhava aí você começava. O trabalho é bem, tem um lado muito (deixa eu achar a palavra) 

intuitivo, mas não é essa a palavra que eu quero dizer, mas assim, você tem uma preparação com um 

exercício de respiração que coloca você em um estado alterado, de consciência, que você não está 

mais usando o raciocínio, é mais o impulso e aí quando você começa, você trabalhou o corpo da 

máscara, quando você começa a trabalhar a maneira que essa máscara anda, a maneira que ela respira, 

ou som que ela faz, aí quando isso estiver bem concreto, você entra e põe o figurino. E é incrível, pena 

que a gente não tem isso filmado. Você ia e era assim tipo “não, não, não, é isso!!” Às vezes você via 
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até a pessoa desesperada que a necessidade daquela roupa era tão rápida, mas tinha o tempo de 

colocar, ou ao contrário, você colocava e olhava e arrancava porque não era isso, está errado, ou pior: 

quando você sábio o que, mas não tinha isso. Então você fuçava, fuçava, fuçava e não tinha o que você 

sentia que tinha que estar no corpo. Aí tinha que fazer adaptações, e ficavam coisas malucas, muito 

interessantes né? Às vezes com elementos da natureza. Eu tenho, depois eu posso te mostrar, tinham 

várias fotos. E cada uma dessas figuras é um ser né? Então por exemplo, um de experiência: é um 

monstro da floresta que parece que a cara dele é uma máscara balinesa, então ele usava um paletó e 

um monte de graveto no cabelo, e uma peruca cheia de nós. E aí uma de inocência: é uma menina flor 

que é leve, então tinha vestido assim, cheio de flores esvoaçantes.  

Ah! Teve uma que era muito bom, porque teve um dia que todo mundo por um acaso, foi a 

consciência coletiva, sei lá, todo mundo tinha muito super-herói. Eu era uma tartaruga ninja, e aí a 

gente tinha um monte de collant verde, aí era assim o máximo aquele collant verde era perfeito para a 

tartaruga ninja! Uma saia verde e sei lá o que tinha na cabeça. Aí a Cris107 era um outro tipo de herói, a 

gente na época tinha um monte de collant aí ela usava um collant. E o Ricardo era uma girafa, super-

herói-girafa que tinha um collant meio de girafa, com uma capa e enfim. Então é tudo bem maluco, 

mas aí o figurino era muito especial assim, parecia que quando colocou o figurino, a imagem trouxe 

uma terceira dimensão, ou a quarta, igual um holograma assim. E aí o que é que ela pedia, depois que 

a gente vestia a máscara, porque aquilo também não é o palhaço, é uma ferramenta de você concretizar 

esses estados, ações e qualidades a serem trabalhados depois e aí depois tinha um exercício que era, 

você traz um número que tem a ver com o universo da máscara que tem dois lados, então você está 

trabalhando com as duas qualidades que você descobriu, num número em frente as pessoas. Então ele 

falava: “você compõe o figurino usando o que você quer de elemento dos dois”. Então você já 

compunha uma terceira coisa. Aí depois que a gente teve tudo isso, ela fazia exercício que era já 

tentando chegar mais no, porque ela fala que o palhaço é o 7, é a sétima máscara que é o nariz 

vermelho, que não é nenhum desses, é tudo e nada. Então você pode ser qualquer uma dessas 

qualidades a qualquer momento, eles são todos acessíveis, e o palhaço vive entre essas coisas. Então 

quando ela começou a trabalhar esse estado de que tudo é possível a qualquer momento, você tinha 

que escolher. Então você podia pegar dos doze figurinos um elemento ou outro e viajava, então tinha 

uma época depois que eu fiz o trabalho de máscaras, que eu ficava muito esquizofrênica porque eu não 

sabia o que é que era esse figurino né? Aí eu usava uma vez um vestido de uma, depois o macacão do 

outro, da máscara né? Tô falando. Mas me deu assim um tempo muito grande de experimentações, aí 

vi que isso não tinha nada a ver. Aí eu experimentava e não era. Aí bom, aí fui para trabalhar com a 

Sue. Chegamos no “Ágada”. E aí eu já tinha feito com algumas coisas que eu gostava. Tinha feito 

números e coisas, tinha um paletó vermelho que eu gostava muito. Eu fiz uma calçola assim, de 

bunda, bunda-rica que chama, de rendas, que nem a Gilda108 usa, que eu tinha gostado, que deu essa 

coisa assim meio grandona no quadril. E sapato e sapato é, tipo o sapato do palhaço é O mais 

importante, não falei nada do sapato né? E aí eu não tinha porque, eu tinha uma coisa assim, que eu 

tenho até hoje, eu não tenho atração pela tradição circense, na coisa do palhaço, eu admiro 

profundamente, acho fantástico, mas não me atrai em termos de estática e termos de conteúdo, para 

EU fazer, porque eu não sou desse universo, eu não me conecto com esse universo. Então assim, eu 

passei por pensar: vou mandar fazer um sapato de palhaço, porque palhaço tem que ter sapato de 

palhaço, mas isso para mim seria só fazer porquê você tem que ter um sapato de palhaço. Então eu fui 

sempre fugindo daquilo e usava sapatos engraçados e diferentes, mas nada enfim. Gostava daquele 

primeiro dos patins, mas não conseguia fazer muita coisa de patins, então não era prático. Aí cheguei 

na Sue, e trouxe os vários elementos que eu estava trabalhando ao longo do tempo, pós-máscara até 

chegar nela, uns quatro anos. E aí começamos e o trabalho com ela, ela usa toda essa base da máscara, 

só que a criação do espetáculo ela faz tudo ao mesmo tempos. Você improvisa, são três horas de 

trabalho em que você improvisa com todos os seus objetos, o seu material e as coisas que a gente vai, 

que ela vai propondo né? E durante esse trabalho, é tudo na conversa. Ela trabalha muito a questão da 

fala. Os espetáculos dela todos têm texto. Ela gosta do texto falado, então tudo é uma forma de 

entrevista, ela te pergunta, você responde. Claro, sempre dentro do estado de trabalho com as 

máscaras. Você está sempre em uma máscara ou em outra. E aí ela varia, entre a coisa para o 
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espetáculo, a ação, e aí outras coisas porque ela diz que tudo nesse universo do palhaço, tudo faz parte, 

então não tem nada que é “a gente vai conversar depois”. “E aí, Laura, vamos ter uma ideia? O que é 

que vai ser o cenário? ”. Tudo tem que ser parte do processo enquanto você está nesse estado, entre 

aspas, “de impulso”, sem pensar. Então ela ficava fazendo: “e o que é que você está vestindo? O que 

você imagina que está vestindo” né? Às vezes eu estava com alguma coisa, “você está gostando do 

que você está usando? ”. Às vezes eu olhava “ah não, não é isso mesmo”; “então o que é que você está 

vestindo? ”. Então começaram a surgir algumas coisas que não me largava, assim, vinha e voltava. 

Então surgia pelúcia, pelúcia, pelúcia, porque eu tinha já esse número com coelhos. E a gente resolveu 

que esses coelhos eram muito importantes na peça. Aí eu falava assim: “pelúcia, pelúcia de onça”, 

essa coisa meio pop também né? Então pelúcia foi um elemento. Depois surgiu tutu de bailarina, que 

eu não tinha, nem a pelúcia nem o tutu de bailarina. E o terceiro elemento que surgiu, que assim, 

voltava, voltava, voltava, era bota. Bota, bota, bota assim de roqueira, bota de motoqueira, bota assim 

de punk né? E aí a gente ensaiava, aí terminava e chegava depois do almoço e falava assim “vamos 

fazer compra! ”. Aí fomos atrás, a gente comprou tutu, bota e isso junto, escolhendo. Ai foi muito 

interessante porque quando eu fiquei depois, aí tinha um sutiã de pelúcia que eu fiz, que eu costurei o 

sutiã de pelúcia, aí eu tinha o tutu com o shorts do bunda-rica e a bota. Já era muito parecido figurino 

da adolescente né? Só que com características bem mais específicas. Tipo aquele tutu pra mim... a 

gente comprou um tutu de criança, de criança que vai no balé, mas aquela muito fofa, que fica um 

pouco em pé, não aquela caidinha. E aquilo, que já tem o quadril grande, aquilo deixava meu quadril 

maior ainda. Só que não era assim, a gente não sentou e falou: “Ah, como a gente deixa você mais 

engraçada? ” Não pensei nisso. Tinha essa necessidade, essa vontade, eu gosto muito dessa, sempre eu 

gostei dessa coisa meio brega, meio pop mesmo né? E aí isso, eu acho que era mais essa questão do 

que deixar meu corpo mais engraçado, mas acabou indo por esse caminho né? E aí a jaqueta foi 

interessante. Essa jaqueta que eu uso do “Ágada”, era da Sue. Ela tinha um conjunto de calça, meio 

anos oitenta assim, uma calça social e um paletó. Eu acho que ela não usava já há um tempo. Ela um 

dia chegou e falou: “sabe o que é que é? Eu tô achando que você está muito bonitinha, demais. E a 

gente está falando de coisas de sobrevivência”. É que todo o espetáculo começou a ser essa coisa de eu 

sobreviver, de eu mudar de lugar, de eu estou em um lugar e eu me modifico, mudo, me adapto para 

isso, me adapto para aquilo, eu mudo de língua, me adapto e estava morando em Israel na época da 

guerra do golfo e aí caíram umas bombas e a máscara de gás e essas coisas meio extremas que a gente 

passa na vida e ela falou: “Está bonitinha demais, tá segura demais, tá muito menina e a gente tá 

falando de tudo isso. Eu acho que você precisa também de algo que vai te dar uma coisa também mais 

pesado”. E aí ela falou: “eu peguei esse paletó porque me lembrava dos uniformes dos judeus no 

campo de concentração do holocausto, eu acho que tem muito a ver com você”. E foi engraçado 

porque:  1. Eu nunca teria pensado num paletó, e aí ela me deu, mas quando ela falou tudo isso, tinha 

um eco muito forte para mim né? E também por ela ter me dado, eu, imagina, eu super aceitei, é super 

precioso né? Porque é isso, é a história que está por trás também né? E aí eu lembrei depois que eu 

também uma das máscaras que eu gostava muito era esse que que eu falei do homem da floresta, que 

usava um paletó, que era essa coisa meio escondido, dentro do paletó grande. Aí ela falou que ela 

achava que podia funcionar, e realmente daí fechou né? Aí já tinha encontrado sapato, etc. e aí o 

paletó. E tem muitos momentos que eu tiro o paletó e fica só o topzinho e depois põe paletó, então eu 

acho que tem a ver assim com essas, com duas qualidades que eu acho que acabaram sendo bem fortes 

para mim no palhaço, né? Do quem se vira, quem é tipo guerreiro, quem sobrevive, quem é duro e um 

outro lado que é mais menina, que é mais, tem uma coisa mais sensual, é mais feminina né? O cabelo 

também, tinha naquela época a coisa da maria-chiquinha e acabou sendo aquelas duas chuquinhas né? 

Redondinhos tipo, que eu gostava muito da Björk né? A Björk tinha aquela chuquinha, muitos, mas a 

gente fez duas chuquinhas. E aí assim, tudo junta, porque a Sue falava que tinha a ver com coelho, das 

orelhinhas. Eu amarrava essas chuquinhas com a pelúcia, então a pelúcia foi um elemento que repetia. 

E aí depois tinha essa coisa de festa, que o tempo todo eu falava de festa, que eu queria festa, que teria 

que ter bolo no espetáculo, festa de luzes, de luzes pisca-pisca, aquela coisa também pop né? Ficaria 

lindo assim, e aí fechou depois no final foi a junção de uma ideia de uma cena, com o figurino, de eu 

ter uma roupa de festa feita de luzes pisca-pisca. Que eu adorei assim, eu achei que foi perfeito, tipo é 

um cenário-figurino. Vira um cenário andante. Aí o Eduardo Albergaria109 confeccionou para mim um 
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sistema que funciona com pilha que eu posso ligar e desligar e eu já cheguei usar isso também fora do 

espetáculo. Então não é uma coisa que eu posso usar sempre, porque ele é um efeito que precisa ter 

para aquele momento, mas esse para mim é um dos elementos que eu mais adoro assim, e quando tira 

[o paletó em cena e a parecem as luzinhas] porque também é isso, é impressionante como depois, não 

é tudo que a gente tem antes, mas conforme você tem o figurino você vai descobrindo coisas. Então o 

momento o momento em você tira o paletó e aparecem as luzes, você se sente a própria Madonna né? 

Quando eu descobri, por exemplo, eu não tinha essa noção, mas na primeira vez que eu estava no 

espetáculo e eu fazia uns movimentos assim [atriz fica de pé e move o tronco para baixo] e aí alguém 

gritou: “Nossa! Parece um avestruz!” Porque tinha uma bundona assim que eu não, né? Aí é claro que 

depois eu comecei a brincar e aí eu já tinha consciência disso né? E aí vai surgindo as brincadeiras.  

Então nossa o figurino é, eu sei que o Simi deve ter contado essa história para você, engraçada da 

Iben110 que ela falou que ela não tem nada de técnica, que é só o figurino, mas olha, a técnica é muito 

importante, todo o trabalho que vem por trás é muito importante, mas olha, o figurino para mim é uma 

mágica assim, é uma mágica. E inclusive eu quando comecei a fazer teatro, vou dar a minha auto 

avaliação. Eu acho, eu era muito ruim (risos) porque eu tinha muita insegurança, muito julgamento, eu 

achava que tudo que eu fazia era ruim então sempre tinha esse problema né? Mas eu adorava, então eu 

tinha um conflito assim. E na vida eu tinha uma coisa que eu adorava me vestir, na vida, como se eu 

era uma outra figura que não sou eu. Isso acho desde uns 17 anos, 18 anos. Então, por exemplo, eu 

comecei numa época a usar peruca, na vida, eu comprei umas perucas e eu usava. Totalmente ridículo 

né, mas... tipo até peruca loira, uma totalmente cacheada. Eu comprava muita roupa de brechó e eu 

compunha as roupas, e as vezes eu podia demorar muito tempo para sair porque tinha que ser assim, 

assim, os acessórios. Nunca era para... era na ideia de ser como se fosse quase um figurino. E aí 

quando eu estava no Phillip Gaullier, a gente tinha muitas festas do pessoal e eu sempre tinha essa 

coisa de pôr peruca, de me fantasiar, não sei o que, de ir diferente, e eu tô tentando lembrar exatamente 

a ordem de como que surgiu isso, mas eu não lembro quem que é agora né? Mas alguém que falava 

para mim que achava tão interessante a maneira que eu não tinha nenhuma inibição nessas situações e 

por que que eu não conseguia trazer essa brincadeira, que para mim era uma brincadeira, para a 

situação de estar cena, que eu ficava mais tímida na verdade. Então eu sempre tinha essa coisa da 

roupa, do figurino e eu acho que depois que eu consegui quebrar esse outro muro da insegurança, 

continua tendo muita insegurança, mas com o trabalho e tudo, e você tem uma base mais sólida e você 

descobre o seu jeito de fazer tudo, eu continuo aproveitando muito desse gosto pelos figurinos. Então 

eu penso muito assim, sempre mais, então eu tinha outra coisa com o palhaço de gostar muito de fazer 

número, ou fazer saídas ou coisas que não dentro espetáculo, ou apresentar dentro de uma cabaré, ser 

apresentadora dos cabarés, na época do Semente [espaço em Barão Geraldo usado por vários grupos 

teatrais e onde acontecia uma vez por mês um show de variedades chamado cabaré ] e eu adorava 

inventar coisas que tinham a ver com o figurino, então uma vez eu fiz uma cena, eu queria fazer uma 

cena de dança contemporânea de palhaço, muito ridículo com a música totalmente esquisita (dispara 

alarme do celular). Então eu fiz um figurino de sanito preto e papel alumínio, bem conceitual, bem 

artístico e só que assim, eu me envolvia tanto com aquela ideia, eu achava o máximo, e o saco preto e 

essa roupa de alumínio, ah! Que aliás, era isso porque uma vez eu fiz uma festa, aí eu comecei essa 

época de fazer festa a fantasia quando eu cheguei no Brasil, a gente fazia em casa. Eram altas 

produções. Um ano minha amiga Yael111, que a gente só agora depois de 17 anos que a gente se 

conhece a gente vai fazer esse trabalho junto de “Pupik”, a gente fez uma fantasia de rainha porque era 

ligado com uma festa judaica que tem uma história de rainha, não sei o que, inteiro de papel alumínio, 

saia de papel alumínio, top de papel alumínio, tudo de papel alumínio. Aquilo ficou na minha cabeça, 

que era legal, então fiz essa roupa. E aí foi ótimo porque eu fui fazer a entrada e conforme eu fui 

fazendo o papel alumínio foi rasgando, foi caindo né? E isso dentro da dança contemporânea ficou 

perfeito! Então assim é um mundo que eu adoro. Bom, exemplo eu teria muitos exemplos do palhaço, 

mas vamos caminhar com a sua lista. 

E -  eu ia perguntar uma coisa que acho que até dá uma continuidade, eu ia perguntar sobre os 

espetáculos que você dirigiu. Como é que é sua relação de direção com o figurino? Se você sugere? 

Enfim, qual que é seu impulso de diretora com relação ao figurino? 
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Naomi Silman - ah eu sempre sugiro. Sempre me vem imagens do que a pessoa pode está vestindo. 

No [espetáculo] Um dia a gente demorou muito para chegar nos figurinos porque era de achar um 

equilíbrio entre o teatral e a realidade. A gente não queria que fosse só “vamos pegar roupa de 

morador de rua” que é rasgado, que é sujo, que são roupas que eles acharam. Então tinha todo um 

pensamento que tinha ter a ver com ela, algo que tinha a ver com o que cada uma estava, aquela coisa 

que a gente fala né? Com a qualidade ou a energia pela qual cada uma navegava. Então justo a da 

Raquel112 acabou sendo uma coisa mais menininha e a da Cris era mais senhora, mais velha. A 

sobreposição que depois foi uma coisa que a gente foi descobrindo que tinha a ver com a realidade, 

ficava bonito sim sobrepor várias texturas de roupa. Tinha essa questão: faz ou não faz? Então a gente 

descartou de cara fazer um figurino que não tinha nada a ver. Tinham que ser roupas compradas, então 

a gente foi para brechó. Isso em relação ao “Um dia...”. Eu também assim dos espetáculos de palhaço 

que eu dirigi, consegui muito usar essa experiência minha de palhaço, então de achar lógicas e aí ir 

acrescentando. Então se pessoa tem essa lógica por exemplo, uma coisa como a Andreia Massera no 

“Julieta e Romeu”, então ela tinha um vestidão longo e aí ela vem com um enfeite assim de pelúcia, 

então “ah, legal, mas vamos colocar isso em outros lugares” disso ser uma referência, que é um 

elemento dela.  

E -  e no “Kavka”? 

Naomi Silman - no “Kavka”, na verdade assim, eu acho que o que mais, eu sinto que assim, na 

questão da direção é muito importante isso par ao diretor, mas é uma qualidade que eu já tenho, é você 

tem que ficar muito atento aos detalhes porque eu acho que é um dos grandes trabalhos do diretor, 

porque você tem unir os detalhes e tudo tem que ser, tem que estar contribuindo para aquele universo. 

Então eu acho que talvez por já ser detalhista, então já ajuda nesse sentido assim. Já tenho essa 

tendência. Então no “Kavka” a primeira decisão que era muito junto, meu e do Ricardo de que queria 

que ele se aproximasse o máximo possível da figura real do Kafka. Então a gente não tinha dúvida que 

tinha ser roupa de época. E aí tinha uma pessoa trabalhando no figurino, a Juliana113 que veio com 

propostas, mas por exemplo, a gente estudou minuciosamente, eu e ela, assim até a questão de que 

gola o Kafka usava, porque tinha golas da época, várias né? E qual será a gola que ele usaria? E cada 

gola dá um efeito e uma qualidade diferente. Aí assim, então primeiro tinha essa coisa, a gente queria 

que seja de época. 

O meu pai ele usava muito terno quando eu era criança, e todos os ternos dele foram confeccionados, e 

ele explicava que terno, se você que quer q o terno seja realmente bom, ele tem que ser feito para a 

pessoa, feito à medida. Então a gente começou uma busca para achar quem que poderia fazer o terno e 

aí acontecia coisas assim com esse terno, por exemplo, eu ficava, assim, daí começa a entrar nessas 

coisas exigentes, mas que tem que ser porque o terno não ficava como tinha que ficar no corpo dele. 

Daí ajustava e ajustava e aquela coisa talvez por menos experiência aqui no Brasil, eu não sei, mas o 

colete ficava largo, grande a calça ficava estreita. Então foi muito trabalho para conseguir. E aí assim, 

tem uma outra função do figurino do “Kavka”, por exemplo, que vem, porque o espetáculo do 

“Kavka”, diferente por exemplo, do palhaço, da história que eu contei, tinha muita pesquisa, pesquisa 

mesmo histórico, biográfico, da obra e além do trabalho do Ricardo, de sala. Então a gente descobriu 

várias coisas que para gente era superimportante: um, o Kafka era supertímido, tinha essa coisa dele 

ser extremamente inseguro, extremamente neurótico, mas descobrimos que ele era vaidoso e que ele se 

vestia sempre impecavelmente e ele tinha um gosto pela questão visual dele, tudo compunha e que ele 

não era o que a gente imagina, aquele artista assim, largado tal. Então a gente falou que a roupa tinha 

que ser impecável. E ao mesmo tempo essa roupa podia dar essa ideia um pouco da repressão que ele 

tinha, de ser daquela época, de ter muita repressão da família, de querer ser escritor e não conseguir, 

de querer ser artista e estar em um ambiente completamente restrito, de ser advogado, de trabalhar 

num escritório. Então a gente queria que o figurino refletisse também isso, ser extremamente formal. 

Inclusive nós bolamos uma cena no final e aí assim, por exemplo, ele usava sempre gravata (aí tinha 

tudo isso, que gravata, como é a gravata, que tipo de gravata, que nó da gravata) só que gravata é um 

elemento muito que fecha e aí como a ideia era: ele está a noite escrevendo, a gente falou “ok, então 

ele tem que estar um pouco mais descontraído em casa, que ele está escrevendo, não adianta, ele não 

está indo trabalhar então por mais que ele estava... então a gente fez a opção de ele estar só de calça, 
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camisa e colete com a camisa aberta, mas ele tinha uma aparência bem elegante e aí a gente, aí eu já 

chego nisso, aí no fim ele põe o figurino inteiro: o paletó e a gravata. E o porquê a gente, aí a gente fez 

uma cena dele se vestido que a gente, foi uma das cenas mais difíceis, foi um horror porque ele tinha 

uma coisa técnica que ele tinha que se vestir, ele tinha um texto para dizer e aquele ato de se vestir era 

uma metáfora, eram duas metáforas porque a gente levou ao momento final em que ele morre 

simbolicamente, de tuberculose, então ele se vestia para morrer, como a gente imagina ele colocando a 

roupa pela última vez e morreria dessa maneira mais formal, mais bem vestido, com dignidade, ao 

mesmo tempo nesse último momento que ele também colocava a gravata era quase se enforcando e 

tem essa questão dele morrer de tuberculose, sem conseguir respirar. E foi bem difícil porque daí a 

gente tinha que juntar todas essas coisas e não podia parecer que ele está apenas pondo a roupa e não 

podia demorar demais, e ao mesmo tempo essa roupa tem que ser bem colocada, enfim. Então isso é 

uma coisa que assim, a questão da roupa por ser de época e por ser de um certo jeito já trazia uma 

série de restrições que a gente queria respeitar. Aí outras coisas que ficaram interessante:  a gente 

queria fazer muitas cenas, tem muitas cenas que são mais surreais, quando ele viaja na imaginação, ele 

está escrevendo e a gente usa a roupa para fazer essa mudança. Então a gente queria que, como ele tem 

muitas figuras de circo tal, eu lembro então, você perguntou de mim, eu lembro que na hora que a 

gente estava trabalhando a sequência do circo, ele faz o artista da fome, que é um cara magro assim 

que ele não come. Eu tinha essa imagem de que é também assim, como trazer elementos que podem 

deixar essa cena, que era uma cena surreal e mais ridícula, e também tratar daquela época, daquele 

universo todo do Kafka. Então tudo o que a gente, todos os signos no espetáculo de “Kavka” eram 

extremamente importantes porque eu acho que é um dos espetáculos – pelo menos para mim – que eu 

tinha, que a gente tinha tanta coisa para dizer, tanta coisa: aquele homem, aquela obra, aquela vida, 

que tudo que que gente lia era incrível, e talvez por isso foi até complicado demais em alguns 

momentos, porque a gente queria dizer tanta coisa. Então a gente tinha que sintetizar muitas 

informações em cada momento e aí, eu pensando nas roupas, um dia, o Ricardo trabalhava muito, a 

gente testava: tira a roupa e fica só de cueca, só de camisa, aí ficava engraçado. Aí eu lembrava do 

Monty Python, que eles têm umas cenas que eles fazem esses homens de negócios, ou advogados ou 

não sei o que, que são homens extremamente sérios e fazem eles com aquela cinta liga e fica muito 

engraçado, aí na hora um dia eu falei Ricardo vamos ver se a gente não consegue produzir algo que 

tem a ver com aquela cinta liga né? Aí a gente pesquisou e viu que obvio, na época, não tinha elástico, 

então a meia não podia ficar para cima sozinha e usava aquele sistema de presilhas que prende a meia. 

Nossa, quando a gente fez aquilo, ficou tão maravilhoso e aí assim, de novo, a cena fez pá! Por isso já 

dá um código que é engraçado ou patético pelo menos né? O chapéu era outro elemento super 

importante. O chapéu que a gente escolheu, um chapéu bowler hat, é aquele redondo que tem um 

nome que eu esqueci 

E -  chapéu de coco.  

Naomi Silman - isso chapéu de coco. Meu pai tinha também, meu pai tinha muitos chapéus e aí 

quando ele faleceu eu peguei, é aquela coisa né? Ninguém na minha família se interessava, eu tenho 

chapéu de casamento, desses de... 

E -  cartola? 

Naomi Silman - cartola, os de coco. A gente pegou paletós, gravatas, na verdade muito mais por 

causa do teatro porque eu falei: eu sou a única pessoa que vou aproveitar de alguma forma. E aí o 

chapéu de coco o Ricardo começou a usar, no fim ele não estava, também não quis arriscar, por ser o 

chapéu do meu pai, a gente acabou confeccionando ou pedindo para a Chapéus Cury confeccionar 

uma para a gente, mas de novo assim, acho que também é essa a característica do Lume, tudo é muito 

pessoal, não tem como. Então foi isso, é o “Kavka”, mas é o chapéu do meu pai, que ao mesmo tempo 

para o Ricardo ele tinha trabalhado com Nani114 uns números de gag com chapéu, então ele já colocou 

isso no espetáculo. Então você vai pincelando coisas de todos os lugares, só que a cheio de sentidos 

né? Acho que é o ponto principal para mim é isso. Tudo tem sentido, aí eu vou pescando sentidos. Aí 

na direção o que eu acho que eu busco, estou tentando agora depois que eu vomitei tanta coisa, 

tentando né? Metodologizar. Eu tento buscar sentido, só que o sentido eu acho que tanto pessoais 

quanto universais. Então busco coisa que vão ser lido pelo público de uma maneira muito clara, que 

aquele universo fica muito claro, então pode ser que o ator venha e fale assim: “nossa, mas eu queria 
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muito usar...” tipo, sei lá, por exemplo, com tudo, com “Kavka” a gente ficava discutindo a cor, ah 

será que não é um azul? Será que não é um (tô só jogando) um marrom? Não. É preto, porque é preto e 

branco, porque sei lá, com a luz e porque com o todo é isso que vai dá a melhor imagem. Então é 

amarrar todos os signos para dar uma coisa, eu gosto também disso, eu super super gosto da estética 

assim, para mim é super importante. Eu acho que arte inerentemente tem que ter estética. Então o 

figurino é muito importante, não pode ser qualquer coisa. Ao mesmo tempo eu não gosto muito assim, 

não vejo muito sentido de alguém chegar do lado, do nada “ó pensei nisso”, as vezes se vai pro 

conceito, mas muito racional, para mim não vai encaixar, principalmente com nosso trabalho né? 

Eu tenho outro exemplo que me veio que não tem nada a ver com essa coisa, mas do Shi-Zen, que para 

mim é muito bonito. Do figurino da cena que eu faço da menina de vermelho. Porque no “Shi-Zen” o 

Tadashi115 definiu tudo, a gente não veio com nenhuma sugestão. Ele definiu corrida com casacos e 

calça, fishing vai ser com vestido esvoaçante de seda, twins vai ser gêmeas, tudo. Mas aquela cena da 

menina, foi a última cena que ele conseguiu montar, assim a gente demorou bastante, ele sabia que ir 

ser uma coisa de menina brincando, mas levou muito tempo para chegar na síntese dela. E ele assim, 

para ele, ele fez, a ideia dele era que era o único momento que ia ter uma cor forte, que era o 

vermelho. Cada um tinha um elemento no Shi Zen, são sete elementos que é desse poema que chama 

sete cuias e eu era o elemento sol. Então isso para ele tinha sentido né? De ser o vermelho que tinha a 

ver com o sol, e aí ele falou que, mas eu acho que para ele na verdade mais motivo foi a estética 

mesmo, porque tem essa coisa japonesa então tudo era branco, cores mais suaves, nada forte de terra 

ou pastel. E o vermelho é uma cor muito usada assim na estética japonesa então, e aí a luz era 

vermelha e aí a música, porque daí ele vai compondo e a música é da libélula vermelha, que chama 

Katombo e essa música fala das mulheres que tão indo para lavar roupa e tem uma libélula vermelha, 

mas tem uma história triste, agora eu não me lembro exatamente, que eu acho que a irmã vai embora. 

E aí é muito melancólico e tem esse elemento do vermelho. Então ele compôs, e em outro momento 

ele falou “a gente vai fazer um vestido apertado e grande aqui [quadril] pra ser como se fosse uma 

cuia” porque ele trabalhou o tempo inteiro com a ideia da cuia, uma cuia ao contrário, então quando 

você entra vai ser, mas óbvio que acabou sendo praticamente o meu figurino de palhaço porque era um 

vestidinho aqui, e vermelho que já era uma cor que eu usava bastante e eu tinha um tutu! E a saiona 

que fazia assim, é o mesmo corpo só que de um jeito muito mais estético mais elegante, mais 

minimalista, mas que não seixa de ser, e ao mesmo tempo o universo da menina, que tinha surgido lá 

na época da adolescente e aí assim, de novo é aquela coisa muito louca, quando mostrou a ideia do 

vestido eu fiquei tão encantada, porque eu achei aquilo lindo, achei aquele vestido com aquele tutu, 

falei: nossa! Eu não podia escolher um figurino que eu gostaria mais de usar! Mesmo que ele, ele 

bolou tudo mas então não sei se é sorte, pra mim é muito importante, seria terrível precisar por uma 

roupa que eu não tenha a ver, ou que eu não me sinta, é uma coisa pra mim eu fico muito 

entusiasmada. 

Aí veio “Os Bem intencionados” e o vestido que o Bukke116 fez para mim que eu não, ele pegou uma 

ideia e trouxe. Era um vestido todo prateado, colado colado, colado, colado só que não até aqui 

(cintura) passa até a bunda e depois uma saia de tutu azul. E pra mim tem tudo a ver com a Melisse117, 

tem tudo a ver comigo, amei, achei um arraso o vestido. Agora, assim não é que você fala assim, ah 

sempre usa a mesma roupa, não é nesse sentido, mas também tem algo talvez que as pessoas captam 

não sei, e esses elementos voltam. 

E -  apesar de ter muitas coisas de diferente entre os espetáculos, tem forma que reaparecem. 

Naomi Silman - reaparecem e que eu acho que é igual, o Simi118 sempre brinca, em todos os 

espetáculos ele usa saia, sempre ele tem uma saia, ou um vestido né? Então as vezes é porque ele quis 

outras vezes é porque outra pessoa deu para ele, mas é aquela coisa que reaparece. Minha roupa de 

abre alas é uma saiona enorme de noiva, mas tudo feito de tule branco, que era uma saia de baixo, 

então não. 

E -  você não foge do tule 

                                                           
115 Tadashi Endo – bailarino e diretor de espetáculo de butô.  
116 Bukke é o apelido do figurinista Warner Reis.  
117 Nome da personagem de Naomi Silman em “Os Bem Intencionados”.  
118 Carlos Simioni – ator do Lume Teatro.  



164 
 

Naomi Silman - não fujo do tule. Então eu acho que eu devo ter um desejo, uma frustração de querer 

ser bailarina. Isso é uma coisa inclusive que me motiva enquanto atriz sempre assim, em todos os 

meus dramas, entre aspas, interiores, de trabalho, eu carrego uma sensação de querer, sempre quis ser 

aquela bailarina, aquela coisa muito, aquele corpo que faz as coisas maravilhosamente, aquela pessoa 

de movimentos perfeitos, super com habilidades corporais incríveis, tudo o que eu não tinha. E o meu 

trabalho de ator sempre, a partir do momento que eu vim aqui para o lume, sempre eu acho que o 

motor do meu trabalho é encontrar no meu corpo isso que eu sempre almejava, mas não conseguia de 

outra forma. Então eu acho que a saia de bailarina é o inconsciente que queria ser aquela coisa, 

aquela... 

E -  perfeição né? 

Naomi Silman - e que é um símbolo talvez feminino muito forte, mas que pode ser depois, no meu 

caso, utilizado de todas as formas imperfeitas. 

E -  é bem mais rico do que só o perfeito, mais múltiplo. Ah legal, mas se você quiser encerrar agora 

por causa do horário a gente marca outro dia. 

x.x.x 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA A5 

Entrevistada: Raquel Scotti Hirson 

Entrevistadora: Laura de Campos Françozo 

Duração: 65 minutos 

Data: 25/12/2013  

 

Entrevistadora - ok, começamos do zero de novo. Então acho que a primeira pergunta que eu ia fazer 

especificamente para você é dado que ontem a gente estava relembrando, vendo os vídeos lá do Um 

dia, era perguntar como é que foi esse processo, como que foram surgindo os figurinos no meio do 

processo do “Um dia...”, mais ou menos isso, no geral. 

Raquel Scotti Hirson - vou fazer silêncio porque tenho que me lembrar né? Olha pode ser que eu não 

lembre, porque o que eu lembro é assim: eu lembro de uns flashs sabe? Uma das coisas que eu tenho 

certeza é que o figurino foi criado por nós mesmas, então nós três juntas que elaboramos o figurino. 

Ele foi, e agente fez uma cata assim, em brechó, tentando observar, muito a partir do que a gente 

observou na rua mesmo. Na verdade, duas coisas: o que a gente observou na rua e o que a gente 

observou em alguns documentários sobre moradores de rua. Então a gente percebeu que tinha, na 

verdade assim, eles navegam por vários tipos de sobreposições. Das roupas deles, mas tem muita 

sobreposição. Então a gente foi um pouco para dois lados, as personagens era uma mistura de muitas 

matrizes, mas a gente queria dar a ideai no espetáculo de que era um personagem só, eu tinha o meu 

personagem e a Cris119 tinha o personagem dela. E até pela situação delas, pela situação de trauma em 

que viviam isso permitia que elas entrassem em momentos de loucura, momentos de sonho. Então elas 

poderiam ser outras pessoas, mas dentro da mesma lógica daquela personagem, mas que viajava, que 

ia para um sonho, ia para uma loucura, ia para um momento de paranoia.  Então esses momentos que 

para a gente eram várias outras matrizes e observação de várias outras pessoas, cambiam dentro dessa 

figura em trauma, que pode navegar por tudo isso. Então o figurino também tinha um pouco essa 

característica, de poder caber todas essas coisas no figurino. Então uma coisa que acaba se repetindo 

no espetáculo, que acaba aparecendo, é que a Cris em muitos momentos ela tem um figura um pouco 

mais vigorosa comparando com a minha, a minha é mais infantil, a minha se ferra mais na mão. Até 

que no final a coisa muda um pouco de figura, e na verdade as duas entram num clima de mais tensão, 

mas ela acaba que sempre ela puxa para a tensão e eu puxo para uma coisa um pouco mais lúdica. E a 

minha tinha muito essa coisa também com o corpo, de expor o corpo, então tinha uma sobreposição 

que era, tinha uma bermuda de lycra que ficava em baixo, que era um pouco essas meio, garota que a 

gente acaba vendo, garota de programa pela rua, ou as vezes meninas muito jovens fumando crack que 

estavam com essas roupas de ginástica com roupas que elas iam arrecadando aí pela rua. Então tinha 

um pouco essa característica na minha. E ao mesmo tempo uma sobreposição com um vestido que 

tanto podia ser um vestidinho bonito assim de veludo, mas que também ele tinha uma coisa de botões 

que poderia ser no final uma coisa mais militar, ditador. Porque também a gente trabalhou muito com 

                                                           
119 Ana Cristina Colla – atriz do Lume Teatro.  
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essa ideia do nazismo. Foi no início da pesquisa e que depois a gente acabou usando isso na situação 

da rua, foi um dos nossos olhares foi para o nazismo. Tinha essa coisa meio militar na minha roupa. 

Então ela um pouco contava essas duas coisas, uma botina, era meio botina meio tênis, então também 

tinha esse aspecto da garota de rua, molecona de rua, mas que também era uma bota e que ela poderia 

também ter esse outro contraponto duro da bota. Ela tinha esses dois lados assim.  Quer ver se tá tudo 

bem? 

E - Acho que tá tudo bem? 

Raquel Scotti Hirson -  e aí a da Cris ela já era, a figura dela navegava por algumas que a gente 

observou num documentário e é uma senhora que era uma madame assim, que contava do período 

dela, provavelmente do que a gente consegue entender do discurso dela, ela foi empregada doméstica 

e trabalhou em casas de gente muito rica, muito importante, então ela se colocava na posição das 

várias madames que ela conheceu. Então o figurino da Cris tem isso assim, um taillerzinho, um 

casaquinho, assim tipo um tailleurzinho só que, lógico, todo sujo todo molambento, mas um pouco 

essa figura do chique. E uma toca no cabelo e tira e coloca dependendo da situação e a Cris ficava 

descalça, a Cris já era outra coisa, porque também isso a gente via: ou era chinelo, ou era sapato 

esculhambado ou era descalço, é isso o que a gente via na rua, então assim, e´ um pouco essa mistura 

que a gente mesmo criou, a gente foi catando as coisas em brechó, acho que é isso.  

E - E aquele véu vermelho de papel celofane? 

Raquel Scotti Hirson -  ah sim, aquilo é uma história bem bonita. A gente conheceu uma pessoa em 

Curitiba, a gente foi, coincidiu, a gente tinha ido um tempo antes da pesquisa do Um dia, a gente tinha 

ido num festival de palhaços em Curitiba e lá eles apresentaram essa figura, que era uma figura da rua 

mesmo, uma senhora e ela era toda colorida e toda fantasiada com isso, com papéis de bala, a maioria 

era papel de bala que ela. Ela fazia a sua própria roupa com isso. E aí a gente teve essa ideia, por que a 

gente teve a ideia de trabalhar com isso, com as coisas que a gente encontra por aí na rua, mas ao 

mesmo tempo a gente não queria trabalhar com um leque muito grande de coisas então acabou que a 

gente selecionou os jornais e os papeis de sonho de valsa, que a gente escolheu os dois focos assim 

(ruído). E aí ela fez esse véu, que era um sonho, um sonho de noiva e a gente pediu para ela construir 

esse véu todo em papel de sonho de valsa. 

E - Que legal isso, eu não tinha a menor ideia.  

Raquel Scotti Hirson -  a gente mandou tudo pelo correio, mandou o pedido tal, ela fez, mandou 

ideias de como a gente achava que deveria ser e chegou pronto. Do jeito que chegou, ficou. 

E - E é o mesmo desde sempre? 

Raquel Scotti Hirson -  é o mesmo desde sempre. A gente teve que corrigir alguma coisa na tiara, 

porque é uma tiara que prendia, mas é o véu da maneira como ela elaborou. 

E - Ah que bacana isso, é o tipo da história que justamente a gente não tem acesso enquanto público, 

mas é muito interessante de se saber. E você lembra de mais alguma coisa importante do um dia? Que 

você acha que tem que falar? Ou era mais ou menos isso? 

Raquel Scotti Hirson -  não, a maquiagem foi uma coisa que deu bastante trabalho assim, até a gente 

entender porque é difícil uma maquiagem de sujeira né? Sem ser aquela coisa: passou graxa para 

parecer que está sujo. Eu acho que a gente nunca chegou realmente numa coisa que a gente tivesse 

ficado muito satisfeita, mas em todo caso a gente passava, acho que no final das contas o que mais 

funcionou para a gente foi extrato de nogueira. Porque ele entranha assim na unha sabe? Você passa e 

ele dá aquela, parece aquele encardido mais antigo, que já está ali, grudado faz tempo. E os dentes 

eram uma grande questão, em alguns momentos a gente usou o dente normal, porque a gente achava 

que era desnecessário, depois a gente experimentou, a Naomi120 conseguiu uma maquiagem na França 

eu acho, não lembro e era uma maquiagem própria para os dentes, uma maquiagem preta que a gente 

punha nos dentes. E a gente acabou achando que esse negócio funcionava, que ele quase que sumia 

com os nossos dentes. A gente punha aquele pretão e ficava. Era muito contrastante quando a gente 

dava um sorrisão, primeiro a gente tem muita foto assim, você pode observar, porque quando a gente 

fez as fotos do espetáculo, que foi antes de estreiar, a gente ainda não tinha se tocado disso. Pode até 

ser que a gente tenha estreiado com os dentes brancos, eu não me lembro, mas durante um tempo a 

gente usou o dente branco, aí que a gente se tocou que estava demais, que estava destoando muito do 

resto. E aí que a gente foi buscando essa maquiagem para os dentes também. Ah era isso, tem umas 

                                                           
120 Naomi Silman – atriz do Lume Teatro e diretora do espetáculo “Um dia...”  
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curiosidades, mas são curiosidades do .... por que é difícil trabalhar em trio. Chegar nos acordos. Então 

as meninas davam muita risada porque elas achavam que o meu crivo, minhas escolhas para o figurino 

eram muito coloridas, mas eu bati o pé e acabei ficando com uma bermuda colorida por baixo, mas 

então a gente dava risada no brechó, porque cada uma meio que ia escolhendo: isso, isso, isso e eu 

sempre escolhia umas sainhas, umas coisas meio. Eu fiquei muito com essa imagem da roupinha de 

ginástica, mas enfim a gente consegui chegar num acordo. 

E - Então foi uma negociação entre as três? 

Raquel Scotti Hirson -  exatamente, foi uma negociação para chegar num meio termo, porque eu 

também achava importante que tivesse esse lado, essa cor diferente, porque se não era tudo muito .... e 

na rua a gente vê de tudo. É, mas foi isso. Eu não, olha, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho 

que o figurino nunca mudou. Acho que depois que a gente chegou nele e estreiou. Não mudamos não. 

Ele era as vezes uma interrogação, mas nunca mudou não. 

E - Entendi. E aí, acho que a próxima coisa que eu ia perguntar é do “Alphonsus”. Você ainda está 

trabalhando e como é que está esse processo em relação a trabalhar em grupo, porque esse é o seu 

primeiro solo? 

Raquel Scotti Hirson - sim 

E - Então, você sente muita diferença em relação ao figurino, a trabalhar isso individualmente? Como 

é que está sendo isso? 

Raquel Scotti Hirson -  eu sinto, é legal porque ao mesmo tempo que você tem uma liberdade, como 

o início do processo foi totalmente individual, então eu tive muita liberdade, mas chegar uma hora 

assim que você fala: nossa, eu preciso que alguém me olhe de fora. Ter uma ideia do que acontece, por 

mais que eu me gravasse em vídeo, não dá para você ter tanto essa noção. O figurino do “Alphonsus” 

eu criei muito a partir do que eu observei nas fotos dele, só que eu queria, logo que eu comecei a 

experimentar algumas coisas, eu queria que fosse feminino, que tivesse um tom feminino, não 

exatamente feminino, mas que tivesse um tom feminino porque uma das primeiras coisas que eu 

descobri foi a questão do salto alto. E que nem era enquanto estética, era enquanto a instabilidade que 

eu queria encontrar no corpo dele. Isso experimentando na sala como eu queria essa figura instável, 

essa figura que perde o chão, que ache que ele não está no lugar dele, que almeja a morte como lugar 

possível e melhor do que aqui. Então eu queria encontrar isso no meu corpo. E aí eu resolvi 

experimentar com um salto alto e não era só a questão do salto alto, mas eu queria uma coisa uma 

coisa realmente instável, não um salto alto mesmo bem colocado. Era uma sandália, quando eu 

comecei era uma sandália de salto alto, desengonçada mesmo, que eu quase não conseguia ficar em 

cima dela. E fazia várias experiências, de saltar, fazia todo o treinamento com aquela sandália para ver 

que maneira que acontecia no meu corpo. Então como tinha já esse dado e eu também não tinha 

certeza exatamente do que eu ia contar da vida do Alphonsus ou das memórias, as coisas ainda 

estavam muito misturadas quando eu comecei, então ele também tinha algo da minha bisavó, que era 

filha dele né? Que foram as que eu conheci, minha própria avó. Eu não ainda exatamente se o que eu 

queria tinha a ver com o Alphonsus, tinha a ver com essas tias. Então por isso eu quis misturar. E 

como ele tem várias fotos em que ele está com um lenço, então esse lenço podia ser uma coisa mais 

feminina e aí o terno eu optei também por uma coisa mais justa. Eu gostava da ideia da calça escura 

mas eu procurei uma calça mais justa também. Então eu comecei por aí, mas sempre com algum 

babado, alguma coisa porque dava para mim a sensação desse lenço que estava sempre no pescoço 

dele. Então a figura começou por aí. Eu gostava muito também da história de ser preto e branco 

também, a calça era preta e a blusa era branca daí o paletó preto, me parecia que eu não ia trabalhar 

com cores muito. Aí a medida que foi, que as outras coisas foram aparecendo, apareceu a figura da 

criança. E apareceu esse desejo dessa criança que vestia o bisavô. E foi a partir daí que eu comecei a 

mudar a minha ideia, porque aí começou a aparecer esse Alphonsus mais forte mesmo, não tão 

misturado com as tias e começou a aparecer essa criança que vestia o bisavô. Aí eu comecei a mudar a 

estética do terno, aí que quis um terno grande, em vez de um terno todo certinho assim, eu fiz um quis 

um terno grande para parecer mesmo uma criança que veste um terno maior que ela. E o primeiro 

terno grande que eu encontrei aqui no Lume, no nosso figurino mesmo, e vesti, é o que está até hoje e 

é o que vai ficar, porque já pensamos em mudar e não conseguimos porque ele cai tão bem, ele... não 

sei, não sei se também não é por ter se acostumado, mas ele cai muito bem. Ele fica um grande que 

tem um desengonçado, mas que ao mesmo tempo, como eu tenho que ter as duas coisas: eu tenho que 

ter a criança, que é uma coisa desengonçada, mas o próprio Alphonsus também aparece. Então ele 
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também não pode ser extremamente desengonçado, que você também não vê o corpo dele, a figura 

dele. Então eu acho que esse terno é um meio termo. Que dá para um lado, dá para o outro, ele fica 

meio comprido, ele se arrasta, ele tampa o sapato então não fica o tempo inteiro aquela coisa “ela está 

com um salto alto” com a figura masculina, porque ele também tampa o sapato, a calça tampa o 

sapato. Foi ficando isso, e o lenço também foi uma coisa que eu encontrei aqui. Ele tem uma foto só 

que está com um lenço preto e branco, mas tem uma que ele está com um lenço de seda e dá que 

perceber que tem cores naquele lenço. Então eu quis um lenço com cores. Também peguei aqui no 

figurino. Esse a gente está tentando mudar até compre um outro, porque ele é pequeno e eu queria um 

que fosse mais volumoso. A gente está tentando mudar embora a gente adores as cores deles e tudo, 

mas falta volume. Então estou buscando outra coisa. Isso do terno encaixou muito bem, aí a criança é 

que foi onde a Cris me ajudou bastante porque primeiro, eu parti muito da criança Raquel. Então duas 

coisas da criança Raquel: ela queria ser bailarina, então com collantzinho de bailarina e a mini saia, 

criança que gostava de usar mini saia. Então partiu um pouco dessas duas coisas: um collantzinho e 

uma mini saia de malha. Quando eu chamei a Cris para assistir, foi ali que, e eu não estava apensando 

nada como “esse é o figurino” nada, mas eu estava confortável, eu estava bem, parecia, na verdade 

todo o processo era buscando a conexão com o que era importante para mim, eu ainda não estava 

pensando no público, isso aconteceu com a música também, por exemplo. E toda a trilha sonora foi a 

partir daquilo que me ajudava nas minhas matrizes e eu ainda não estava pensando no que ajudava o 

público. Agora a gente tem uma composição do Marcelo121 que é para ficar bonito, seja contemplado. 

A mesma coisa com o figurino, então o figurino era uma coisa que para mim chegasse nas minhas 

memórias, mas aí a Cris vendo foi bem legal porque ela observou duas coisas: primeiro que o figurino 

era muito enxuto assim, o da criança, então ela deu a ideia do volume da saia com tutu, porque dava 

volume tanto para a criança quanto para figura primeira da casa, porque se não fica tudo muito 

peladinho assim, da maneira como eu tinha construído. A saia de tutu dava uma preenchida naquela 

primeira figura também. E o outro toque que é um toque assim que eu acho legal, que é o olhar da 

Cris, as vezes a gente briga assim também, eu falo “ah bobagem isso”, mas que era a mini sainha e aí 

fica aparecendo as minhas pernas que é uma perna meio de senhora entende? Umas celulites, umas 

varizes e ela falava “isso não parece uma criança!”, ela queria dizer: não pode mostrar tanto a sua 

perna, embora a gente não queria que as pessoas acreditem que aquilo é uma criança, mas também a 

gente não pode abusar da boa vontade das pessoas né? Porque eu as vezes brigo com ela: “ah a minha 

celulite não tem problema!”, mas era um pouco essa ideia de ser um pouquinho mais comprida. No 

primeiro momento antes da Silvana122 criar o figurino, tinha uma bermudinha (ruído) saia para deixar 

com outra cara, de Raquel mais senhora. Então quando chega a Silvana, ela chegou também muito 

delicada. Como a estrutura já estava montada ela veio só para ver mais dados para aquilo que já 

existia, tanto é que o terno a gente nem conseguiu mudar. Tentamos, experimentamos outra cor, outro 

terno e voltamos para o original, porque como ele é azul marinho ele não fica nem essa coisa muito 

preta, muito pesada, mas também o mais claro me apagou – a gente tentou ir para um cinza, meio 

esverdeado e apagou a figura. Como também a gente quer trabalhar com fundo claro é legal o 

contraste. E a menina então ela trouxe essa coisa do bordado, da renda, dessa coisa mineira, porque ela 

também tem essa coisa mineira das bordadeiras, então ela trouxe esse colorido, mas também (ruído) de 

memória de antigo, então as cores também vão um pouco para o rosinha queimado, o salmão, um 

bege, um pouco essas cores um pouco da memória 

E - Pastéis? 

Raquel Scotti Hirson -  cores mais pastéis assim. Nada muito, cores muito vivas. E o figurino do final 

que para gente antes também era isso, era uma capinha assim, grudada no corpo, a gente queria que 

fosse uma coisa muito neutra, por isso que a gente teve essa ideia, eu e a Cris, e aí ela trouxe a ideia de 

um vestido bem fininho assim, cor da pele, que a gente deu até uma mudadinha daquele último que 

você viu, ficou muito transparente, não era a ideia que ficasse transparente, então a gente já fez outro, 

um pouquinho mais fechado com essa ideia de que é a Raquel, não é a Raquel nua mas é quase nua, é 

a Raquel sem nada. 

E - Neutra? 

Raquel Scotti Hirson -  neutra, bem neutra.... e só.  

                                                           
121 Marcelo Onofre – músico e compositor de trilha sonora de espetáculos. 
122 Silvana Nascimento – figurinista. 
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E - Aí assim, agora a minha ideia para o resto da entrevista é ir passando por todos os outros 

espetáculos um pouquinho né? Então eu comecei justamente com o “Alphonsus” porque justamente 

como ele é individual, ele é solo seu, justamente para perguntar se você acha que tem alguma 

diferença muito grande para os outros projetos que foram em grupo, com 4, com 7 pessoas. 

Raquel Scotti Hirson -  para mim, uma das coisas que foi diferente, que eu estava te falando dessa 

coisa da liberdade é que o fato da gente trabalhar em grupo e durante tantos anos, faz com que a gente 

já tenha um pré-conceito um com relação ao outro né? A gente se conhece extremamente bem e então 

a gente já sabe no que é que um é bom, o que é que não é, e você taxa né? Esse não sabe fazer isso, 

esse não sabe fazer aquilo e é assim, por mais que a gente tente escapar disso, é assim. E eu sou a que 

não sei escolher figurino (risos) dentro da visão do grupo. E eu tive que aceitar isso né? Porque eu 

sempre erro na visão deles! Tudo o que eu proponho: “nossa, deus me livre, tá louca!”. Então ok, 

chegou a minha vez de fazer do meu jeito. Agora ninguém vai colocar o bedelho, eu vou fazer o que 

eu quero (risos). Então lógico, assim, tinha uma coisa de insegurança, porque você trabalha 20 anos 

com a insegurança, é duro.  Foi uma coisa dura, então tinha uma insegurança, porque agora é o meu 

olhar e o meu olhar é ruim, já estou acostumada a ouvir que ele é ruim para isso. Mas ao mesmo 

tempo (ruído) eu vou fazer do jeito que eu gosto, vai ser o que eu quero (risos) e isso aconteceu tanto 

na maneira que eu fui criando quanto quando as pessoas entraram para palpitar, eu acho que também 

entraram de uma maneira muito delicada, então não me senti em nenhum momento invadida, sabe 

assim: “não, não era isso que eu queria”. Quando não era isso que eu queria eu falei: “não, não, isso 

não”, parece estranho, tem gente que acha estranho eu usar o salto alto, mas é isso que eu quero. Não 

importa. É essa criança que achou o salto da mãe, acho o terno do pai, achou um lenço ali e virou essa 

coisa e pronto. Então também tem uma autoafirmação de entender que esse negócio é meu. Mesmo 

que tenha um olhar de uma profissional que me ajuda, mas eu sei que a criação foi muito minha 

mesmo. Então tinha um pouco isso. E isso tem um pouco a ver, lógico, tem a ver com esse 

questionamento deles, mas tem uma coisa que devo assumir que eu sou muito desajeitada no, por 

exemplo dar nó, eu não sei direito dar nó até hoje, eu nó básico talvez, mas se tiver que dar um 

lacinho, uma coisa mais assim, ou se é um nó mais complicado eu não sei nem dar nem tirar. Se tiver 

então que, tipo assim, tem uma roupa que eu vou ter que tirar um nó em cena, já estou lá pensando se 

eu vou conseguir, porque para mim é difícil, eu sempre falo que eu faltei a essa aula, pulou essa parte 

na minha história. Então eu realmente não tenho muita habilidade para criar, para sobrepor, para sabe 

essas “ai, amarra um negócio aqui, coloca um não sei o que”, porque eu não sei, eu não sei fazer um 

cabelo, não tenho isso em mim, não sei, então eu acho que isso prejudica as vezes na criação, porque 

eu preciso que alguém faça para mim, alguém me olha e pá! Mas aí tem umas coisas que você tem que 

dar uma peitada, sei lá, por exemplo, no “Parada de rua” é um pouco assim, a Cris e a Naomi, elas 

fazem lá o cabelo e uma fica horas fazendo na outra e tudo e eu não vou conseguir fazer em mim 

mesma e também não quero ninguém enchendo o saco, porque você vai fazer o cabelo e “ah seu 

cabelo tá murcho, seu cabelo está ....” tá ótimo! (Risos) tá bom o meu cabelo! Então assim, porque a 

parada de rua por exemplo, foi um que a gente foi construindo muito assim também, muito aos 

poucos, o primeirão, que era o macacão de chita, também foi uma ideia minha! (risos) o macacão de 

chita, que era assim, finalmente ia ter uma apresentação, porque quando a gente começou com Kai123 a 

ideia dele era uns figurinos elegantes “ah você tem que se vestir elegante”. Ai a gente trazia de casa 

aquilo que tinha, ou pegou da mãe, ou o que tinha. Então era esses tais figurinos elegantes que ele 

queria. E aí quando a gente foi para a Dinamarca a gente tinha que ter o figurino elegante e os 

casacões, então a gente começou a formar essas figuras. Como as nossas roupas, a gente levou, eram 

umas roupas meio velhas e de inverno antigão, aí chegava lá a gente comprava em brechó então a 

gente ficou com uma cara meio de russos, essa coisa meio peluda, então pareciam russos, a gente foi 

por esse lado aí porque era o que dava para comprar, então a gente foi por aí. E na hora que a gente 

tirou a roupa, ele começou a ver, ele achou que precisava esse contraponto do frio com o quente. 

Então era muito preto quando era o frio e quando a gente tirava ele queria as cores quentes, ele queria 

a cor do sol, vermelho, amarelo. Foi mudando um pouco, ainda era esse elegante, ainda não tinha 

deixado a ideia do elegante, mas elegante quente para dar esse contraponto. Só que quando, ok, isso tá 

nessas viagens com ele tudo e a gente não entendi a “Parada de rua” ainda como um espetáculo. A 

gente não falava “ai, a gente tem um espetáculo chamado ‘Parada de rua’”, a gente fazia um negócio 

                                                           
123 Kai Bredtholt – ator e músico do Odin Teatret (Dinamarca). Diretor de “Parada de rua”. 



169 
 

em processo, tanto é que a gente tinha duas estruturas, tinha dois espetáculos, podia fazer uma, podia 

fazer outra, podia misturar. Não estava claro para gente. E aí a gente foi convidado para apresentar na 

FEF, faculdade de educação física. E era tipo assim, uma única apresentação “o espetáculo ‘Parada de 

rua’”, gente, agora é a parada de rua né? Virou um espetáculo! Então como é que a gente vai se 

apresentar, de que jeito? Porque não podia ser nem o figurino de inverno e o outro ainda era pobre 

sabe? Esse outro das cores quentes, era meio uns retalhos, algumas coisas que eram da própria 

Dinamarca, ficaram lá. A gente não tinha esse figurino, porque era para o inverno. E aí o que é que vai 

fazer, o que é que a gente vai vestir? Aí eu me lembrei dessa coisa que o Renato124 tinha trazido da 

Amazônia, que ele tinha trazido do mascarado fobó e eu sabia que a gente tinha um monte, que a gente 

podia ficar todo mundo igualzinho, dava uma unidade, tal. Aí foi aquele negócio tipo, né? Não me 

lembro, uns falaram “ah, tudo bem”, a Naomi odiou, odiou, odiou e ainda por cima, não me pergunte 

porquê, isso não era uma ideia minha, mas a gente ia de havaianas! (risos) mas o que pôr no pé? O que 

pôr no pé? Havaianas, porque era uma figura popular o mascarado fobó. Para a Naomi, coitada, ela 

nem pode ouvir falar nesse figurino (ruído), era tudo horrível né? Tinha o chapeuzinho também. Aí a 

gente juntou, na verdade o chapeuzinho não era do mascarado fobó, mas também era da Amazônia, 

então era maio uma coisa da Amazônia, porque tinha muita coisa que a gente tinha trazido da 

Amazônia que a gente não tinha usado no “Afastem-se vacas”, então os chapéus que eu a Cris e o 

Jesser125 tínhamos trazido da nossa viagem, tinha um monte de chapéu de palha, uns chapeuzinhos 

assim de uma palhinha dura sabe? Bem legais aqueles chapéus. Aí vamos compor com isso, porque 

era uma ideia de dar uma unidade e a gente fez algumas apresentações com esse figurino porque era o 

que tinha. Fomos com ele para o Egito.  

E - Foi com ele que vocês foram para o Egito? 

Raquel Scotti Hirson -  foi, foi sequestrado tudo com esses figurinos (risos) com o figurino de chita. 

E - Nossa... (risos) 

Raquel Scotti Hirson -  então ele assim, até que chegou uma hora que a gente deu um basta, não dá 

mais, começou a ficar vergonhoso aí porque já era um convite mais assim, para um SESC, aí o que vai 

ser de figurino? E aí partimos da ideia que já era a ideia do Kai de cores quentes, acho que até 

coincidiu em algum encontro com ele, então o primeiro olhar realmente o Kai que deu para nos ajudar 

a compor esse quente aí, ele que fez um primeiro olhar e aí aos poucos a gente foi aprimorando, mas 

muito também de coisas que a gente também tinha aqui: as saias por exemplo são do “Afastem-se 

vacas” só que elas eram umas saia que eu e a Cris usamos elas eram a saia de enchimento, elas eram o 

forro, elas eram o forro da nossa roupa do “Afastem-se”, que era um tecido cru, era só um forro. 

E - A Cris na verdade usa um vestido que era da Alice126? Do “Afastem-se”? Aquele vestido rosa? 

Raquel Scotti Hirson-  aquele vestido era da Alice? 

E - Eu encontrei fotos da Alice usando aquele vestido rosa. 

Raquel Scotti Hirson -  talvez, mas foi tingido? Será que a Cris tingiu? Será que não? 

E - Talvez ela tenha retingido porque a cor é muito parecida. 

Raquel Scotti Hirson -  que eu acho que tem uma cor... ah, é.... mas era o vestido com forro, também, 

que até um tempo atrás o forro perdeu e ela teve que fazer um outro. Mas o meu, a minha saia era o 

forro daquele vestidão azul. Eu usava por baixo para dar volume nele. E aí a gente tingiu, né, tingiu 

tudo nessas cores puxando pro vermelho, para o rosa, pro amarelo, laranja, né, a roupa que a Naomi 

usa, o vestidinho branco... agora acho que não é mais porque acho que ele acabou (ruído)... durou 

muitos anos. Que era aquele vestidinho branco que o Renato e a Ana Elvira127 usavam. 

E - Ah, eu achei mesmo que era o Renato. 

Raquel Scotti Hirson -  e aquele. Porque eles eram... na verdade eles eram dois vestidos. O Renato 

tinha um, eles eram idênticos, mas cada um tinha um. E aí um deles a Cris usa no “Você”, eu acho que 

era o do Renato, a Cris usou no “Você”. E o outro a Naomi tingiu e ela usava na “Parada de rua”, mas 

eu acho que ele não existe mais, ela teve que mudar. Então a gente tingiu muitas coisas que eram do 

“Afastem-se”, muitos forros, assim, tudo, eles tinham coletinhos também que eram só uma frente 

única, então durante um tempo... porque logo no início, é porque isso foi mudando. Mas teve uma 
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época na “Parada de rua”, depois os meninos vão poder dizer, mas o Jesser e o Simi128 – não tenho 

certeza se o Ric129 também chegou a usar – usavam aqueles paletozões que era do Afastem-se da 

primeira cena. Eles usavam aqueles paletós, lá dos colonizadores, exatamente, então eles usavam 

também, depois foi trocando. 

Então, quer dizer, a “Parada de rua”, quando a gente resolveu dar esse formato que a gente teve a 

ajuda do Kai, mas era muito o olhar de cada um também, chegamos num lugar. Só que é um tipo de 

figurino que ele vai se desgastando muito, porque primeiro a coisa era tingida, então começa a se 

desbotar e aí a gente apresentou muito a “Parada de rua”, né, e aí os instrumentos, as ruas, então a 

gente estraga. Então aí ficou o olhar de cada um, não tem uma visão geral, cada um propõe: “olha, 

gente, minha camisa não dá mais, estou propondo essa aqui...” o máximo que tem é todo mundo olhar 

e falar assim “ah, tudo bem...” uns torcem o nariz, mas tipo, cada um tenta lá o seu. “Não, eu não 

gostei dessa camisa” risos. Aí de maneira que a gente não fuja dessas cores, desse estilo, mas aí cada 

um vai livremente cuidando do seu figurino, assim, transformando para que ele continue com uma 

cara bonitinha, se a coisa está muito feia, tinge, compra outra e aí vai... 

E - Então assim, do “Parada” a gente já tem mais ou menos uma história que tem muita relação com o 

“Afastem-se”, né? O “Afastem-se”... porque o “Afastem-se”, do que eu já ouvi dos outros atores, das 

entrevistas parece que a Anzu130 diretora tinha ideias muito claras do que ela queria, você sentiu isso 

também? Como é que foi isso? 

Raquel Scotti Hirson -  sim, sim, ela tinha muito claro e ela era, né? Ela desenhava muito bem e... 

agora não em lembro, assim, não vou saber te dizer quando que ela entrou em conflito ou não com o 

nosso figurinista, né? O Fernando Grecco assumiu, mesmo o figurino. Ela dava todas as ideias, mas 

ele assumiu o figurino. Eu acho que eles conseguiram dialogar bem, assim, eu acho que, né, nas 

linguagens, experiências diferentes, mas eu acho que... senti que ela ficou satisfeita com as coisas que 

ele propôs e ele era muito bom, a costureira também excelente, então acho que a gente chegou... 

E - Porque vocês já tinham trabalhado com ele outras vezes, né? Desde o espetáculo de formatura. 

Raquel Scotti Hirson -  na verdade ele fez o figurino do “Kelbilim”. É, porque ele já era amigo do 

Luís Otávio131. Quando a gente fez o espetáculo de formatura já era óbvio que tinha ser ele porque o 

Luís Otávio já conhecia, é o Fernando Grecco. E aí foi muito bom, também, trabalhar com ele porque 

nós vimos muitos figurinos e ele era desses impressionantes, assim, porque tanto tinha os figurinos 

que ele desenhava e a costureira sabia fazer exatamente o que ele queria quanto tinha outros que ele 

jogava um pano em cima de você e vinha com uma tesoura. Ele ia construindo o figurino no corpo. 

Ele vinha cortando, remendando e criava o figurino. E era muito legal. E aí depois tudo o que a gente 

usou no “Taucoauaa” a gente usou no “Contadores de estórias”. A gente reaproveitou e depois do 

“Afastem-se” a gente aproveitou. O único que foi assim figurino muito simples, mas ok, também, 

funcionou, foi o figurino do “Café com queijo”. O “Café com queijo” foi ele que fez também e a gente 

partiu das fotografias, assim, como cada um de nós, embora a gente passeie por várias figuras, né? 

Cada um de nós tem uma figura que é aquela que fica mais tempo falando que é como se fosse a 

principal, assim, de cada um. Então a gente partiu do figurino deles, assim, né: “você, olha, Dona 

Maria se vestia assim, esse era o vestido da Dona Maria”. Então isso pra gente escolher o modelo. Só 

que as cores a gente escolheu que teria só cor papel bem clara para contrastar com as cortinas de 

retalhos coloridos. Então foi muito assim, a partir das fotografias (ruído) e o figurino eu acho que hoje 

eu gosto muito mais do figurino do “Café com queijo” do que antes porque ele tinha uma cara muito 

de novinho, assim, e hoje ele é um figurino moído, visível, então ele tem mais a cara das pessoas. Ele 

demorou a ficar com essa cara, porque ele era muito novinho o tecido, mesmo, né? Então ele dava um 

certo desconforto assim, eu acho, internamente, e a gente ouvia também das pessoas, né? Parece que 

aquelas pessoas vestiram uma roupinha que deram para elas. E hoje não, hoje a roupa é dela. O 

desgaste foi ótimo. 

E - E a relação como Fernando Grecco era sempre... como é que era? Vocês traziam as ideias para ele, 

ele trazia para vocês desenhos? Partia mais de um lado, de outro? Dependia do diretor? 
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Raquel Scotti Hirson -  assim, o que eu posso dizer mais foi mesmo o caso do “Café com queijo” 

porque foi isso, a gente trouxe as propostas e ele já foi logo topando. "A gente acha que devia se vestir 

como eles", não teve... o “Café com queijo” foi tudo muito tranquilo. É, e aí a gente comprou tudo 

com ele. Isso era legal dele: entra no carro e vamos para Americana, e aí a gente vai junto. Pegamos 

tecidos, ele sacava muito, mas ele também não comprava sem o nosso aval. "Oh, pega nesse tecido, 

sente. Oh, esse vai dar um caimento assim". Então isso era muito gostoso a gente comprava junto com 

ele. É, mas no "Taucoauaa" aí eu já não vou saber te dizer isso tão bem, porque era muito, sei lá, o 

Luís Otávio era muito potente, né? Nós éramos os alunos ali, naquela situação. Eu me lembro mais é 

dessas, sabe, desses momentos que era assim "hoje o Fernando vem aqui! Ele vai trabalhar com 

fulano, ciclano e tarará" e aí ele ficava lá, ia experimentando coisas, coloca, tararará. Mas as conversas 

eu acho que eram mais entre eles, então eu não vou saber, eu não me lembro exatamente, sabe, se o 

Luís veio com uma proposta. De qualquer maneira eu acho que também a proposta, não sei, não vou 

saber dizer, né, exatamente de quem partiu, mas o espetáculo ele tinha uma característica muito clara, 

e isso era... o figurino acompanhou essa característica. Que eram os momentos em que a gente fazia, 

as figuras que a gente observou, então, né, nós éramos muito claramente as pessoas. Caipira, né, o 

caipira, os ribeirinhos da Amazónia, né, que nós fomos para a Amazônia, então era muito essas 

figuras. Um chinelo Havaianas, com a calça, né, coladinha, camisa, né? Essa composição porque eram 

as roupas que eles usavam, mesmo. E a outra que era todo o clima fantasioso (ruído) ... o lobisomem, 

essa história (ruído) então ele ía para esse outro lado. Aí que ele vinha com a tesoura, né, trabalhando 

com saco, com estopa, tingimento. Né, depois toda a cortina, também. É, não, na verdade eu acho que 

a cortina fazia parte daquele cenário. Acho que veio da ideia do Márcio Tadeu132, mas aí o Fernando 

ajudou muito, também. Porque era a ideia que fosse uma bandeira do Brasil. Só que era uma bandeira 

do Brasil safada, né? Então eram quatro arquibancadas verdes nos cantos, só arquibancadas pintadas 

de verde, aí o chão era uma lona, dessas lonas de caminhão com um tom meio amarelado, não era um 

amarelo muito forte, mas um tom amarelado, e o centro azul só aparecia no final que era com luz, que 

aparecia o pessoal do lado com várias conchinhas que eram as estrelas. E aí então tudo em volta 

também era verde, né, que era continuação da arquibancada. Só que era um verde manchado, isso a 

gente fez junto, ele comprou um tantão de algodão cru e a gente tingia lá. Quilos e quilos de tecido ... 

mas ficou interessante porque ficou esse manchadão, assim, mas dando a ideia que era um tom verde, 

né? 

E - Interessante. Dessa parte eu não tinha nem noção por que... 

Raquel Scotti Hirson – É muito difícil porque o vídeo é muito ruim.  

E – E foto então quase não tem. 

Raquel Scotti Hirson – mas era bonito, era bonito, porque era quase imperceptível, mas quem 

passava assim, às vezes a pessoa passava só no final e falava "nossa!", né? Na verdade, eu até te falei 

uma coisa errada. Eu te falei essa coisa da estrelinha, mas acho que não tinha luz, não. Era só o azul, aí 

tinha uma pérola azul com uma faixa branca, uma faixa mais clara. E as estrelas era os objetos das 

pessoas que a gente ía colocando no final. Então cada um deixava um sapato, uma peça de roupa, um 

chapéu, e isso era o que compunha as estrelas. 

E - Ah, realmente tem coisas que se vocês não contam, a gente não tem como saber como surgiu, né? 

Raquel Scotti Hirson -  é, não sei o quanto isso tem que rever depois com alguém, mas pelos 

registros em vídeo não dá para perceber 

E - Não, não dá. E agora eu queria partir para o "O que seria de nós"... 

Raquel Scotti Hirson -  só me fala que horas são? 

E - São nove e cinquenta três. É, eu queria partir para o "O que seria de nós". Como é que foi esse 

processo com o Norberto133, com a Sandra134 enfim, o que você... como foi? partiu de vocês, enfim... 

Raquel Scotti Hirson – (ruído) como as coisas, elas são tão misturadas, assim, né? A gente teve tanta 

coisa junto que não tem muito um que impõe, né? É, mas o “O que seria”, ele... acho que muita coisa 

já estava na cabeça do Norberto assim, né? Tanto é que um dos impulsos para a gente começar a 

trabalhar foi o cenário. O primeiro que ele trouxe foi o cenário. Ele já tinha tudo na cabeça dele e 

assim, né, ele já foi construindo porque queria essa coisa dos cabides com os chapéus, ele quis que 
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fosse um espaço pequeno. É, essa ideia dessa mini fábrica, dos objetos com cabo, objetos da fábrica, 

mas eram pequenos, então tudo ele tinha já muito na cabeça dele. Então a gente já partiu muito para 

cima. E os figurinos se não me engano ele também já tinha um cetro olhar para o figurino. É, algumas 

coisas assim, né? Que a gente quando convidou a Sandra, essas coisas eram ditas para ela, né, isso que 

eu estou dizendo, erma coisas que já eram claras para o Norberto e foram ficando claras para a gente 

também. Então primeiro que tinha essa diferença entre os três chapeleiros e a Pau135, né, que é a Cris. 

Então, porque os três chapeleiros, a ideia é que eram chapeleiros aposentados e que eles tinham essa 

obsessão por criar o chapéu perfeito. Então depois de aposentados eles se encontravam uma vez por 

ano na surdina, na madrugada, na fábrica, para fazer o chapéu perfeito. Então eles já eram muito o que 

eles foram ao longo da vida, o que a gente foi construindo de quem eram essas pessoas, esses 

chapeleiros, né? Então a figura do Jesser que é aquele que era um braçal mesmo, né, e que não 

conseguiu se desvincular dessa imagem da fábrica, então por exemplo, muito, muito da figura dele foi 

construída a partir de um senhor que morava na fábrica. Era um senhor muito simples, que não tinha 

onde morar, e a fábrica acolheu ele lá. Então ele era a fábrica, sabe assim? Ele era a própria fábrica. 

Então ele era o personagem do Jesser, ele era isso. Então ele é mais sujo, ele é mais rasgado, ele. É 

aquilo, ele é o trabalho, né? É, eu e o Renato já somos o que fomos, vivemos, operários, trabalharam, 

mas se aposentaram, têm a vida deles e tal. Eles já vão para esse dia um pouco mais elegantes, né, é 

um passeio que eles fazem anual, né, para realizar esse trabalho aí, mas é um evento para eles. Sem 

contar que eles têm uma relação amorosa, uma coisa de mal resolvida, então tem um desejo também 

de meio arrumado para o outro, né? Então, e essa coisa de que, da idade, né? São aposentados, já são 

senhores, então toda a composição de figurinos também tinha um pouco a ver com isso. Ele não é um 

figurino realista, mas ele é bem perto disso, né, assim, então a Sandra não pirou assim. Uma coisa 

muito básica, pessoas mesmo que poderia ser de uma pessoa comum. E a Cris que é essa figura que o 

Norberto criou que é, pode ser meio menino de rua, sabe? É uma criança meio abandonada, mesmo, 

que apareceu ali e foi acolhida pelos outros, né, então ela também tem um pouco esse... meio bermuda, 

camisa, meio um pouquinho suja, também, ela até suja um pouquinho o rosto assim, então, né, 

descalço, assim, isso para parecer que foi catado ali na rua. Então também as histórias deles já estavam 

muito claras, os figurinos um pouco que ía a partir disso, dessa história que já estava contada. A 

Sandra não fez um super piração e... não sei, assim, na verdade eu acho que até hoje isso é uma grande 

dúvida pra gente, né? A gente não desgosta do figurino, mas ele e uma coisa que a gente sempre fica 

assim "e se fosse diferente? Por que não foi diferente?", entende? "Por que ele foi tão mais próximo 

desse realista? Por que? Por que que não foi, sei lá, mais pirado, mais fantasiado?". Mas também ok, 

ele foi ficando, a gente foi se acostumando com ele, mas ele sempre tem isso, assim, a gente entra e 

sai. Sabe, assim, quando olha de fora tem esse "mas por que?" né? Quando a gente fez o vídeo na 

época da Petrobrás, que a gente, né, ganhou aquele projeto da Petrobrás que a gente gravou, a gente 

também olhava no vídeo e dava essa sensação de "ah, podia ter sido diferente". Mas também a gente 

não sabia o que, nem a gente nem o Norberto. Acho que nenhum de nós tinha claro, o que que poderia 

ser diferente para ajudar a Sandra, também, né, a ela, sair de outro lugar. E aí tinha alguns desafios que 

era essa coisa de que principalmente eu e o Renato, né... a Rouca136 e o Dante137 e que chegavam com 

essa roupa mais elegante, tarará, que vinham da rua, mas eles vinham também como uma massa fazer 

o chapéu, então eles precisavam ter um jaleco, uma outra coisa, e isso é muito legal essa ideia que ela 

deu da minha saia, que a própria saia vir o jaleco, né, era para não ter mesmo coisa de... quando o 

Renato acabou com o jaleco a gente dobra ele, coloca ali no meio dos chapéus, ele nem aparece. Que 

no caso dele pode ser o jaleco qualquer, entende, de algum funcionário que deixou ali e tudo bem, né, 

tem um pouco a característica do Dante138 isso, mas a roupa não, ah, imagina que ela ía pegar um 

jaleco qualquer... Então era essa coisa de tudo muito conciso, muito enxuto, então as duas coisas numa 

só, né? Aí veio o jaleco junto com a saia. 

                                                           
135 Nome da personagem de Ana Cristina Colla em “O que seria de nós sem as coisas que não existem”.  
136 Nome da personagem de Raquel Scotti Hirson em “O que seria de nós sem as coisas que não existem”. 
137 Nome da personagem de Renato Ferracini em “O que seria de nós sem as coisas que não existem”. 
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E - Eu ia perguntar do “Os Bem Intencionados", quer dizer, não. Acho que eu vou começar pelo “Shi-

Zen”, na verdade, que é mais ou menos um período mais parecido das coisas, a gente vai mais para o 

futuro, né, mais para o hoje. O "Shi-Zen"... a concepção do figurino consta como sendo do Tadashi139. 

Raquel Scotti Hirson - é, mas é do Tadashi, mesmo. 

E - Mesmo os vestidinhos que vocês buscaram do “Afastem-se”? De vocês três? 

Raquel Scotti Hirson -  também, porque o que aconteceu foi que ele tinha as ideias, né, assim na 

cabeça dele e quando ele... ele pediu isso, ele pediu esses vestidinhos leves, alguma coisa e a gente 

lembrou do “Afastem-se” e mostramos para ele e ele gostou, né, então era um pouco isso assim. A 

saia, aquela saia que a gente usa, né, no final, ele queria que a gente tivesse feito um nu com uma saia, 

uma saia simples de por, ele já tinha essa ideia, que era uma saia que cruza, né: E aí isso foi com a 

própria costureira, ia direto na costureira "oh, eu quero um negócio assim, tarará" e ela mesma deu a 

ideia do tecido, que é um algodão, também, super simples, e então a saia ele tinha muito claro, a 

sunga, né, que era, que é a maneira de fazer, é uma maneira que vários usam, e essa técnica, 

especificamente, da maneira como a gente fez, ele é pra prender uma bailarina que eu não vou me 

lembrar o nome dela, mas ela era a esposa do Komoro Bushi140, ela era bailarina de Butô, também já 

das antigas e amiga do Tadashi, tudo e já faleceu, eles dançavam juntos, não sei o nome dela. E ela 

que criou essa técnica dessa sunga que é feito com tipo uma malha, né, e ela é amarrada com fio de 

naylon. Então a gente fez aqui mesmo no atelier de costura, conseguimos achar o tecido e o Tadashi ia 

ensinando. É um pouco diferente o das mulheres e dos homens, o dos homens tem que ter um elástico 

e é um pouquinho maior para poder segurar, né as partes lá deles, a nossa é mais fininha. E ele que 

ensinou, e tudo, cada um fez o seu, cada um cortou e tudo, mas ele que ia ensinando todo o processo, 

como costurar e como prender. É, então foi isso, né? A saia foi isso, os vestidinhos, a sunga.  

O figurino da Naomi, né, que é aquele vermelho, também eu acho que ele, acho que os dois devem ter 

ido juntos também. Acho que ele ia propondo como ele queria, e eu acho até que ela usou coisas daqui 

também. Depois você pergunta para ela, mas eu tenho a impressão que aquele vestidinho, ou era do 

Afastem-se, eu acho que tinha... se não me engano, ou pegou do figurino aqui, alguma coisa para 

vestir ela também foi compondo com coisas que tinham, ele deu a ideia do tutu lá embaixo para ficar 

mais cheio... e depois você entende com ela, mas eu acho que também muita coisa foi catada do que já 

tinha aqui. E aí os figurinos do início, que a gente aproveitou de várias coisas. Daí a gente foi... os 

casacos, oh, a gente tinha algumas coisas no Lume, acho que a gente foi num brechó. E aí a gente 

comprou, não comprou coisas muito caras, assim, né, coisas grandonas, casacões não muito caros, e as 

calças, por exemplo, a minha era dos “Contadores de estórias”, "Taucoauaa" e dos "Contadores", que 

era a calça da Conceição e a da Naomi era também de um personagem meu do seu Anísio que eu 

emprestei pra Naomi. O das outras pessoas eu não sei, mas também era coisas que a gente foi juntando 

de muitos “Contadores de estórias” que a gente tinha aqui, e ele queria que fosse muito surrado, né, ele 

desce para o surrado. A gente esfregava no asfalto a roupa, assim, queimava umas partes, queimava 

com velas, sujava e ficava esfregando assim no asfalto até sujar, até rasgar, pra dar esse tom. Uma 

camiseta branca básica, também, suja, assim, né. É, basicamente isso. 

E - E mesmo a ideia da maquiagem branca... 

Raquel Scotti Hirson -  também, porque para eles já é tão claro, né? 

E - Já faz parte da linguagem... 

Raquel Scotti Hirson -  já faz parte da linguagem, né? É, foi tudo muito dele, mesmo. E foi simples 

de construir. O espetáculo inteiro foi construído em três semanas, né? 

E - Jura? Não sabia! 

Raquel Scotti Hirson -  tudo, tudo, o espetáculo, o figurino, cenário. Cenário não, né, mas os objetos, 

também, que ele queria, as bacias... quer dizer, na verdade ele não tinha certeza do que que ele queria. 

Ele queria algumas coisas de alumínio, mas também não tinha certeza, fomos pra um ferro velho, 

encontramos aqueles negócios que é tipo uma calota de caminhão, um negócio... encontramos aquilo, 

ele se apaixonou por aquilo e ele criou a partir do objeto. Sabe "ah, gostei disso, gostei disso, gostei 

disso" e aí foi virando, a partir do objeto. Tinha ideias de coisas de alumínio assim, vamos no ferro 

velho ver o que que tem. E aí a partir do que a gente encontrou ele criou a cena. 

E - Nossa, mas em três semanas... 

                                                           
139 Tadashi Endo – bailarino e diretor de espetáculo de butô. 
140 bailarino de Butô 
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Raquel Scotti Hirson -  três semanas, tudo! 

E - Acho que foi o espetáculo mais... 

Raquel Scotti Hirson - mais record. 

E - gente 

Raquel Scotti Hirson - record. E o espetáculo é igual estreiou. Não é que tipo assim, três semanas e 

depois ficou em processo mais um tempão, não! 

E - Nossa, então ele é bem diferente do resto nesse sentido, né? 

Raquel Scotti Hirson -  muito diferente. Só que ao mesmo tempo, o que é mais impressionante no 

Tadashi é que ao mesmo tempo que ele criou um espetáculo em três semanas, nenhum de nós tem a 

sensação de ter sido, sabe, tipo assim, eu cheguei e o diretor me... eu sou um robô na mão do diretor, 

ele já tem tudo na cabeça dele, me manda fazer isso... não! Nada! Assim, ele, é, ele teve tempo para 

ver a gente, lógico, algumas ideias ele já chegou, porque a gente tinha se conhecido um tempo antes, 

dele vir para o espetáculo. Então a gente já tinha se conhecido, já tinha feito um trabalho na sala... 

então ele já conhecia um pouco os nossos corpos, nossa maneira de cantar ele já sabia, então ele não 

chegou totalmente às escuras. Então ele chegou muito com essa ideia do número sete. Ele chegou com 

vários estudos. Tudo o que tem no número sete, né? É, de pecado, a Cabala, tudo o que é sete... 

E - sete cores 

Raquel Scotti Hirson -  também de arco-íris, então tudo ele chegou, também de elementos da 

natureza, tudo o que tinha o sete. Então ele queria trabalhar com alguma coisa a partir daí, mas 

também não tinha o espetáculo claramente. Ele tinha muito essa coisa da família, que ele via muito a 

gente como família, então a gente fez algumas improvisações que até hoje a gente morre de rir quando 

a gente lembra, que era uma família. Mas deu tempo de tudo, desde improvisar a família, de 

experimentar isso e aquilo, dizer não, isso não, isso sim, isso não, incrível. 

E - mas foi três semanas só isso... 

Raquel Scotti Hirson -  mas também a gente ficava enfiados ali, né, ninguém tinha filhos, nada disso. 

A gente ficava de dia e noite, só ia embora se estava assim, não aguentava mais parar de pé, ia embora. 

E aí, mas assim, sabe, muito legal. Porque ao mesmo tempo, né, que tem a mão dele, que ele era muito 

objetivo nas coisas que ele queria construir, ele deu muito espaço para gente, ele fez muito a parte do 

que ele viu da gente, assim... então isso era muito, foi muito legal. Ele não, né, tudo é muito nosso lá, 

pensando nas coisas que eu faço, né, o... aquela coreografia da pescaria, né, isso é parte de uma ação 

que Cris fez na sala, ele gostou daquela ação, a partir dali ela foi desenvolvendo, aí ele já pediu pra eu 

ir tentando fazer junto com ela e a gente foi criando, mas muito a gente, muito as nossas ações, não ele 

falou “faça isso”, não, de jeito nenhum. No máximo ele ia lapidando. Depois também as twins, né, as 

gêmeas também a mesma coisa, ele deu a ideia, deu o mote e “trabalhem”. A gente ia construindo, 

depois ele vinha e dava aquela limpada, né, ele vinha e falava “Raquel, eu quero uma qualidade mais 

suave, eu quero que vocês sejam mais duras, então ele ia dando isso mas ninguém tinha a sensação 

de... 

E - Impositivo 

Raquel Scotti Hirson -  impositivo, manipulado pelo diretor. Ele foi muito orgânico em todo o 

processo e muito rápido ao mesmo tempo. 

E - que coisa, eu não imaginava isso. 

Raquel Scotti Hirson - então, impressionante. 

E - Interessante. E assim, por falar em coisas rápidas aí eu ia levantar o “Sonho de Ícaro”, que eu 

imagino que também foi uma super produção enorme, né, de vocês. 

Raquel Scotti Hirson -  é, o “Sonho de Ícaro” a gente já tinha ajudantes, né, assim, porque aí já tinha 

o, acho que era o Bukke141 e a Juliana142 estavam à frente mas tinha outras, assim. A gente ia também 

experimentando. 

E - mas a parte de imagens que vocês traziam 

Raquel Scotti Hirson - é, a parte de imagens, parte da imagem das cenas, na verdade, que foram 

sendo criadas e algumas, acho que agora só que é uma coisa cronológica... mas eu tenho quase certeza 

que, por exemplo, os tecidos eram uma coisa que o Ric já usava no curso dele “O ator na rua”, acho 

que já antes do “Ícaro”. [Naomi já está na hora da nossa reunião, né?...] Então acho que isso foi uma 

                                                           
141 Bukke é o apelido do figurinista Warner Reis. 
142 Juliana Pfeiffer – figurinista. 
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primeira coisa que eu acho que os tecidos já existiam, o Ric já tinha trabalhado no “Ator na rua”. É, aí 

realmente eu não vou saber... talvez a Naomi eu acho que vai saber te dizer mais porque eu acho que 

como ela e o Ric estavam mais à frente, mas muitas coisas já existiam do “Ator na rua” porque eu 

acho que essa coisa dos brancos, também, as figuras do leques também já tinha sido de um truêque que 

a gente tinha feito que foi do encerramento do “Ator na rua” e aí nesse eu estava mais à frente da 

produção e a gente fez, foi muito lindo, foi o primeiro cortejão que a gente fez aqui, foi aqui na Vila, 

não foi lá pro centro, foi aqui na vila, e lá foi antes, eu tenho quase certeza, foi antes do “Ícaro” e 

algumas coisas a gente já tinha, algumas imagens, que era a dos tecidos azuis, das roupas brancas com 

leques vermelhos, tudo isso depois foi aprimorado, né no “Ícaro”, mas essas ideias já existiam. 

E - E ficou até pro “Abre-alas”? 

Raquel Scotti Hirson -  é, e depois do “Ícaro” a gente aproveitou para o “Abre-alas”. Aí o que foi, os 

ternos eu tenho dúvida. Eu acho que talvez o que foi mais criado no “Ícaro” tenha sido essas figuras 

dos ternos e dos minotauros. Não sei, depois a gente precisava dar uma pesquisada na cronologia, o 

que que veio surgindo, sabe, porque até os ternos eu estou na dúvida, porque também eles já existiam 

num primeiro momento aqui no ator na rua e depois ele foi aproveitado para o “Ícaro”. Com certeza os 

minotauros foram criados na época do “Ícaro” porque tinha muito a ver com o tema, mesmo, então 

aquela roupa, né, que eles fizeram com essas... eu acho que era tudo cheio de... era um tecido meio 

napa, né uma napa que faz os coletes e aquelas coisas agarradas, né, resto de coisa eletrônica, assim 

que dava esse, duro e que assusta, você não quer tocar porque machuca. E aquela... a máscara, aquela 

máscara a gente comprou com o Tadashi, também, a máscara que os minotauros usam, o assum preto, 

tenho quase certeza. Essas ligações a gente precisa ver depois. Eu acho que a Naomi é quem mais vai 

saber fazer as ligações entre o “Truêque”, que ainda não era o “Abre-alas”, o “Ícaro” e depois o 

“Abre-alas”. Tudo foi, sabe assim, uma ideia foi pegando da outra e foi construindo. Mas aquelas 

máscaras foram de um projeto que a gente fez com o Tadashi, que não deu certo, que ele ficou um 

tempo aqui trabalhando com a gente, que era um projeto dele, esse sim era bem o que estava na cabeça 

dele que chamava “Migration”, ele queria trabalhar com essa coisas das migrações e isso foi na época 

dos cem anos da migração japonesa no Brasil. E, porque ele tinha feito esse projeto na Europa, alguma 

coisa assim, e ele queria trabalhar isso com a gente. E a gente trabalhou muito com sucata, então a 

gente arrecadou muita sucata. E eu tenho quase certeza que esses capacetes surgiram desse trabalho 

com o Tadashi que não virou nada, a gente tinha a sucata e aí a gente usou essa sucata para construir 

os minotauros. Isso a gente tem que confirmar, mas eu tenho quase certeza. Eu acho que aí dá muito 

pano para manga, viu? Esse trio, acho que dá pano para manga, mas você tem que pegar o Ric e a 

Naomi, eles vão ter a memória dessa sequência, do que que surgiu primeiro no curso do Ric, o que que 

virou isso e o que que virou o Abre Alas. Mas tudo foi, um foi aproveitando do outro a daí a gente tem 

essa composição dessas alas que estão no Abre Alas hoje. 

E - está certo. Eu queria também te perguntar também dos ... mas eu vou ouvir o que eu gravei, o que 

está bom, o que não está e aí a gente marca um outro momento. 

x.x.x 
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E -  Agora ele está gravando, definitivamente! Então, eu não sei se você teve chance de ler o projeto, 

Renato Ferracini - não, não. 

E - mas a ideia é mais ou menos a seguinte, em poucas palavras: eu vou tentar fazer uma biografia do 

objeto que é uma ideia da antropologia, que através dessa biografia dos objetos, dos figurinos, eu vou 

tentar entender um pouco do processo criativo do figurino de vocês, porque eu fui percebendo 

trabalhando aqui no arquivo que as coisas iam reaparecendo, os figurinos iam reaparecendo em vários 

lugares, então eu queria entender o que isso conta sobre o Lume. Acho que eu queria começar 

perguntando como que foi o processo do “Afastem-se vacas”, o que é que você lembra desse 

processo? 
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Renato Ferracini - bom o Afastem-se vacas foi um processo complicado na verdade, quer dizer, na 

verdade ele foi um processo muito importante para a gente, primeiro porque foi um processo onde a 

gente ainda estava um pouco abalados com a morte do Luis Otávio143 e logo depois que o Luis Otávio 

morreu a gente teve a visita de uma dançarina de Butô aqui, a Natsu Nakajima, que veio meio que dar 

uma estruturada na gente e a gente ficou muito apegado ao Butô nessa época em função disso. Logo 

depois a gente recebeu a visita de uma outra dançarina chamada Anzu Furukawa, que conhecia o 

Lume, a gente conversou muito e ela falou que ela tinha um sonho que seria montar o “Cem anos de 

solidão” do Gabriel Garcia Marques.  Aí a gente falou “vamos fazer né? a gente traz você e você faz”. 

Estávamos com um projeto temático e aí a gente, todo mundo leu o Cem anos de solidão e no “Cem 

anos de Solidão” tudo acontece num povoado chamado Macondo e aí, claro, esse povoado era na 

Colômbia e tal, e a gente tinha um projeto FAPESP que nos dava a possibilidade de fazer um projeto 

de campo, mas não fora do Brasil, dentro do Brasil. Aí nós pensamos: “poxa era na Amazônia 

Colombiana,  a Amazônia colombiana, claro, tem as suas singularidades, mas não deve ser muito 

diferente da Amazônia brasileira (risos)”. Então a gente foi, cada um foi para um canto da Amazônia 

para a gente um pouco vivenciar o que é estar num Macondo, o que é estar em Macondo. Claro que 

chegando lá a gente conheceu as pessoas, a gente se apaixonou pelas pessoas e a gente  tem esse 

trabalho de mímesis que só no sentido técnico, como parêntesis, no sentido técnico da coisa a Anzu 

Furukawa144 tinha um trabalho de mímesis, ela não chamava assim, mas ela tinha um trabalho de 

imitação de insetos ou de seres microscópicos, então o que ela fazia, ela ficava observando o inseto ou 

alguma coisa microscópica e tentava acionar no corpo dela alguns movimentos que ela observava 

naqueles seres. Claro que a gente nunca fez isso com microscópio, mas a gente já vinha fazendo no 

nosso processo de mímesis corpórea uma ideia de observação, como a gente recria essa observação no 

nosso corpo com pessoas com fotos, etc. então a gente achou que iria ser um mote, tanto que a gente 

ganhou esse projeto FAPESP justamente porque era um encontro de metodologias parecidas, mas 

diferentes, singularidades diferentes, então deveria uma ajudar a outra. Isso seria realizado dentro de 

uma montagem espetacular que seria o “Cem anos de solidão”, então ganhamos o projeto, foi ótimo, 

foi o primeiro projeto temático que a FAPESP deu para um grupo de teatro, para um núcleo de teatro. 

Foi o primeiro projeto na área de teatro, projeto temático, então foi bem interessante esse projeto. Mas 

aí o que é que acontece, a gente foi – porque a gente pensava o seguinte:  a gente ia para o Amazonas, 

a gente vivenciaria isso, trabalharia as ações, aí a gente voltaria para sala, a Anzu chegaria e colocaria 

em questão algumas coisas, colocaria em confronto a metodologia dela com a nossa. Não foi bem isso 

que aconteceu, o que aconteceu foi que ela chegou com uma coreografia pronta, e nós tínhamos que de 

certa forma entrar no que ela já tinha proposto. Não era a maneira como a gente trabalha. Nunca foi, 

com nenhum outro direto de fora. É claro que não dá para dizer que não foi um aprendizado, claro a 

gente teve que deixar de lado um pouco as coisas que a gente fez. Todo o material do Amazônas que a 

gente fez, ela olhou, mas ela quase não usou nada, tem algumas coisas que ela usou, mas não tudo, ela 

usava coisas muito pontuais, e aplicou na gente uma coreografia que para gente foi muito interessante 

fisicamente porque a gente não conhecia aquela linguagem, a gente teve que se adaptar, a gente quase 

morreu fisicamente, mas foi um espetáculo que justamente por isso, foi um espetáculo que foi feito 

quatro vezes [foi apresentado apenas 4 vezes] por que? Porque ficou um gosto amargo na boca, não do 

espetáculo em si que foi um dos espetáculos mais bonitos que o Lume já fez, a questão não era 

estética, esteticamente foi um dos espetáculos mais bonitos, foi um dos espetáculos fisicamente mais 

potente que a gente tem, mas foi um espetáculo que no processo não tinha um processo que a gente 

acreditava enquanto processo de troca de informações e troca de metodologias e trocas de técnicas e 

etc, foi um espetáculo bonito, mas não era a nossa cara, basicamente é isso. Então o que aconteceu, 

falando mais especificamente o que aconteceu, nós tínhamos um material que não foi usado, olha eu 

estou pensando nisso agora, nós tínhamos um material que eu não tinha sido usado no espetáculo, o 

que eu é que aconteceu, nós pegamos esse espetáculo e a gente começou a tentar destrinchar o material 

que não foi usado nesse espetáculo e fazer outros. O “Café com queijo” nasce daí. “Café com queijo” 

nasce das viagens que a gente fez com o Luis Otávio, mais essas viagens que a gente fez para montar o 

“Cem anos de solidão” e que a gente não usou os materiais então o “Café com queijo” nasceu disso. E 

todos os espetáculos depois foram, depois veio a “Parada” – lógico que a “Parada” não tem a ver com 

                                                           
143 Luis Otavio Burnier – fundador do Lume Teatro. 
144 Anzu Furukawa – bailarina de butô e diretora do espetáculo “Afastem-se as vacas que a vida é curta”. 
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isso, mas pensando um pouco nisso que você falou do figurino, da mesma forma que a gente usou, nós 

tínhamos uma verba interessante então nós gastamos bastante com figurinos para o espetáculo “Cem 

anos de solidão”, mas era como se fosse um espetáculo que daquele espetáculo ia nascer outros, 

porque não foi usada a potência que a gente queria que fosse usado naquele espetáculo. Da mesma 

forma que a gente reciclou as ações que não foram usadas, de certa forma a gente acabou reciclando 

também todo o espetáculo em termos do figurino. Todos os figurinos foram reciclados daquele 

espetáculo. A primeira versão da “Parada de rua” foi basicamente feita com aqueles figurinos, muitos 

deles. E até hoje acho que tem alguma coisa 

E -  tem o vestido da Cris145 

Renato Ferracini - exatemente 

E -  isso é uma suspeita que eu tenho que perguntar para você: tinha uma cena no Afastem-se que você 

usava um vestido branco 

Renato Ferracini - sim 

E -  é por um acaso o vestido laranja da Naomi146? do “Parada de rua”?  Eu ouvi dizer isso, mas isso é 

uma coisa que talvez... 

Renato Ferracini - você pode até perguntar para ela, ela está aí agora? Você vai fazer uma entrevista? 

E -  eu vou marcar ainda 

Renato Ferracini - mas pode ser que sim 

E -  eu tenho essa desconfiança, mas não consegui confirmar ainda. Porque eu ouvi dizer que o vestido 

dela tinha vindo do “Afastem-se”, aí eu fiquei comprando e me pareceu que era o seu tingido, mas eu 

não tenho certeza. 

Renato Ferracini - pode ser que seja. Porque no fundo, no fundo a gente não teve apego nenhum a 

esse espetáculo justamente porque não era a nossa cara então a gente quis transformar ele de todas as 

formas. O figurino acabou entrando nisso e até hoje, na verdade assim, os figurinos do “Afastem-se” 

de vez em quando são usados para outras coisas, para performances, para algumas outras coisas que a 

gente faz, mas alguns deles, eles realmente estão em outros espetáculos. 

E -  incorporados né? 

Renato Ferracini - incorporados em outros espetáculos, como, por exemplo”, as ações, como a 

viagem do Amazonas tão mais incorporados no “Café com queijo do que no próprio espetáculo 

“Afastem-se vacas”, pensando bem hoje, e eu estou pensando isso agora alto com você,  o “Afastem-

se vacas” foi case um aglutinador para um explosão posterior, o que é muito interessante, isso tanto 

em termos de ação física como em termos do figurino. Seu foco é o figurino né? 

E -  o figurino acompanha as ações né? 

Renato Ferracini - acompanha isso. Acompanha essa represa, essa ação que foi represada, então o 

figurino ele explode junto para outras ações, outros espetáculos. 

E -  entendi. Só voltando num ponto para eu ter isso claro, para mim. Vocês então fizeram a viagem 

para Amazônia com o “Afastem-se”, com o projeto temático da mímesis, mas vocês já tinham feito 

uma antes para o “Taucoaua”? 

Renato Ferracini - isso, exatamente. O “Taucoaua” foi uma viagem que foi a primeira viagem que a 

gente fez como alunos ainda do departamento de artes cênicas que a gente, foi quando a gente entrou 

em contato com a Mímesis corpórea e como alunos a gente convidou o Lume para dirigir um 

espetáculo nosso. Aí o Luis Otávio falou assim: tudo bem, então vocês - a gente queria falar sobre 

lendas brasileiras. Ele falou “então tá, então vocês não falem das lendas lendo os livros, mas vão viver 

as lendas no Brasil”. Aí cada um de nós como aluno, pegou sua mochilinha, não tinha dinheiro, não 

tinha nada, só tinha uma carta da FAPESP dizendo: ajude eles! (risos) caso eles precisem! Da 

FAPESP não, da Unicamp. E aí a gente foi para o Brasil, mas a gente não foi tão longe, quem 

conseguiu ir mais longe foi o Jesser147, que conseguiu carona com a FAB, não sei se ele contou essa 

história para você  

E -  ele não chegou a contar, mas eu tenho em documento. 

                                                           
145 Ana Crsitina Colla – atriz do Lume Teatro.  
146 Naomi Silman – atriz do Lume Teatro. 
147 Jesser de Souza – ator do Lume Teatro. 
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Renato Ferracini - ele pegou carona e conseguiu ir para o Amazonas. Ele foi o único que foi duas 

vezes para lá. Ai a gente, eu fui para o norte de minas, a Cris e a Raquel148 foram para Goiás, então a 

gente conseguiu mais ou menos fazer isso sem dinheiro nenhum. Então a gente coletou esse material e 

montamos o Taucoaua panhé mondo pé, que foi um espetáculo de formatura. Esse espetáculo de 

formatura de certa forma ele já se reciclou, porque muito material desse espetáculo a gente usou no 

espetáculo “Contadores de estórias”. Então o espetáculo “Contadores de estórias” foi dirigido pelo 

Ric149, que foi aqui no Lume, a gente fazia nos espaços, mas foi muito material desta primeira viagem 

que resultou no “Contadores de estórias” e mais coisas que a gente criou. Quando  a gente foi para o 

Amazonas para criar o “Afastem-se vacas”  a gente não usou quase nenhum desse outro material, 

quando a gente foi montar “Café com queijo” a gente reciclou tanto o material da primeira viagem que 

serviu para o “Taucoaua” e para o “Contadores”, como da viagem que a gente não tinha usado para 

nada ainda, resultou no “Café com queijo” que é o resultado de todo esse processo, na verdade o “Café 

com queijo” é a síntese de duas viagens e três espetáculo, que é: o “Taucoaua”, o “Contadores” e o 

“Afastem-se vacas”. 

E -  e nesse sentido o figurino do “Café com queijo” você acha que foi muito parecido? Muito 

diferente? Como foi o processo de criação? 

Renato Ferracini - O  figurino de “Café com queijo” a gente, aí a gente quis literalmente fazer algo 

que não tinha nada a ver com os anteriores, justamente porque era uma reciclagem atrás de reciclagem, 

nós falamos assim “precisamos para e fazer, criar algo específico para o ‘Café com queijo’”. Tinha 

uma outra questão do “Café com queijo” que é o seguinte: como a gente optou por fazer aquelas 

cortinas de retalhos que eram muito coloridas, os nossos figurinos tinham que ser o mais neutro 

possível para dar um contraste com o fundo, e a gente também não queria mudar de figurino, a gente 

não queria ficar mudando de figurino durante o espetáculo. Então os homens iriam ter um figurino de 

homem e as mulheres um vestido básico de mulher para a gente poder também virar homem e mulher 

nas mímesis independentemente de ter, do figurino marcar isso. Então o que a gente fez foi 

basicamente pedir para alguém que foi o Fernando Grecco ainda? Será que o Fernando Grecco já 

ainda era vivo? Foi o último figurino que ele fez para gente. Fernando Grecco, que faleceu logo depois 

inclusive, ele montar um figurino para agente neutro. Absolutamente neutro. Aí ele fez isso que você 

vê hoje e ficou é um figurino para gente básico que funciona muito porque ele não marca, ou seja, 

você consegue fazer uma mulher e o figurino não marca, não dá um contraste, as meninas também, 

mesmo com um vestido elas conseguem fazer home e o figurino não marca, neutro nesse sentido e 

neutro também no sentido de um contraste com o fundo todo coloridos, então eles são cores pastéis, 

então teve essa questão, mas também a vontade de não repetir, não retornar ou não pegar e reciclar 

figurinos do passado. Já quer era uma síntese, vamos entrar em outra questão entende? 

E -  entendi, e no “Parada de rua”, ele foi um processo mais longo né? pelas fotos a gente vê que teve 

vários figurinos, como é que foi esse? 

Renato Ferracini – “Parada de rua” é a história do figurino dela, praticamente. Bom, nessa primeira 

viagem que a gente foi, eu fui num lugar chamado Óbidos e dentro da cidade tinha uma figura 

carnavalesca que se chamava Mascarado Fobó. E aí eu trouxe vários, roupas do Mascarado Fobó. O 

Mascarado Fobó é feito de roupa de chita com uma máscara básica de cola, de colagem de jornal, 

papel marche. Eu trouxe várias. Só que a “Parada de rua”, ela começou lá na Dinamarca com a gente 

fazendo, trabalhando música e teatro. E a gente ia apresentar aos poucos. O primeiro figurino mesmo 

do “Parada de rua” eram roupas de festa, roupas de gala. Então se você vê as primeiras fotos da parada 

você percebe que eram roupas de festa, chegou uma hora que a gente quis abrasileirar um pouco, que a 

gente quis fazer uma unidade dos músicos e do Ric. O Ric como maestro, ele sempre foi o que teve 

um figurino mais fixo, mas a gente foi buscando. Até que chegou uma hora, veio a ideia de vir com o 

Marcarado Fobó e chinelo de dedo, aí tem a fase Mascarado Fobó que a gente usava as roupas do 

Mascarado Fobó de chita com chinelo de dedo e fazíamos isso. Até que chegou uma hora que 

começou a se transformar realmente num espetáculo, porque isso tudo eram às vezes inserções, aí 

quando se transformou num espetáculo a gente ainda usava a roupa do mascarado Fobó, mas a gente, 

eu, por exemplo, odiava aquela roupa. O chinelo de dedo para correr às vezes era ruim e era uma 

roupa feia, nos deixava como unidade, mas nos deixava como uma unidade meio estranha. Aí até que 
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um dia a gente resolveu investir no figurino e pensar: vamos fazer, pegando um pouco do primeiro 

figurino, que era mais elegante, mas nem uma elegância clássica, “vamos nos vestir bem”, mas com 

cores quentes, pegando do Mascarado Fobó as cores interessantes que ele tinha. Aí a gente foi 

testando, testando, testando, eu lembro que era realmente testar cores, verificar cores. Era uma questão 

de acerto e erro mesmo. Até que a gente foi chegando neste que é atualmente o figurino, então o 

figurino de hoje é um pouco uma elegância, mas com cores quentes, ficou um pouco um figurino meio 

de gypsies sabe? (risos) então ficou essa cara que dá um pouco uma unidade que é um elegância um 

pouco maluca assim, e umas cores quentes justamente por a gente ser do Brasil, quer dizer a gente 

queria trazer essa questão das cores quentes do Brasil, mas sem entrar naquela coisa Brasiiil, sabe? 

Aquelas coisas carnavalescas. 

E -  sem o óbvio? 

Renato Ferracini - é, sem o óbvio. E acho que a gente conseguiu de certa forma, porque ficou uns 

seres meio esquisitos assim. 

E -  não dá para saber exatamente de onde vocês vêm. 

Renato Ferracini - não dá para saber, exatamente. Mas isso foi muito uma questão de tentativa e erro 

e junto com o Kai150, ele que foi o diretor da “Parada”, da gente ir testando, mas teve um dia que a 

gente chegou e “é esse o figurino”, mas isso foi de, acho, não sei exatamente na história, mas foram 

uns 4 ou 5 anos para a gente chegar nesse figurino.  

E -  foi um processo 

Renato Ferracini - foi um processo. 

E -  e ao mesmo tempo que teve esse processo do figurino tinha um processo do espetáculo mesmo? 

Renato Ferracini - sim sim, é que o espetáculo também foi acompanhando essa relação porque 

primeira vez que a gente fez isso, a gente tinha algumas cenas, tinha, por exemplo, umas cenas muito 

engraçadas, primeira vez acho que o Kai veio para cá, a gente estava trabalhando a questão rua – 

música e teatro. Então a gente tinha umas inserções, a gente se vestia de papai Noel e ia fazer greve, 

sabe? Umas coisas assim. A gente fazia o enterro do passarinho em pleno centro da cidade, eu não me 

lembro mais o que a gente fazia, mas a gente fez muita. Ah! Teve uma que o Jesser e a Raquel iam 

uma cachorrinha que chamava Xuxa, me lembro até hoje, aí a gente foi aqui no terminal de ônibus 

com umas faixas “Bem-vinda Xuxa” e aí a gente ficava “Xuxa!” e as pessoas achavam “será que a 

Xuxa vem?” e aí a Xuxa, a gente fez uma amiga entrar com a Xuxa no ônibus três pontos antes, aí a 

Xuxa chegava de cachorrinho. Então eram essas inserções um pouco engraçadas, um pouco malucas 

que a gente fazia na rua e nisso a gente ia testando figurino. Quer dizer a gente fazia figurino de papai 

Noel, fazia figurino de ... mas aí quando a gente começou a fazer um corpo a gente decidiu por fazer 

um figurino de festa. Esse foi o primeiro figurino que a gente quis dar uma unidade, que não fosse tão 

experimental. Depois veio o mascarado Fobó e depois finalmente o que nós estamos agora. Mas o 

processo do “Parada de rua”, ela começou em 95, é alguma coisa assim, mas a gente só foi estreiar 

mesmo, que a gente considera como estreia em 98 ou 99.Assim, porque então foi um processo, desde 

as inserções que a gente fazia aqui. O Kai vinha para cá, a gente ia para a Dinamarca, foi todo um 

processo até a gente chegar no formato do “Parada de rua”, não foi assim “vamos montar um 

espetáculo?”, pelo contrário, foi assim “vamos trabalhar com Kai música” e ele tinha essas ideias de 

inserção, ai a gente foi montando. A “Parada de rua” foi um processo interessante porque ela foi se 

construindo como espetáculo,  a gente nunca teve a ideia de montar um espetáculo. Não foi “vamos 

chamar o Kai par amontar um espetáculo”, nunca foi assim. 

E -  entendi 

Renato Ferracini - era para chamar o Kai para trabalhar com música. Aí a gente foi vendo que isso 

era interessante, daí foi indo. Lá na Dinamarca, por exemplo, tinha um figurino de inverno, deve ter 

algumas fotos que você já viu. 

E -  tem, tem vídeo. 

Renato Ferracini - que a gente fez uma “Parada de rua” com menos 20 [graus Celcius] 

E -  ai que frio! 

Renato Ferracini - aí a gente não tinha nenhuma condição de fazer nada a não ser com aquelas... 

E -  cachecol, gorro, luva 

Renato Ferracini - exatamente, acho que tem alguma 
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E -  tem, inclusive ele aparece, o Kai, vestido de urso 

Renato Ferracini - exatamente, ele fazia de urso com a gente, que é uma figura do Odin que eles 

usam direto. 

E -  e assim, a partir do que você falou eu fiquei pensando um pouco n’ “Os Bem Intencionados”, se o 

processo d’ “Os Bem Intencionados” tem algum paralelo com esse do “Para de rua”, de ter sido um 

processo longo? 

Renato Ferracini - tem porque assim, a única diferença é que na “Parada de rua” a gente nunca 

pensou em montar um espetáculo, o “Bem Intencionados” já foi desde o começo a gente tentando 

buscar a forma de um espetáculo, mas “Os Bem Intencionados” ele é mais longo inclusive, o processo. 

Muito mais longo, porque a gente pensou em montar um espetáculo de música com bufões na rua, isso 

era a ideia inicial, a gente começou a trabalhar. Era uma época ainda que o Kai estava vindo trabalhar 

com a gente, então fazia muitos anos atrás. E esse processo foi se revendo a cada vez. A gente 

trabalhava com o que a gente chamava de bolsões, então a gente viajava, viajava, viajava e dizia 

“vamos trabalhar alguma coisa para a gente montar coletivamente”. Aí a gente vinha com essa ideia de 

montar os bufões, trabalhando bufões. Aí a gente começou a ver que os bufões poderiam ser mais 

fechados, porque os bufões são muito expansivos, a gente poderia deixar os bufões, menos malucos. 

Então os bufões ficaram mais sutis, mais delicados e a gente falou “então vamos fazer figuras”, aí 

surgiu a ideia de fazer figuras bufonescas, mas muito vinculadas ao cotidiano. Quando a gente foi para 

o cotidiano a gente começou a pensar que essa relação ficção-realidade era muito maluca, porque 

quando a gente foi fazer o documentário que a gente pôs as nossas figuras e a gente foi para o baile, 

nos bailes a gente achava que eles iam, que a gente ia ser barrado pelos figurinos. As pessoas eram 

mais, os figurinos eram mais loucos que os nossos! A gente estava lá assim, a gente era... e as histórias 

que as pessoas contavam. Então assim, onde que está o teatro, onde que está a realidade? Era uma 

mistura, um hibridismo muito maluco. 

E -  e para esse documentário, já tinha o Bukke151? Já tinha um pensamento mais... 

Renato Ferracini - já, a partir do momento das figuras, que a gente criou as figuras o figurino ele 

começou, porque o que é que acontecia, como é que a gente criou essas figuras, não sei se você sabe 

da história? 

E -  dos papeizinhos? 

Renato Ferracini - dos papeizinhos, e nos papeizinhos às vezes indicava-se já alguma coisa de 

figurino. Então das indicações de figurino as pessoas já vinham aqui [no armário de figurinos] e já 

experimentavam alguma coisa. Quando o Bukke entrou, o Bukke entrou já par a montar algo em cima 

da lógica do que a figura era. Então a figura do Márcio152, obviamente, usa muito roupa colada, tem 

todo um lugar que o Bukke teve que trabalhar que seria fazer um figurino dentro da lógica de cada um, 

que já existia. Então é bem você vestir algo que já existe, não é fazer o figurino do zero, tanto nós 

atores já tínhamos ideias de figurino para cada um deles já, a gente trabalhou muito com o Bukke 

nesse sentido, o Bukke foi um criador junto com a gente porque a gente já sabia mais ou menos o tipo 

de coisa que a gente queria.  

E -  assim como o “Café com queijo” de alguma forma? 

Renato Ferracini - é, exatamente, que é um pouco diferente da “Parada” porque a “Parada” foi 

realmente uma experimentação, a gente não sabia o que a gente queria, até que surgiu essa ideia. 

Agora o “Bem Intencionados” a gente sabia o que a gente queria, não porque a gente já sabia de ante 

mão, porque as figuras levam a uma lógica de vestimenta. E a “Parada”, tudo bem, já tinha até figuras 

na “Parada”, mas a “Parada” ela trabalha mais com figuras em bloco assim, do que uma figura 

individualizada. No “Bem Intencionados” você tem figuras mais individualizadas que dão uma lógica 

muito mais singular para cada figurino. Tanto que eu acho até hoje que eu não tenho um figurino que 

eu acho que seja o meu figurino 

E -  do “Bem Intencionados”? 

Renato Ferracini - do “Bem Intencionados”, eu acabei de ver uma roupa agora a minha camisa inicial 

já troquei, eu estou querendo trocar agora. A calça sim, o sapato sim, mas a camisa eu não achei ela 

ainda sabe? Mas agora eu acho que eu achei, mas é uma camisa feminina, então eu preciso fazer todo 

uma coisa para trocá-la. Mas é isso. 
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E -  vai surgindo? 

Renato Ferracini - vai surgindo, é. 

E -  e eu ia perguntar também como foi o processo do “O que seria de nós” como foi com a Sandra153? 

Com o Norberto154? Se ele teve muita influência? 

Renato Ferracini - o “O que seria de nós” foi um pouco parecido com os Bem intencionados, porque 

o “O que seria de nós” foi o seguinte: o Norberto deu para cada um dos quatro uma lógica para a gente 

construir uma figura. A única diferença foi que ao invés de papeizinhos nós tínhamos um diretor que 

falava assim “você trabalha uma figura assim”. Ele nos deu alguns escritos dizendo o que é que era 

cada um deles e agente montou a figura encima disso, então quando a gente chamou a Sandra, a gente 

já tinha as figuras, não prontas, porque elas nunca estão prontas, mas pelo menos delineadas, então 

também já tinha uma lógica de cada um deles. A minha figura, por exemplo, era um senhor, são quatro 

velhos, a Cris não, porque a Cris tinha que ser uma coisa meio híbrida, meio homem-mulher, menino-

menina, mas nós três, eu, o Jesser e a Raquel tínhamos já uma figura delineada. A minha figura era a 

figura de um senhor que andava bem vestido etc., mas um bem vestido que eu me inspirei muito no 

meu pai, que o meu pai é um bem vestido, mas assim, ele usa calça social, ele usa camisa social, mas 

tênis, porque é bom ele andar de tênis, sapato não... e ele já tem quase oitenta anos então você não vai 

falar para ele “não, usa sapato por quê..” não, vai de tênis mesmo! Eu vou bem vestido, mas tênis é 

melhor! Então essa coisa de você andar de tênis com uma calça social vem muito de uma certa idade 

que você já não liga para algumas coisas (risos), não precisa mais ligar para se combina ou não 

combina, o mais importante é a coisa estar confortável.  Então quando eu falei isso, ela [Sandra 

Pestana] montou um figurino muito interessante, que eu gosto muito, que é uma camisa social, uma 

gravatinha borboleta, uma calça social e um tênis. E foi exatamente inspirado um poço no meu pai, 

assim, sabe? Claro, meu pai não usa gravatinha borboleta, mas casa muito com as figuras d’ “Os Bem 

Intencionados” que usam chapéu, que tem toda uma questão de viver o passado, gravatinha borboleta, 

ao mesmo tempo com esse toque de usar um tênis, então nesse sentido a lógica de construção dos 

figurinos d’ “Os Bem Intencionados” é um pouco parecida com o do “O que seria de nós”. No sentido 

que nós tínhamos uma figura e a figurinista veio, ou o figurinista veio, vieram, para tentar vestir essa 

figura dentro da lógica dele, que é um pouco o que a gente sempre trabalha, no fundo é uma 

característica nossa de quando a gente chama os profissionais, por exemplo quando a gente chamou a 

Grace155 a gente já tinha o material, a gente queria que esse material fosse usado e fosse 

redimensionado pela diretora porque ela traz as partes dela e aí surge deste embate, surge o espetáculo, 

por isso que quando eu falo que com a Anzu não aconteceu, o “Afastem-se”, porque não aconteceu 

isso. A gente tinha um material, mas ela não usou nada. 

E -  no máximo aqueles figurinos de palha? 

Renato Ferracini - sim, aqueles. A gente trouxe os figurinos, foi a gente que trouxe? Quem que 

trouxe? Fui eu mesmo! 

E -  eu acho que foi o Jesser, foi você? 

Renato Ferracini - ah não, foi o Jesser! 

E -  porque parece que o 

Renato Ferracini - ou fui eu? Eu não lembro agora? Depois eu preciso verificar isso. 

E -  o que o Simi me contou na entrevista dele é que tinham 5 vestidos e 6 pessoas então o seu vestido 

o Fernando Grecco fez a partir de um tapete. 

Renato Ferracini - exatamente. 

E -  mas quem trouxe eu acho que foi o Jesser, do que ele contou. 

Renato Ferracini - então acho que foi ele sim, mas assim, aí, porque aí quando ela viu aqueles 

vestidos ela falou “eu quero usar esses vestidos para alguma coisa”, aí é ao contrário, é o próprio, 

naquela cena, por exemplo, você já assistiu à cena do Galo Capão? 

E -  já 

Renato Ferracini - aquela cena basicamente é usando os vestidos, são os vestidos a cena, a cena é 

uma coisa boba que é uma brincadeira infantil que a gente brinca em cima, mas o que faz a cena são os 
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figurinos. A gente sempre sonha em retomar aquela cena lá, eu não sei se esses figurinos estão aí 

ainda? 

E -  tão aí, eles estão... 

Renato Ferracini - quase desfazendo né? 

E -  é 

R: eu imagino porque já faz tantos anos. 

E -  é que eles estão dobrados, eles foram dobrados guardados porque eles são muito grandes, então 

acho que isso deu uma quebradinha neles. 

Renato Ferracini - é uma pena a gente não ter espaço para cuidar dessas coisas, mas quem sabe a 

gente consegue um dia. 

E -  aos poucos né? é, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, acho que era mais ou menos 

isso que eu estava pensando: entender os processos em relação também aos figurinistas, aos diretores, 

se teve diretor que foi mais impositivo, menos impositivo. Se partiu de vocês. 

Renato Ferracini - a Anzu foi impositiva, mas porque também acho que a gente estava numa fase 

muito maluca, entoa a gente não entendeu muito a proposta, ela não entendeu muito a proposta, mas 

não dá para falar, foi uma experiência maravilhosa para gente. É que a gente viu que o espetáculo em 

si não... ao mesmo tempo, em função daquele espetáculo nascem espetáculos muito importante para 

gente hoje como o “Café com queijo”, por exemplo.  

E -  eu tinha me esquecido de perguntar do “Shi-Zen”, como é que foi com o “Shi-Zen”? Porque na 

ficha técnica a autoria, quer dizer, a concepção de figurino é do Tadashi156. 

Renato Ferracini - o “Shi-Zen”, mas é ele mesmo porque na verdade o “Shi-Zen” trabalha um pouco 

diferente como a gente falou das figuras, porque o “Shi-Zen”, o Tadashi trabalha muito como imagens, 

então como o figurino compõe com aquela imagem. Então ele pensa, o Tadashi, ele pensa a cena como 

um quadro, então se ele quer aquele quadro com corpos brancos, com uma aparência de pele, então ele 

vai botar sunginha na gente. Se ele quer aquele quadro com corpos e saia, então ele vai pensar na saia, 

ou quando a gente corre, aquela cena praticamente são, eu lembro dele falar assim “eu quero figurinos 

amarrotados, velhos” quase homeless, sabe? Então é um pouco essa ideia dessas figuras que estão 

usando qualquer coisa e correndo para a vida e correndo pela vida, correndo para a vida, é um pouco 

essa imagem, aí ele trabalha as imagens, então os figurinos são bem trabalhados a partir das imagens 

que ele quer. Então por isso que ele assina luz e assina figurino.  Porque ele compõe um quadro, ele 

compõe uma cena, ele compõe uma imagem que ele quer trabalhar, essa imagem é comporta dos 

atores, da luz e dos figurinos e dos objetos. Então ele vai pintando um quadro, então por isso que essas 

questões visuais ficam muito na mão dele, porque ele pinta um quadro e aí ele precisa ter o figurino na 

mão dele para ele pintar o quadro, não dá para ele pintar o quadro sem os figurinos porque se não 

fica... é como se você falasse assim “o azul você pinta, o resto eu pinto”, não tem muito sentido. Então 

por isso que ele assina a luz, assina o som e ele assina, porque é quadro tridimensional, inclusive 

sonoro, ele assina o som, ele assina a luz e ele assina o figurino porque ele é um pintor cênico, ele 

pinta a cena e aí ele precisa ter tudo isso na mão, então é outro processo, aí é um processo centralizado 

mesmo. 

E -  mas ele usou materiais de vocês? 

Renato Ferracini - usou, ele usou material da gente? 

E -  porque assim, do que eu já sei 

Renato Ferracini - não, ele usou material da gente, material físico você está falando? 

E -  físico 

Renato Ferracini - sim, sim, ele usou. Por exemplo, a cena minha e da Naomi eu faço um velhinho 

que eu fazia lá em 93. Porque ele chegou lá, “ah, Renato, faz um velho e eu quero que a Naomi faça 

uma criança”. Eu fui improvisar, claro na improvisação você usa a primeira coisa que tem vem, 

porque eu pensei “ah eu vou usar isso, depois.” só que eu já usei e ele já gostou, então aí ficou. Aí foi 

isso essa cena, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa...não. É claro que ele usa as nossas [ações], 

porque ele também não um, quando ele vai, nesse sentido ele pinta um quadro, mas ele deixa muito, na 

hora das ações ele deixa a gente pintar também, isso é muito legal do Tadashi, ele fala assim “eu tenho 

essa imagem, eu queria que você usasse isso”, aí ele vai. Você pode improvisar ou não improvisar, ele 

vai pegando de você aquilo que interessa, então aí sim, as ações físicas, por isso que para a gente é 
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interessante, por isso que para a gente tudo bem ele fazer todo o resto, porque desde que a gente 

consiga fazer o nosso trabalho de ator livremente a ponto dele ir cantando aquilo que é interessante 

para ele. 

E -  eu acho que esse é, que tem similaridades, mas esse é grande diferença entre com a Anzu, porque 

a Anzu também domina tudo, mas até o material ela domina, quando 

Renato Ferracini - exato, foi o grande problema que a gente teve com ela, porque ela queria que a 

gente fizesse ações que não eram ações nossas. O Tadashi ele fala assim “eu preciso dessa qualidade”, 

aí você vai lá e tenta fazer, ele fala assim “não, não é isso”, mas você busca. Ele não fala assim “faça 

assim”, de vez em quando ele até faz, “tenta fazer assim” aí você vai lá e faz, “não, não é assim” e aí 

vai indo, mas com a Anzu não, com a Anzu tinha coreografia pronta, você tinha que se encaixar na 

coreografia e aí era muito estranho para a gente era muito difícil.  

E -  e voltando um pouco só no da Natsu157, o “Sleep and Reicarnation”, porque eu não tenho nada 

muito ainda sobre ele. 

Renato Ferracini - o da Natsu eu não vou poder fazer nada, falar nada porque eu não estava no Lume. 

Foi em 92 o da Natsu. 

E -  ahh foi em 92, quem que estava você lembra? 

Renato Ferracini - daqui só ric e simi158, são os únicos que podem te responder sobre esse processo. 

E -  é que tem tão pouco material. 

Renato Ferracini - eu nem assisti esse espetáculo, eu assisti em vídeo, mas eu nem assisti. 

E -  é que tem tão pouco material que as vezes eu nem me lembro dele. Mas legal, bom eu acho que 

era mais ou menos isso que eu queria, se tiver alguma coisa 

Renato Ferracini - se tiver você me fala 

E -  se você lembrar de alguma curiosidade você me avisa então 

Renato Ferracini – está bom 

x.x.x 
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Entrevistadora -  e a minha ideia era perguntar primeiro para você como é que foi o retiro de Clown 

com o Burnier159, se teve alguma atividade ligada a figurino, como que foi? 

Ricardo Puccetti - Bom, figurino especificamente do palhaço, do clown, ele é um trabalho bem... que 

ele vai junto com a construção do próprio palhaço, né? Então no retiro, sim, tem um momento, né, 

dedicado a isso, quando as pessoas vão começando a ter noção um pouco, é, da lógica dela, do corpo, 

como é que ela reage e age frente àquela situação do retiro que é uma situação de ser aprendiz na 

frente de um monte de pessoas, então uma situação meio desconfortável, à medida que ela vai se 

entendendo e isso não se fecha em um retiro, é um início, né? Começa-se também a buscar o figurino, 

a maquiagem, então com a ideia de revelar. A mesma coisa que a gente está fazendo com o corpo do 

palhaço, a lógica dele, o que ele faz, né, qual é o humor dele. Começa então a ver que figurino vai 

revelar mais essa pessoa, como ela é. Vai, em vez de esconder ela, vestir ela como se desnuda, na 

verdade. E a maquiagem é a mesma coisa, vai no mesmo processo. Então é um processo longo, que 

não é num curso, né, assim, daí a pessoa tem que continuar buscando. Então um exemplo, por 

exemplo, é o Oliver Hardy, o Gordo, né, que é um palhaço, os dois, o magro também, o [Stan] Laurel. 

O gordo ele é muito gordo e muito grande. Então os figurinos dele são menores, então aí isso realça o 

tamanho dele. E o magro o oposto, você vê que todos aqueles figurinos estão caindo, né? Então ele 

fica menor dentro do figurino, então um pouco essa é lógica. E como daí, por exemplo, o Gordo, mas 

aí já é uma outra etapa, mas é como que esse figurino ele vira, como ele é muito pessoal, como ele 
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também vira um meio para expressar o que o palhaço está sentindo. Então o Gordo, ele é, eu já falei, 

ele é grande, o figurino é menor, então a maneira, as ações dele são muito delicadas em relação ao 

figurino. Então ele tem aquele gesto com a gravatinha, com os dedinhos todo delicadinho, isso, usando 

o figurino, e uma ação, né, junto, isso faz ele ainda ficar maior, porque ele fica aquela coisa grande 

com as mãozinhas assim pequenininhas. Então é assim no retiro. 

E -  e como é que foi para o Teotônio160, no se caso? No começo já tinha muito claro delineado? 

Ricardo Puccetti - não. Porque é interessante, por que às vezes... eu já trabalhava palhaço antes do 

retiro, mas assim de uma maneira super intuitiva, na rua, então tinha um monte de coisa que ficou e 

um monte de coisa que foi, que saiu porque não tinha a ver, era esteriótipo, não funcionava, né? 

Quando você começa a trabalhar sem um olho de fora, então você acerta e erra, né? Com o olho de 

fora também, mas assim, pelo menos tem alguém que fala “oh, por aqui acho que não dá certo”. Então 

comigo, então quando eu vinha era muita coisa, sabe? Mas já tinha alguma coisa, por exemplo, a 

minha calça, que eu usava era essa calça que eu uso no “La Scarpetta” até hoje. Então ela já estava. 

Tinha um pouco da lógica, também, de eu ser muito magro e alto, já nem tão magro, assim, pode se 

dizer mais forte, hoje, eu diria, mas então, então é aquela calça que é justa e é curta, como se o 

figurino... 

E -  fosse encolhido na máquina. 

Ricardo Puccetti - tivesse encolhido, ou fosse, é, tivesse encolhido ou ele cresceu e o figurino é o 

mesmo, né? Então um pouco isso. Isso me deixa mais longo. Mas eu tinha um casacão. Se você ver 

fotos, tem uma foto da tese da Elisabeth Pereira Lopes, a gente tem um xerox aí, que tem fotos assim... 

então era quase não via meu olho, tinha um chapéu enterrado assim, tinha um casacão... só daí o que 

que aconteceu: daí eu tirei o casaco e debaixo do casaco já estava. Porque era coisas que eu uso 

também, agora já não uso porque ela rasgou inteira, mas era uma camisa de manga comprida, também 

justa, um coletinho. Então tinha algumas coisas e outras que escondiam. Por que aí é muito, o processo 

é muito esse, mesmo, a gente acaba colocando muita coisa que é, que fica na frente, fica entre, né? 

Depois vai tirando aos poucos. 

E -  entendi 

Ricardo Puccetti - mas é um processo muito lúdico, essa maneira do retiro, e depois também que 

ficou a maneira, que depois eu também fui continuando para trabalhar com aluno, então é muito 

lúdico, mesmo. Eu sempre falo: no momento em que chega para mexer com figurino, então as pessoas 

vêm muito com uma concepção muito pronta: o palhaço, o palhaço é isso, é aquilo, o MEU palhaço é 

assim, né? Então em um trabalho com aluno você vai tirando isso um pouco, mostrando que a coisa é 

mais aberta, é mais simples, é mais conectado com eles. Mas no momento a gente sempre faz o 

trabalho físico, aquela coisa, eles estão num estado, já de mente e de corpo, né? E daí os figurinos já 

estão todos espalhados, eles trazem muito material. E esse material vai ser trocado entre eles, 

emprestado. E daí eu falo “bom, ok, agora vocês...”, é como se fosse uma feira de rua, aí cada aluno 

colocou no chão um pedaço da sala cheio de coisa, eu falo “agora vocês andam aí...” e a relação que 

vocês têm que ter é como quando criança pequenininha, assim, ela abre o armário da mãe e do pai, o 

guarda-roupa, eu sei, porque as meninas, né? Começam a botar do jeito que vem. Tem uma relação, é 

uma relação lúdica de se divertir e não “ah, eu pareço isso, eu pareço aquilo”, né? Então, eles criam 

coisas interessantíssimas que depois também você vai limpando e o embrião da lógica está por baixo, 

sabe? Então no início muitos, não vou dizer todos porque depende do grupo, às vezes são todos, às 

vezes não, né? Mas o que eu brinco é que eles tendem a vir como uma árvore de natal, assim 

enfeitados, bota óculos sem lente, bota uma meia de cada cor, bota três gravatas, bota, sabe? Porque 

também estão se divertindo, e é isso que é legal, né? Com isso, porque depois meio sem querer, vamos 

dizer, você fala “oh, tira tudo e fica com esse calção, aí, esse calção é legal. Esse calção, puxa ele mais 

para cá, encurta ele mais que ele fica bufante”, por exemplo, daí uma, sei lá, alguém que tem o quadril 

grande, realça o quadril grande. Você vai junto com eles apontando um pouco como um espelho e eles 

vão “ah, sim”. Ou tem gente, sei lá, tem pessoas, que dê a impressão quando você olha, e também é 

muito a impressão deles trabalhando, né, tem o tronco grande e a perna curta. Não que seja uma coisa 

disforme, mas a impressão é um pouco assim, então você bota essa pessoa com uma camisa longa, e 

bota a calça dela por cima da camisa mais baixa, então ele fica com uma perninha de trinta centímetros 

e com um corpão. Então, claro, a gente busca o riso, né, mas o riso calcado nisso que é muito de cada 
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um, mesmo, então não é uma fórmula “todo mundo bota o sapato grande porque o sapato grande...” o 

que eu uso, que eu adoro, ah, isso é uma coisa interessante, por que? Primeiro é afetiva a minha 

relação com o palhaço, o palhaço tradicional, de circo, de criança pequena, então isso eu já adoro. Mas 

o meu sapato de palhaço, ele foi feito, desenhado para mim, eu desenhei, fazendo ele semelhante às 

botinhas ortopédicas que eu usava quando era criança, que eu usei bastante porque eu tinha pé chato. 

Então foi aquela botinha, com a minha lembrança ampliada virou um botão imenso, né? Então essa 

conexão: então não é só botar o, né? 

E -  não é qualquer sapato grande. 

Ricardo Puccetti - não é qualquer sapato. Isso da maneira que a gente vê o trabalho. Tem outros que 

não, que botam o sapato porque palhaço bota o sapato grande. Mas não é para todos que funciona, né? 

E -  claro. E vocês aqui no Lume tiveram contato com vários mestres, tiveram formações muito 

diversas, e essa questão do figurino sempre aparece de forma parecida ou cada um trabalha de forma 

diferente? 

Ricardo Puccetti - olha, eu acho que, é, eu trabalhei com bastante, com alguns mestres, o privilégio, e 

eles acabam indo por caminhos diferentes, mas buscando a mesma coisa. Então, por exemplo o Phillip 

Gaulier, quando você está trabalhando palhaço com ele, é quase um mês o curso de palhaço, então a 

primeira semana ele vai vendo você, são jogos, são exercícios. É muito menos físico do que a gente, 

mas é mais “jogos”, né, do que treinamento, não tem isso para ele. O treinamento dele era jogar 

pingue-pongue para aquecer antes de começar, e porque ele gosta e porque ele ganha de todo mundo, 

ele é muito bom. No tempo que eu estive lá ninguém ganhou dele, eu fiquei sabendo uma vez, acho 

que com a Naomi161, que a Naomi ficou mais tempo na escola lá, que alguém ganhou e daí ele não 

acaba o jogo, porque ele come bola. Não tem nada a ver, mas então o espírito dele é esse, é o brincar, é 

o prazer. Então, depois de uma semana, acho que na segunda semana, se eu não me engano, ele já viu 

cada um e ele escolhe um caráter, um personagem, entre aspas, mas ele não fala, ele não está vendo 

como um personagem clássico “você é isso”. Não, ele está justamente... só que ele dá para a pessoa 

então o que a gente busca, que que revela essa pessoa. É esse personagem, vai fazer essa pessoa 

descobrir algo. Então tem um que é o escoteiro, tem o guarda de Londres, tem um monte, uma 

variedade de coisas que depois você vai vendo, tem tudo a ver com a pessoa. E aos poucos vai 

descobrindo a lógica. Então para mim ele deu o boxeador. Então era o que, ele falou assim “você é o 

boxeador”, daí a única coisa que ele falou “você vai estar de boxeador”, né, o que que o boxeador 

precisa, então a gente, todos saímos, a gente no final de semana num mercado de rua em Londres 

catando coisa, comprando, e ele falou “você usa para fazer aquela coisa que eles usam para tapar o 

dente, você usa casca de laranja”. Falei, “tá bom, né”. Fui, então boxeador, o meu sapato grande do 

Teotônio que eu já tinha eu pus, que eles têm uma bota, uma meinha branca. Calçãozão preto daquele 

calção grande e largo, sem camisa, luva de boxe que eu comprei, e daí a minha ideia, que boxeador de 

Olimpíada, eles usam uma máscara, né, o profissional não, mas o de Olimpíada, eu pus um capacete 

de bicicleta, desses de bicicleta, já ficou totalmente... e botei, então eu cortava a laranja em quatro, 

tirava a laranja e ficava aquela casca, aquela forma exatamente da boca, e botava. E pronto, e assim 

fiquei um mês trabalhando com isso, e aquela casca vai para lá, e daí dá milhões de jogos, e é ruim, 

por que ela amarga, e mastiga a casca, engole, mil coisas. É justamente ele te dá elementos para você 

brincar com o figurino porque a linha dele é a do prazer no jogo: o corpo que brinca, as ideias que são 

brincantes, também, qualquer bobagem, desde que você está se divertindo. E com o figurino é a 

mesma coisa. Então a lógica que ele fez é a mesma, do boxeador. Figurino, é assim, porque ele sempre 

falava “você tem que estar com o corpo exposto, sempre”, então é isso, porque com o figurino muito 

justo é o corpo quase que vira uma pela, né? Até ele elogiou no final porque ele falou que já tinha 

dado o boxeador para algum, também, para alguns, assim, ele falou “foi o único que fez do início ao 

fim e não desistiu da casca de laranja, porque todos usam uma vez, um dia, é horrível, joga”. Ele falou 

“não, você descobriu um monte de coisa com essa casca de laranja...” A Naomi viu, né? A casca de 

laranja. Eu estou entrevistando aqui... meu café chegou. Então é um pouco isso, né?  

Daí com o Nani162, ele não mexeu muito no figurino. Porque também quando eu fui com ele já estava 

tão afinado com a lógica, ele, eu sinto que ele fez o teste da minha lógica enquanto palhaço, e que 

bateu com o que eu trabalhava, como eu cheguei pra ele, do que ele... eu fui mostrando números, do 
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que eu tinha, ele me ensinava alguma coisa, isso nos primeiros dois dias que eu cheguei, porque eu ia 

começar numa segunda feira, eu cheguei numa sexta, porque eu não tinha mais o que fazer lá, não 

tinha pra onde ir, falei com ele, ele falou “chega, tudo bem, você fica aí no final de semana, a gente vai 

vendo algumas coisas, não sei o que, a gente começa mesmo na segunda”. Tá bom. Daí, eu também, 

isso tem escrito em algum lugar, mas oh essa historinha, daí, então ele falava no sábado, “vamos ver, 

mostra aí um número”, eu mostrava. “Tá bom, agora faz esse aqui, tem esse aqui, faz aí, tá. Mostra 

mais outra coisa”, mostrava. “Ah, esse aqui tá legal, isso é bom, mas o fim não é bom”, não sei o que, 

comentava. “Ok, tá bom, chega, chega de trabalhar, vamos... preciso de umas ajudas lá”. Porque a casa 

dele, tinha um casarão grande, com espaço, e gente de circo, era um circo no quintal. Tudo, né, então 

até arquibancada do circo, tem não sei o que, aquela tralha, né? Daí ele vinha e falava “oh, tá vendo 

esse poste?”, mas um poste muito alto, fino, assim, com uma lâmpada lá em cima. Ele falou “oh, tem 

que trocar a lâmpada, está queimada, você me ajuda?” “ajudo”. “Então troca para mim. A escada está 

lá, troca para mim”. Então uma escada, uns giros praticamente, aquele imensa, e eu sozinho, ele bem 

velhinho, era para mim. Na verdade ele estava usando para me ver, ver o que que eu fazia. Então até 

eu carregar a escada, e eu não consigo, eu pego direito, eu vou levar, a escada abre, mil confusões, aí 

finalmente eu ponho a escada, aí subo, esqueço a lâmpada, fiz o coiso e cai, nãnãnã, essa confusão 

para fazer uma coisa, que é justamente o que eu trabalho enquanto palhaço. “Ah, legal, então está 

bom, vamos agora ver mais um número lá, vamos fazer um intervalo, vamos tomar café” sei lá. E foi 

assim o final de semana inteiro. Uma outra coisa que ele me pediu para fazer foi trocar, apertar um 

parafuso, que ele tinha um carrinho desses bem pequenininhos assim de três rodas, uma roda na frente 

e duas atrás, porque ele não podia mais dirigir carro normal, proibiram ele porque ele era muito velho, 

e porque ele tinha uma perna quase paralisada, e um braço também, por causa de ferimento de guerra. 

Então ele, caçaram a carta dele, mas aquele lá ele podia, ele era muito bravo por causa disso. Então ele 

me fez eu me enfiar debaixo do carro, mostrou um parafuso lá, e eu aquilo, uma confusão, eu não 

cabia debaixo do carro, que era bem, uma coisa. Bom, isso foi... daí no final do domingo, assim à 

tarde, ele falou “tá bom, já, legal tal, agora vamos trabalhar na segunda, eu já entendi você, eu já 

entendi tudo”, né, ele falou “você é aquele um que não faz nada direito, você não faz nada direito mas 

tá sempre bom, você está sempre se divertindo”, então exatamente a lógica. Então um cara com um 

olho desses. Então quando eu estava com meu figurino, esse figurino tinha isso. E o interessante doo 

figurino no palhaço é que, quando você descobre essa lógica interna do teu humor, de como, lógica do 

palhaço, mesmo, do corpo, dele e da mente dele, vamos falar assim, o figurino vem, e depois você 

pode trocar de figurino, por exemplo, eu posso me vestir de boxeador, mas ele está respeitando a 

lógica. Posso me vestir do que... eu já usei muita coisa, em números, assim, às vezes eu olhava 

números no cabaré do Semente, que eu fiz muito cabaré, tinha cabaré no sábado, eu sabia o que eu ia 

fazer, no sábado à tarde. Daí eu olhava, vinha aqui no Lume, “essa ficou...”, pegava um macaquinho, 

sabe, macaquinho que chama, justo, a gente tinha umas séries ali de verde, vermelho, azul, eu tenho, 

daí eu peguei uns para mim, então ficava, daí, tal. Daí botava uma meia calça, ficava aquela perna 

cumprida, tudo justo, daí eu falava ‘vou entrar hoje com uma alface, pé de alface, e pronto. Daí 

chegava na hora eu fazia. Então, estava tudo ali, a lógica estava ali, o figurino, isso da casa de laranja, 

de descobrir jogos com o figurino, que é a mesma coisa do Gordo, então... o Gordo e o Magro 

também. Você pode ver que nos filmes eles têm o figurino básico deles, aquele terno, tal. Mas 

dependendo do que eles fazem no filme eles trocam. Eles são os caras que trabalham não sei aonde, 

então eles têm o macacão, mas sempre você vê a lógica dos dois é a mesma. Então para o palhaço 

funciona muito assim. Então para o Nani foi assim. Para Sue Morrison163, que ela tem muito, porque 

ela trabalha as máscaras, então é como se, é um treinamento forte, um treinamento lúdico, um 

treinamento muito esquisito que ela faz com as... também não vou entrar nisso para falar, é 

complicado, mas ela trabalha cores de cada uma, muitas, são, na verdade são seis básicas com duas 

variantes cada uma, então são doze, que são as máscaras, seis máscaras e experiência e inocência de 

cada máscara. São cores, eu vejo, né, de cada um, então é muito diferente de cada um, e nesse estado, 

que é um pouco como eu falo quando eu trabalho esses treinos, a gente chega nisso, também. O Lume 

é muito parecido com ela, mas por outro... e depois ela vai “então agora está aí esses figurinos tudo 

espalhado”, e é exatamente a mesma coisa que o Luís fazia no retiro, isso dos figurinos tudo jogado, 

“vão e se vistam do jeito que quiser, não pensa”. Se não me engano com ela, dá até para confirmar 
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com a Naomi, eu vou reler minhas coisas, mas se não me engano a gente faz até de olho fechado. No 

retiro a gente fazia de olho fechado. Também dava qualquer coisa. Depois ele ia, ok, né, vendo, 

porque também tinha coisas completamente fora, daí um pouco coisa do lúdico, e tenta de novo, né? 

Então viram seres com ela. Quase muitas vezes não humano. Mas o trabalho depois é ir limpando, e 

depois quando você chega no palhaço, que é a junção de todas essas cores, não é uma só, é essas cores 

todas em diálogo entre elas, em diálogo com fora, com o público, o palhaço está nesse vão aí, daí essa 

figura, então, que já é mais humana, mas tem umas cores que são meio esquisitas, tal, que são os lados 

das máscaras, vestidas com essas coisas estranhas fica muito interessante. E depois, também você vê a 

Naomi, por exemplo, passou por isso, e depois o figurino que ela tem, em relação ao trabalho com a 

máscara, você vai falar com ela, não sei se já falou... 

E -  já, já entrevistei. 

Ricardo Puccetti - é uma mistura disso. Ela cata uma coisa de uma máscara, não sei o que da outra, 

porque tudo veio dela, você entende? 

E -  entendo. 

Ricardo Puccetti - então eu acho que a maneira de trabalhar o figurino, nessas linhas de trabalho para 

o palhaço que buscam essa coisa, isso do pessoal, mesmo, de não ser O palhaço generalizado, o 

arquétipo, mas é o SEU palhaço, né, em busca dessa identidade, vai por aí um pouco, no geral. 

E -  em todas essas linhas. 

Ricardo Puccetti - em todas as linhas e em todos os princípios do palhaço, os elementos dele, né? 

E -  segue a mesma, né? 

Ricardo Puccetti - é, sempre a da revelação. 

E -  aí eu ia sair um pouco do palhaço, assim, se você lembrar de alguma coisa fique à vontade para 

falar o que vier na sua cabeça. Mas saindo um pouco do palhaço, eu ia perguntar um pouco como é 

que é para você como diretor, quando você orienta trabalhos, dirige trabalhos, qual que é a sua relação 

com figurino, quer seja de palhaço quer não. Se isso é uma preocupação para você, ou enfim... 

Ricardo Puccetti - é, sim, é uma preocupação. Se eu estou dirigindo palhaço, eu acho que para mim 

eu busco que isso esteja de acordo com essa lógica da maneira que eu vejo de trabalho, mesmo que 

não seja o figurino que a pessoa normalmente usa. Então por exemplo agora, ano passado, um 

exemplo, eu dirigi o espetáculo novo dos “Pambazos”, você conhece eles, né? 

E -  conheço. 

Ricardo Puccetti - bom, então o figurino deles eu já conhecia, dos dois, eles têm... é muito próprio de 

cada um, pelos tipos físicos... o Diego super magro alto, o Jorge aquela coisa fortinha, baixinho, né, 

meio bravo, invocado, e o outro meio parece o Pateta, então os figurinos deles, não importa o que eles 

façam, tem um pouco essa cara. Tá, só que eles vieram com uma ideia de trabalhar um show de 

bolero. Um show de bolero. Então eles não podiam estar vestidos de como eles fazem número na rua, 

então tinha que ser... que a ideia [era que eles] realmente fossem cantores e músicos de bolero. Então a 

gente vai buscar a inspiração no universo do bolero. Mexicano, principalmente, porque eles, a gente se 

conheceu no México, né? Eles moraram no México, então eles adoram o México... tátátá. Só que a 

lógica é a mesma: o Jorge vai ser... o figurino que vai revelar ele desse jeito que é atarracadinho, que é 

baixinho, que é bravinho, não sei o que, e o outro patetão, né? E a Sandra... Sandra Pestana, né, mulher 

do Diego, atriz e figurinista, ela também, então ela busca, ela construiu nisso aí. Você vê foto, tem na 

internet, chama “Flamingos del Fuego” o espetáculo. Daí você vê eles lá, daí tudo colorido, aquela 

coisa brega de bolero, e os músicos que são, também eu tive que trabalhar eles primeiro como 

palhaços e depois achar os figurinos, e daí também meio que de acordo, um pouco, com a lógica deles. 

Eu acho uma coisa, para fazer uma relação... porque o trabalho do LUME, assim, você vê que todos 

nós passamos pelo retiro de clown, com exceção da Naomi, mas ela teve uma outra experiência que é 

muito equivalente, dentro dessa linha do clown pessoal, do palhaço pessoal que revela a pessoa, tátátá. 

Então, eu, Simi164 e Naomi, a gente continua com o trabalho de palhaço, os outros não trabalham 

diretamente o palhaço, mas o palhaço está no trabalho deles – eles têm consciência, eu acho, mas eu 

vendo tenho muita consciência – no olhar do palhaço, na lógica... você vê um “Café com queijo”, a 

maneira como eles se relacionam com o público é muito de cada um. Se você vê... 

[interrupção] 

E -  dos outros atores como... 

                                                           
164 Carlos Simioni – ator do Lume Teatro. 
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Ricardo Puccetti - Ah, sim... isso na verdade é para dizer que não importa... o trabalho do palhaço 

está muito presente no que a gente faz. E traz um pouco essa noção de que a gente faz qualquer coisa, 

ele não tem esse conceito do personagem clássico, que é de fora para dentro, que é do livro, do texto, 

né. Ele é muito a partir do nosso material, da nossa dança, né, então acaba sendo sempre, de certo 

modo, essa lógica do palhaço que são essas pessoas teatralizadas. Então tudo, eu acho. Então o 

figurino, ele tem muito essa relação. Se você pega “Os Bem Intencionados”, aqui, é muito... é muito 

cada um, eu acho. Você vê o do Márcio é a lógica do palhaço, é tudo justo, mas é tudo um pouco, 

meio que, não é pensado para chegar nisso, mas acaba chegando, você entende? 

E -  é natural. 

Ricardo Puccetti - e eu acho que tem a ver, que dá uma certa força para o trabalho, porque a gente 

está verticalizando, eu acho. E eu acredito que a gente, enquanto ator, acho que o Borges falava isso, 

foi o Borges que falou que um escritor, ele pode escrever cinquenta livros mas ele vai, se você ler a 

obra inteira você ver que ele tem dois, três temas que ele escreveu de mil maneiras, cinquenta livros 

vão falar sempre das mesmas três coisas, né? Pega o Kafka, por exemplo, né, aquele homem “pá!”, é 

um universo, por mais que ele tenha escrito um monte de livros, né, de histórias e tal. Eu estou me 

perdendo, ou estou...  

E -  não, não, é ótimo. É por aí mesmo que eu estava querendo... 

Ricardo Puccetti - daí que que eu falo, porque que eu entrei nisso, será? Eu estava falando do 

palhaço, do figurino para outros contextos, né? Então vamos supor, para um “Abre-alas”, por 

exemplo, que é uma coisa de rua, grande, então ali a coisa é mais, é, eu... no “Abre-alas”, o que que eu 

vou fazer? Eu vou pintar o espaço da rua, da praça, vou pintar. Então o que que tem? Tem que ter 

cores, tem que ter cores diferentes, temperaturas, tem que ter variações, organizados e daí os grupos 

que têm a mesma cor, e ao mesmo tempo variados. Então organizado porque essa pintura tem que se 

imprimir no espaço da rua, pegando a rua. E a rua é caótica, tem milhões de estímulos, milhões de 

cores de desenhos de linhas de formas. Então se não tiver essa precisão não vai ser visto, então isso 

condiciona muito a maneira como você vai construir. E cada – como a gente trabalha com grupos 

diferentes – cada grupo tem que ter uma unidade. Essa unidade está ligada a uma corporeidade, está 

ligada a uma qualidade de energia, de ritmo, de dinâmica que esse grupo, é por isso que ele é diferente 

do outro, esse grupo se relaciona com o espaço, com o público de uma maneira, então o figurino vai 

refletir tudo isso. Pega os Minotauros, então eles estão ligados em termos de trabalho corporal a uma 

determinada maneira do treino, determinado elemento de treino que dá para eles uma prontidão, dá pra 

eles uma coisa reta, e a capacidade de explodir, e contenção que é o que eles precisam para ter aquela 

autoridade que eles têm que ter quando eles têm uma função. E o figurino é um pouco, ao mesmo 

tempo que ele é um pouco – ele impõe essa autoridade – ele é muito teatral, né, com máscara e tudo, 

ele tem essa autoridade e ao mesmo tempo eles são os bois. Você pode ter o outro lado da moeda que 

eles ficam ridículos também. Então você brinca com esse lado do poder, da autoridade, e ao mesmo 

tempo você ri deles. Bom, sei lá, o “Cnossos”, por exemplo, o figurino, como era uma coisa muito 

pessoal, parãrã, um trabalho meu que tem relação com memórias que estavam no corpo, o figurino, o 

terno é do meu avô. É um terno do meu avô que na época eu peguei com ele, que é um terno antigo 

que ele nem usava mais, que para mim fica grande, ele é largo pra mim, então tem um pouco, está lá o 

palhaço, quer dizer, aquele figurino que não é dele, mas então tem esse outro lado que é do afetivo, 

que tem a ver. Não é que é só porque é do meu avô que ele vai caber ali, mas pelo contexto todo. Um 

trabalho que tem relação com memórias, são memórias afetivas e outras coisas, então ele tem uma 

força, vamos dizer. 

E -  entendi. E no caso do “Parada de rua”? O seu figurino... 

Ricardo Puccetti - ele é bem diferente, né? Então ali foi um figurino... o meu figurino foi o que de 

início... quer dizer, a gente teve uma fase, quando a gente começou a trabalhar o “Parada de rua” que o 

Kai165 pedia “eu quero roupas elegantes, vocês têm que estar elegantes”, então se você vê as fotos 

antigas a gente estava, né, as meninas de longo... e se eu não me engano esse vestido aqui da Cris166 ou 

algum dela que ela usa em ensaio, não sei o que, é daquela época. Talvez esse, não, esse foi feito, mas 

ela tem um dourado que era daí que era um pouco mais longo, que daí ela encurta, né? Mas então, 

elegante. Então buscou essa elegância. Daí cada um vai buscar a sua elegância dentro dessa lógica, 

                                                           
165 Kai Bredthold – ator e músico do Odin Teatret (Dinamarca). Diretor de “Parada de rua”. 
166 Ana Cristina Colla – atriz do Lume Teatro. 
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você entende? Então a outra já vai, fica mais peruona, eu já boto, você veja, um terno, não sei o que, 

os primeiros, lá, que me deixa mais alto... o outro, baixinho, já fica mais baixinho, você entende? 

Então acaba batendo nessas lógicas. Daí quando a gente muda para a segunda fase do figurino, então 

“como é que tem que ser? Com cores quentes, não sei o que”, daí eles buscaram... e como eu tenho 

uma função dentro que é uma espécie de maestro da banda, no início mais até do que é hoje, no início 

a gente não tinha sequência definida, então eu sabia tudo o que a gente tinha de repertório e nós 

tínhamos sinais entre nós pra saber que se eu levanto a mão, faço assim, para, se eu... não sei o que é a 

cena tal, rarara, então eu ia decidindo tudo na hora, a sequência e aonde acontecia, então também é 

uma coisa de autoridade, né? O figurino... e depois isso mudou, depois a gente mandou... no início, no 

meio do negócio a gente fez duas sequências e o que variava – sequências codificadas – e o que 

variava, bom, nesse dia vai ser essa, nesse dia vai ser aquele, e variava como varia até hoje aonde vai 

acontecer as coisas. Em que momento. Então isso ainda é eu que dou o sinal. E depois ficamos só com 

uma sequência que foi a mescla das duas. E daí, do mesmo jeito os figurinos foram mudando. Então a 

primeira que eles tiveram “então tá, daí a gente estava na Dinamarca, vamos fazer cores quentes, 

vamos mudar do jeito que está não está...”. Ah não, desculpa. Depois do ‘roupas elegantes’ eles foram 

pro tal dos macacõeszinhos horríveis, né, dos Teletubbies. Que era colorido, então ficou aquela coisa... 

então na verdade isso foi, agora eu não me lembro a ordem, porque na verdade eu já cheguei no 

maestro quando a gente trabalhou lá, tanto é que o fraque é dinamarquês, é fraque de lá, tudo preto. O 

Kai que deu a ideia porque eu tinha que ter um tamborim para tocar em um certo momento, tocava um 

tamborim, então para não ter isso ele... tudo na lógica deles e do Odin, tudo o que você usa tem que 

estar com o ator. Não tudo, claro, mas assim... na rua ficava interessante. Então “ah, esse tamborim, 

que que eu faço”. O Kai que deu a ideia “ah, vamos fazer um chapéu”. Então daí foi compondo dessa 

figura negra, né, com tamborim que fica meio absurdo, meio ridículo, daí eu descobrir para me 

amarrar que se eu deixasse aquele negócio ficava mais, né, tudo no sentido de dar, gerar dança pro 

ator, jogo. Então eu ganhei uma batuta que é aonde eu bato no tamborim, que é a baqueta do 

tamborim, virou uma batuta que tem tudo a ver. Então o figurino ele vira corpo, você entende? Daí a 

busca dos outros foi a da tal das cores quentes, e de cair o primeiro naquele porque também é muito do 

que tem, né, então acho, não sei se foi o Gerson, ou não sei quem, que trouxe da Amazônia que é o 

“mascarado fobó”, que é uma dança de lá. Vamos usar, usou, usamos algumas vezes, mas eles não 

gostaram porque é muito ridículo, né? Daí fomos uma outra vez com o Kai buscando essas cores 

quentes, a gente tem de inverno, também, não sei se você viu, que estão essas cores quentes com os 

casacos, a gente fazendo na neve, né? E eu com o meu. Igual com um chapéu, né, tal, de pele. Então 

foi assim também. O figurino, a não ser, por exemplo, um “Kavka”, assim, que que aconteceu com o 

figurino? A ideia era trabalhar, que eu fosse o meu Kafka167. Não fazer uma imitação. A gente chegou 

até a ir por aí, procurar uma peruca, mas também eu, a hora que eu botei a peruca, que eu saí assim, a 

peluqueria inteira rachando de dar risada, eu olhei pra Naomi e falei “não!”. Palhaço, me botam um 

peruca dessa, eu entro, vão rir, não tem como, né? Daí, tá bom, então a gente foi por essa coisa de “é o 

Kafka mas não é o Kafka”. E a figurinista, a Juliana Pfeifer, ela fez uma pesquisa, ela descobriu 

primeiro vendo fotos que ele estava sempre na moda. Então ela via a data da foto e procurava lá, que 

hoje eles também têm esse material todo de achar tudo na internet, via: “olha só, ele está com o terno 

tal que era mais curtinho nessa década, rarara”. Então ele estava. E o que foi que ficou no final foi, ela 

fez uma mescla de toda essa trajetória da moda dele e fez algo que não ficou restrito a uma época mas 

bebeu dessas várias influências dele aí. Então é quase um figurino de época, mas se você ver, bom, ele 

é magrinho, eu não tanto quanto ele, eu sou bem mais alto que ele. Quer dizer, bem mais alto, não. Ele 

era alto, na verdade. Ele era alto. O que a gente pensa do Kafka é aquela coisinha... é que ele ficava 

assim, porque ele não queria, é como se ele não queria ser visto, então ele se diminuía, mas em todos 

os relatos de amigos falando falam que ele era alto, bonito e tudo, tal, mas a impressão dele, do jeito 

que ele se via, ele era aquela barata, né? Então é um figurino que foi... mas ele, então, também é um 

figurino justo, porque me deixa mais magro, né? 

E -  deixa mais comprido... 

Ricardo Puccetti - mais comprido e mais com essa coisa meio doente, meio magra, né, que tem a ver 

com ele e com a obra dele mesmo, né? 

E -  mas você estava falando que o “Kavka” é uma exceção dos figurinos pra você por que... 

                                                           
167 Kafka é o autor tcheco e “Kavka” é o nome do espetáculo de Ricardo Puccetti sobre o autor. 
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Ricardo Puccetti - porque ele veio, é... é, eu acho que uma exceção por onde ele começa, o ponto de 

início dele. 

E -  foi mais externo do que interno... 

Ricardo Puccetti - isso, é. E depois, quando você chega no fim, você vê que tem conexão com isso 

que eu estou falando. Mas ele deu a volta. Porque partiu do Kafka, partiu da época, né? Do estilo. A 

gente podia ter montado, não vamos respeitar a época, ele vai estar vestido de sei lá o que... 

E -  com um terno do século XXI... 

Ricardo Puccetti - com um terno, nem com terno, ele vai estar de pijama, sei lá eu, né? Mas como a 

gente queria pegar, trabalhar um pouco com essa figura clássica dele, né? Quando a gente fala Kafka 

já vem na cabeça... 

E -  aquelas imagens, né, aquele repertório. 

Ricardo Puccetti - e daí o que está por baixo também era.. 

E -  teve uma pesquisa... 

Ricardo Puccetti - é, como que chama? Aquilo tipo ceroula, macacãozinho, teve tudo... tudo lá tem... 

E -  tem um fundamento. 

Ricardo Puccetti - tem um fundamento, que era na época, e tal. Porque como tem momentos em que 

eu tiro aquilo, que é ele criança, ou é ele na relação dele com a noite, com os cabarés que ele ia, e tal, 

trabalha o outro lado. Então está por baixo do figurino também quanto nível de história, de 

informação, né? E possibilidade de jogo, de dar material, mesmo, pro ator. 

E -  interessante. Tem mais alguma coisa que você lembra? Que chama a atenção? 

Ricardo Puccetti - de figurino... 

E -  alguma história interessante?  

Ricardo Puccetti - Ah, é, por exemplo, eu estava vendo ali, né, o trio ali... então, por exemplo, só uma 

coisa, né, que o Simi, que é um palhaço branco, que um tipo de palhaço, e eu sou um augusto, então 

tem um momento que com o Simi começou antes, né, no “Valef ormos” ele já tinha esse momento em 

que ele virava a Gilda. Que é o Carolino de Gilda168. Então ele se veste de mulher. Tem muito, tudo a 

ver com o Simi, né? Aliás ele fica a cara da mãe dele, impressionante. Impressionante. Então você 

entende que é tudo alguma coisa ligada de uma maneira muito intuitiva, porque não é pensado, e a 

gente chega em coisas, né, então quando ele... essa... ele se vestir de mulher é uma coisa que ele se 

diverte com isso, quando ele bota uma coisa ele fica a cara da mãe. Você entende, é muito louco. Tá, e 

daí tá bom. No “Valef ormos” eu não me vestia de mulher. Mas no “Cravo”, quando a gente foi 

trabalhar, já não tinha o Luis, eu falei, “eu também vou”. Só que daí como o augusto de veste é 

completamente atrapalhado, né? Então o augusto tentando ficar elegante, por exemplo, ele não vai 

ficar. Ele vai se vestir... pode estar até de fraque. Você viu o Groc169 você viu muitas vezes, não é? 

E -  vi. 

Ricardo Puccetti - ele de fraque é um... e o outro violinista junto com ele, o violinista super elegante, 

ele querendo ser igual ao violinista, ele não consegue. Então tem essas coisas interessantes que 

acontecem. Mas eu não sei, de história eu não me lembro.  

[Naomi Silman - tem a sua história maravilhosa, genial da calça!] 

R: ah é, isso é de figurino, né? É verdade... 

E -  qual que é a história? 

Ricardo Puccetti - Parada de rua, acho que foi depois que eu saí de Pinhal que eu mudei para cá, se 

eu voltei uma vez com grupo daqui para fazer coisa lá, mas fazia muito tempo que eu não ia lá. Ia 

fazer... no Lume eu nunca tinha ido pra Pinhal, então estava uma coisa emocionante e tal, coisa na rua, 

divulgado, todo mundo conhece, então que ia estar lá todo mundo. 

E -  a cidade inteira... 

Ricardo Puccetti - a cidade inteira e assim, a minha professora do primeiro ano, do segundo, do 

terceiro, os amigos, parente, a família, né, então, nossa, era um acontecimento. A gente se trocou na 

biblioteca municipal, saímos naquele início que a gente sai em silêncio, só meio construindo o foco 

aos poucos. Quando chegou aonde era pra acontecer que estava aquele bando de gente eu já olhei já vi 

minha mãe, já vi minha tia, já vi minha professora de não sei das quantas, já vi fulano, já me 

emocionei, já fiquei assim, né, super... daí eu que dou a entrada, o Simi toca a corneta e eu entro com 

                                                           
168 Carolino é nome do clown masculino de Carlos Simioni. Gilda o nome da clown feminina do mesmo ator. 
169 Nome de clown de Charles Adrien Wettach (1880 – 1959). 
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tudo com a marchinha lá e... “tarárá”, né, tem uns gritos que eu dou e já saio pulando, né? No que eu 

dei os gritos, que eu já saí pulando minha calça abriu de fora a fora. Virou uma saia e o pior é que 

naquela época eu não usava cueca. Então foi a “Parada” mais absurda que eu faço... fiz tudo o que eu 

faço, você já viu, pulo, subo, corro, só que tudo tinha que ser assim, né? Porque eu não podia... tudo 

com as pernas juntas... não podia... tinha que me empolgar mas não podia soltar as pernas, porque ia 

aparecer tudo. Então na primeira... a Dona Rosa já viu tudo. 

E -  acontecem umas coisas... gente. E justo na sua cidade. 

Ricardo Puccetti - justo na minha cidade. Aconteceu uma outra também que tem a ver com troca de 

figurino, também. Foi engraçado. Eu e o Simi fazendo o “Cravo” lá em Castel Fiorentino na Itália, 

então o palco, é, a gente estava usando num espaço que era muito pequeno... o que que foi o negócio? 

Deixa eu pensar bem... não. Eu resolvi que eu ia, porque o espaço era pequeno... bom, na hora que o 

Simi entra de Gilda, daí eu ainda estou com o figurino do Teotônio, então tem uma hora que os dois 

brigam e eu saio. E daí eu volto de bailarina. Na troca da bailarina, exatamente, era muito pequeno o 

espaço. Só tinha o... não dava... íam me ver trocando. Então o que eu fiz? Eu abri a porta de segurança 

que tinha aqui e neve, frio... e saí para me trocar lá. E o que acontece, óbvio, a porta fecha por dentro e 

não tem como abrir. Então eu fiquei no frio e lá ouvindo, e assim, louco porque assim, ia chegar minha 

hora de entrar, então eu comecei a esmurrar a porta, bater, gritar. Depois eu descobri que tinha uma 

porta de segurança também, mas no meio da plateia. Então eu, chegou uma hora, eu falei “é agora”. 

Fui lá, né, e o Simi lá já assim “uuuuuhhhhh”, porque ele grita na hora, porque tem espaço que eu não 

consigo ver ele, então a hora que ele abaixa assim na dança dele ele faz “uuuhhhh” e eu entro, né. E 

ele lá “uuuuhhhhh” “uuuuuhhhhh”. Eu escutava, né, e daí eu esmurrando a porta e daí teve alguém, a 

música é muito alta... teve uma hora que uma pessoa do público ouviu e a sorte foi que não atrasou 

muito, assim. Foi só o desespero. Aí o cara abriu e no que abriu entra a bailarina, né? Nossa, veio 

abaixo tudo e o Simi “que que ele estava fazendo lá na plateia?”, né, e eu entrando, bailando pela 

plateia, né, porque eu precisava... a minha entrada é por trás dele, eu passo reto atrás dele, né. Então 

completamente fora. 

[Naomi Silman - me lembrou que... desculpa, eu já estou me metendo. Mas eu tive uma história quase 

igual que essa, nem sei se eu cheguei a comentar com vocês que foi o maior desespero da minha vida. 

Foi no “Vértice” no... dois anos atrás. Eu ia fazer uma cena do... uma intervenção de palhaço numa 

mostra de cenas. E aí tem essa coisa, né de... a entrada do palhaço é muito importante. Então foi tudo 

combinado que eu ia entrar por uma porta lateral com uma música pelo público e aí levei minhas 

coisas... sorte que a gente fez no SESC lá, um SESC que é uma colônia de férias, então a gente morava 

no SESC e as cenas todas eram no auditório ou numa sala lá multiuso. Aí combinamos tudo... só que 

foi aquela correria de sempre. Peguei minhas coisas, fui em um... era um corredor do lado onde eu ia 

me trocar pra lá de fazer a entrada. Aí era uma porta dessas de... essas igual, que fecha de segurança, 

de fogo, né? Aí eu combinei com a moça, falei “olha, vamos fazer isso que eu... de piada, assim, né... 

que vai começar, na hora ninguém... e aí eu vou começar assim “pópópópópó” porque a porta está 

fechada e aí alguém abre e eu, sabe, entro no maior desespero porque a porta estava fechada”. Ok, 

então começou e a porta, ela fechou a porta, né? Começou, eu digo, a apresentação. Eu era a última. 

De repente eu vejo minhas coisas que, meu figurino, o que eu ponho, eu tinha esquecido no meu 

quarto. Estava lá com os objetos, com maquiagem, mas... o meu figurino, tudo o que você coloca no 

corpo não estava comigo. Eu entrei em desespero. Em desespero. Aí eu estava no segundo andar, eu 

abri a janela e até... pular não tinha. Eu até estudei, tudo assim. Disse, posso pular? Não... aí eu vi a 

pessoa chegando para ver a apresentação, que chegaram um pouco atrasado. E eu ficava assim “oi, oi, 

por favor!”. E eles assim “oi, oi!” e foram reto, sabe? Com aquele desespero que você quer chamar a 

atenção e ninguém... acha que você está ótima, né “oi!”. Eu comecei a ficar mais e mais desesperada, 

aí eu fui embaixo que tinha uma escada para baixo, e era outra porta de segurança. E eu ouvi pessoas 

do outro lado tendo alguma atividade. E eu batia na porta: “oi, por favor!”, não me escutava. Aí 

comecei, assim, eu pensei “ok, não vou fazer, não tem como... vai começar...” imagina o mico que eu 

ia abrir a porta e fazer “gente, esqueci o figurino, não sei que, né”, um vexame. 

Ricardo Puccetti - nossa, aquela mulherada ia fazer, imagina... 

[Naomi Silman - é, não, minha primeira vez lá, né... aí eu falei “eu tenho que...” aí eu comecei a 

pensar “será que eu posso ligar para alguém?” Aí que me veio a luz: que uma única pessoa que eu 
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conhecia lá era o Edu Albergaria170 que estava lá para fazer a técnica da Tainá. E eu tinha o telefone 

dele. Aí eu liguei, só que não pegava sinal. Eu tive que sair pela janela, ficar assim pela janela para 

ligar, e eu falei... aí eu consegui, só que ele estava dormindo, óbvio, né, porque era de manhã. Aí eu 

falei “Edu, pelo amor de Deus, vem me tirar que eu estou aqui” e ele “aonde, aonde?” Aí a sorte é que 

ele estava pertinho. Eu sei que ele veio, olhei, não entendeu direito por que ... ele veio assim, ele não 

sabia que estava tendo apresentação. Ele abriu a porta da apresentação, todo mundo “ãhn?”, aí ele 

passou por todo mundo porque estava meio dormindo, abriu essa porta onde eu estava, ninguém 

entendeu nada, aí assim, na hora que ele abriu eu... porque estava tendo cenas mas era um... não era 

assim um teaaatro. Daí eu saí por lá porque eu tinha pedido para ele abrir a porta de baixo, mas ele não 

entendeu, então ele meio no meio... aí eu consegui aí corri, peguei meu figurino, me vesti super rápido, 

super tarãrã, e deu tempo. Mas... e é claro que ele depois contou para todo mundo, né, que eu até achei 

que eu não ia falar, que... 

E -  ia ficar, né... nossa, gente, mas que nervoso! 

Ricardo Puccetti - devia ter entrado vestindo a roupa... agradecendo “obrigada rapaz...” 

[Naomi Silman - é que eu depois fiquei muito na dúvida, que eu pensei até que eu podia fazer o 

número sobre isso, né, de... que aquilo que... assume o que aconteceu. Então eu pensei “ah, eu vou 

fazer um número sobre isso que eu não estou pronta, que não sei o que. Só que eu tinha preparado uma 

coisa que eu levei horas para preparar, aí eu falei “puts, será que às vezes você vai demais pelo... tudo 

aquilo que aconteceu”, né, de problema, e perde o que você tinha que fazer. Não tinha essa ideia de 

fazer as duas coisas, né, sair, entrar colocando. Mas enfim, aí eu falei “ah não agora eu não estou... 

faz...” 

Ricardo Puccetti - deixa eu acabar agora que eu preciso... é, não, me lembrei de uma outra coisa de 

figurino interessante que é importante na minha formação que foi, eu fui de um grupo aqui antes do 

Lume tudo, logo que eu cheguei o coral latex que na década de 1980 era lendário, assim, era um coral 

cênico, trabalhava personagem, trabalhava roteiro, e que a música era... a cena e os personagens, a 

gente falava, eram tão importantes quanto a música, até melhor, às vezes... a gente cantava, no início, 

nem tão bem, depois foi ficando melhor, bom, com o Marcelinho que dirigia e que criou. Eu era desde 

o início disso, e a ideia então era assim: você do jeito que você quisesse, então no início era até 

conhecida como coral do City Bar, era tudo os gays, tudo... uma baderna, então ia de tudo, imagina, 

aquela década de 1980 e tal. Depois a coisa foi ficando mais teatral, tal, e uma coisa interessante, isso 

que eu queria falar, é que daí a gente começou a fazer roteiros, então roteiros do casamento, roteiro 

não sei das quantas, rárárá.... então tinha uns personagens fixos. Tinha a noiva, tinha alguém para fazer 

o casamento tal, tal padre, sei lá eu... daí... Só que a gente mudava de figurino e personagem a cada 

apresentação e mantinha o roteiro. Então um dia eu ia casar de malandro... não era eu que casava, mas 

você entende, e o padre estava vestido de padre num dia, no outro o padre estava vestido de elefante, 

no outro... você entende, então essa coisa dos figurinos totalmente atravessados dentro de uma história 

em que a pessoa era para ser tal coisa. Era bem legal isso. 

E -  interessante, esse contraponto, uma coisa fixa e outra móvel. Bem legal. 

Ricardo Puccetti - e como era muito humor, muito irônico, era essa coisa meio absurda, mesmo, 

funcionava bastante. 

E -  ah, legal, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu queria mesmo, que eu estava 

esperando... 

Ricardo Puccetti - depois você manda pra mim a transcrição. 

E -  eu vou mandar todas, estou transcrevendo e vou mandar todas. 

x.x.x 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA A8 

Entrevistada: Sandra Pestana 

Entrevistadora: Laura Françozo 

Duração: 27 min 

Data: 13/09/2014 

 

Entrevistadora - Ok, está ligado. 

                                                           
170 Eduardo Albergaria – ator e ex-integrante da equipe técnica do Lume Teatro. 
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Sandra Pestana - Certo. (Risos) 

E - Eu queria perguntar, primeiro, genericamente como foi o processo, o que você lembra que foi o 

processo de “O que seria de nós”. 

Sandra Pestana - O que eu lembro. Bem, primeiro foi bem pouco tempo depois de formada, tinha me 

formado. Quando foi, em 2006? 

E - Acho que sim. 

Sandra Pestana - Então, tinha me formado há um ano ou dois no máximo. E o processo: você tinha 

ensaio, tinham propostas deles, coisas que eles usavam para ensaiar, isso é interessante porque eles 

sempre têm alguma coisa para propor e algumas necessidades da cena, algumas coisas, a Raquel171 

precisava mudar o figurino, que fosse a mesma peça. O Renato172 tinha uma característica que ele era 

tipo velho/jovem; velhão, assim, usava tênis, né? Essa coisa de usar os tênis. 

Daí, a Cris173, a primeira versão ficou o figurino dela mesmo, que ela usava, ela gostava daquilo, ficou 

como característica dela, que a gente também conversou no “Perch”; ela falou: ah, eu já tenho isso que 

eu gosto. Então, isso ela sempre mantém. Aí a Cris manteve, talvez um pouco as cores da Cris tenham 

sido, estou inventando já. Mas, sabe, um pouco norteadoras ali da coisa.  

Ah, tinha essa coisa de ser um lugar, né? Uns velhos voltando num lugar. Então acho que tinha essa 

coisa de ser um pouco envelhecido, um pouco pastel. 

Então, foi ver ensaio e desenhar, levar propostas. Acho que já levei aqueles desenhos mesmo, os 

croquizinhos, aquela ideia de desenho cortadinho para sobrepor e conseguir mostrar as trocas. O 

Jesser174 já tinha visto uma pessoa usando aquelas botinas cortadas, e aí é uma sugestão dele de manter 

as botinas sem ponta.  

Tem uma coisa legal. Eu ainda não costurava; costurava mas não tinha... E a camisa do Renato deu 

algum defeito, por uma questão da distribuição dos botões assim. Então ele parado assim, os botões 

abriam. E o Renato tem essa coisa de usar o que você entrega para ele, o que é muito legal; ele é muito 

generoso. 

E aí, isso já virou um gesto: ele parado com a mão assim, para abrir o botão, de coçar o umbigo e tal. 

Então acho que é isso; o processo foi esse. O que eu vi? Acho que eles tinham entrevistas. Eu vi as 

entrevistas, eles tinham vídeos dessas figuras, imagens da fábrica, tinham chapéus, tinha a sala do 

Lume, assim, as cores, aquele espaço, estavam no meu imaginário ali pra...  

E - E você achava as roupas em brechó ou usava roupas do acervo do Lume ou foi tudo costurado do 

zero. 

Sandra Pestana - Foi tudo costurado. O que usou do acervo foi a roupa da Cris, que já estava, e as 

outras coisas fui eu que confeccionei também. Eu estava começando e estava na pilha de que eu tinha 

de fazer tudo. Eu estava gostando dessa ideia. Aí então confeccionei todos os trajes. 

E - E desde então você vê alguma mudança no seu processo, quando você vai fazer para algum grupo, 

não para o seu próprio grupo, porque daí é diferente a relação, imagino. Mas quando você vai atender 

o figurino para um grupo. Você sente que é sempre mais ou menos assim, ou não é, ou depende muito 

de cada caso? 

Sandra Pestana - Ah, eu acho que tem.... Foi variando. Agora é bem diferente, assim. Agora já é bem 

diferente. Tem uma outra.... Não bem diferente, você vai, vê a cena, vê o que eles pedem, mas tem um 

entendimento mais dessa relação, um entendimento e um gosto por essa relação do figurino, do traje 

com o espaço, de entender se ele está ali ligado. O que ele tem? Ele se camufla nesse espaço? O que 

eu vou trazer do espaço para a roupa? Isso é uma coisa ... Na sequência, eu fiz um figurino para a 

Tiche [Viana], Freguesia da Fênix. 

E ela trouxe isso do espaço. Tinha um dos personagens que era um taxista e ela falou: falta coisa desse 

ambiente. E a gente criou um colete dessas bolinhas que forram o banco do taxi. Isso foi um insight, 

um estalo. Uah... 

Isso é legal. E aí, isso passou a fazer muito parte. Enfim, e foi desenvolvendo e se aprimorando nisso. 

Depois o Pocha Nostra foi umas coisas que também mudou essa relação do trabalho mesmo de 

criação. Ter uma mesa com uma quantidade enorme de objetos, que os performers vão colocando 

                                                           
171 Raquel Scotti Hirson – atriz do Lume Teatro. 
172 Rento Ferracini – ator do Lume Teatro. 
173 Ana Cristina Colla – atriz do Lume Teatro. 
174 Jesser de Souza – ator do Lume Teatro. 
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sobre si ou sobre o outro, eles ficam ali em situações estáticas. Isso também foi interessante, levei para 

um trabalho que eu estava fazendo da [Cia.] Zero Zero, começar a desenvolver isso das coisas irem se 

transformando.  

A gente fez joelheiras de sutiã, a partir daí. Como é que a gente consegue ir subvertendo as coisas para 

elas serem mais interessantes em cena. E acho que é isso. Acho que essa conexão com o espaço, entre 

o mestrado, Parangolé, o trabalho do Hélio175, com o Rei da Vela, essa relação ficou muito mais clara 

do teatro, do figurino a partir da cenografia, da escrita da cena, [do figurino] como framing do cenário. 

Então essa relação com o espaço foi entrando e instigando cada vez mais, porque hoje seria bem 

diferente. 

E - É? Ótimo. Que bom que seria diferente. 

Sandra Pestana - Bom, né? De 2006 para 2014. 

E - Eu imagino que sim. E com o “Perch” como é que foi, levemente assim? 

Sandra Pestana – Com o “Perch” foi uma avalanche! Então, chegou a reunião, eu tinha assistido o 

“Abre-alas” e antes o “Sonho de Ícaro”. O “Abre-alas” lá em Assaré, que a gente estava no Festival do 

Cariri. Então tinha um entendimento mais ou menos do que a coisa era.  

Foi muito importante porque eu tinha o conhecimento dos Anjos, dessas figuras, dos atores do Lume, 

que era muito importante entender. E aí, então foi isso: uma avalanche de referências usadas lá em 

Glasgow, muitas imagens, e eu estava fazendo, demorei um mês e meio para poder pegar de fato no 

trabalho porque estava terminando os ensaios do “Celebração [da Realidade]”, espetáculo novo do 

[Teatro de] Senhoritas.  

Mas nesse mês e meio, nos sábados à noite, eu já estava viajando, eu ficava em casa no Pinterest [site 

de referência visual] também recolhendo imagem, muita imagem, muita imagem de referência; 

sorrisos maravilhosos. 

Um recheado de imagens e de buscar, a gente não podia usar pena de jeito nenhum porque era caro. 

Então, que outras maneiras eu vou conseguir? Como eu vou fazer esses pássaros sem usar pena? Então 

aí, muita gente já tinha pensado em muita coisa boa. Então, várias imagens.  

Daí chamei a Rafa176, que é da moda e nunca tinha feito figurino, para a gente conseguir, porque ela ia 

trazer também algumas sacadas.... Eu já tinha visto trabalhos dela de formatura, estavam expostos no 

SENAC. Falei: ah, então acho que a gente vai dialogar num caminho.  

E a Mari177, que já trabalhava comigo. Também sei que... Eu falei, vamos criar junto? A gente nunca 

criou junto. Eu falei: mas, quando eu te dou um monte de material e falo: faz aí o figurino dos 

homens-árvore, e eu volto e ela fez o que eu queria fazer. Aí eu falo: a gente dialoga. Então, não 

preciso ir em outro lugar. Então vai rolar; rola. 

E aí com a Rafa. Quando a gente começou a trabalhar de fato, chegaram as fotos dos figurinos de 

Glasgow. Algumas eu consegui identificar o que era, outras não. Mas, o principal, eram muito 

sintéticos, muito claros, as silhuetas muito definidas, cores muito claras de cada uma das alas; muito 

limpo! Eu falei: isso é fundamental nesse trabalho, que era uma coisa que eu observava no piloto do 

“Perch”, que era muita informação ao mesmo tempo, não conseguia entender o que era do quê. Então, 

partiu para isso, desenhar essas silhuetas, uma série de todas as referências do que era cada ala, e 

dentro dessa ala desenhar essas silhuetas, e daí contrastar entre elas. 

Os tratadores de animais que vinham dos Minotauros, que era essa coisa de Tropa de Choque, mas não 

podia ser Tropa de Choque agora, tinha que ser uma força repressora polida.  

Mas, então, a ideia do colete [à prova de balas], uma silhueta que é reta e lisa, rígida, em oposição aos 

furiosos que são os black blocs, que são os zapatistas... Ah, e a molecada de moletom na rua. Então 

tem que ser o moletom. Tem que ser essa malha, essa coisa mole, com essas dobras, para nessa 

silhueta.  

Ficou geral, para dar um corpo de pássaro, perna fina, todo mundo de legging e volume em cima. Com 

a legging a gente consegue comprar P, M, G e aí vestir esses corpos que não tínhamos a menor ideia 

de quem ia ser. Tinha a questão de poder trocar [as peças].  

                                                           
175 Helio Eichbauer – figurinista do espetáculo “O rei da vela” do Teatro Oficina. 
176 Rafaela Blanch Pires - formada em moda, co-criou os figurinos de “Perch” junto com Pestana. 
177 Mariana Ribeiro – atriz e figurinista, foi assistente de figurino de Pestana e Pires. 
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Para os fashionistas pavões-loucura tinha uma lista enorme de desfiles de drag, e uma imagem em 

especial, que ficou muito forte, da Drag, uma cor laranja e azul. Aí tocou todos os corações. Ela entrou 

então e foi... 

E - O que mais tinha? 

Sandra Pestana – Os corvos, que são os burocratas, as gravatas, tirar as gravatas, essa ideia das 

gaiolas que vai amarrando, essa coisa que amarra. Então as gravatas amarrando nos braços. Os 

viajantes, que são de todo lado, viajantes do mundo inteiro, viajantes de qualquer tempo, do passado, 

os bandeirantes, os viajantes do pós-apocalipse. E aí, do mundo inteiro, a ideia de um globo terrestre, e 

a bata azul com os mapas, com as folhas.  Tinham a ideia de um caderno de viagem. Os retalhos vão 

para a roupa. E são esses...  

E – Sim. 

Sandra Pestana - São esses... E aí, era desenhando essas silhuetas, umas ideias, mandava para a Rafa, 

a Rafa mandava de volta. A Rafa também fez uma pesquisa de imagem, trouxe várias referências 

também, várias coisas dos tratadores. As meinhas com as bolinhas. Ela propôs uns coturnos com lã. 

Para mim, parece cocô de passarinho, acho que é um bom pé de tratador de animal. 

Aí essa ideia... e os sapatos, como é que neutraliza? A Rafa falou:  e se a gente põe a meia então por 

fora? E vamos texturizando as meias. Foi interessante. Aí a gente foi criando, foi desenvolvendo 

também essa silhueta dessas pernas. Ela trouxe uma organização, uma apresentação de imagem 

supercorriqueira, na moda, né.  

Organizar o Power Point com a referência. Quais foram os figurinos? Qual foi a referência desse? 

Qual é a escala de cor, então, do trabalho? Vai ser isso e isso. O desenho técnico junto. Uma 

organização super... E aí, depois disso, organizar, organizar desenho técnico, fazer protótipos para 

poder propor aquilo que a gente já testou, porque sabemos que vai dar certo. E aí, duas semanas para 

acontecer. Certo! E o resto você sabe, você estava lá.  

E – Eu sei, eu estava lá para organizar o pós; separar as roupas para lavar. 

Sandra Pestana – Oh beleza! 

E – Então, a gente sabe como são essas coisas. (Risos.) 

E tem mais alguma coisa que você lembra, que você acha que tem a ver, que não tem a ver? Tem mais 

alguma coisa que te ocorre? Bem livre, assim! 

Sandra Pestana – Ah, d’ “O que seria” depois tem o momento que a Cris engravidou.  Aí fiz o 

figurino dela. Eu estava costurando melhor e tinha o desafio de fazer o figurino para uma temporada 

em uma gestação, porque a barriga vai aumentar. E era um moleque. Como ia ser um moleque? E 

acabou virando um ajudante-coxinha. Ficou parecendo uma coxinha.  

Fazer a calça com elástico, uma maneira dela conseguir aumentar, a camisa, a bata...De transformar e 

foi o desafio de fazer a Cris desapegar do figurino que ela... Ficou muito próximo do figurino que ela 

usava. E aí, sei lá, consegui deixar ela se sentir confortável numa coisa nova, num corpo totalmente 

novo. 

E – Ela estava grávida da Manu? 

Sandra Pestana – Estava grávida da Manu.  

E – Era ainda a primeira gestação... 

Sandra Pestana – Era a primeira gestação. Era muita coisa. 

E – E não fazer ela ficar, evidentemente, uma mulher grávida? 

Sandra Pestana – Exato. E deu certo. Ficou um garoto barriga d´água, mas... (Risos.) 

E – Precisa procurar a foto disso. Eu nunca vi foto dela grávida em cena. No que seria? 

Sandra Pestana -  Ah, tem que ver lá. A camisa é estampada; camisa xadrez. Muda a estampa do 

xadrez. É parecido, mas é diferente. Ela está mais gorda... 

E – Tá.  

Sandra Pestana – Deixe-me ver o que mais... se tem alguma coisa... 

E - E como você conheceu o Lume, como eles propuseram isso para você? Isso eu não perguntei no 

começo. 

Sandra Pestana – Eu fiz Unicamp. E aí, no primeiro ano, fiz a bendita aula com o Jesser. Eles dão lá 

uma semana.  

E – de condensado 

Sandra Pestana – Morri... (Risos.) Tive certeza de que não dava daquele jeito. Aí, conheci o Lume. 

Morava em Barão, porque me formei e continuei morando em Barão.  
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Eu trabalhava na Doida, no Bar da Doida. Eles iam toda a noite levar o Tadashi178 para comer o meu 

caldinho de feijão, tomar uma cerveja depois do ensaio.  

Nossa... isso já foi depois, na verdade! Enfim, o convívio de Barão e eu comecei a fazer figurino. Eu 

fiz para Boa Companhia, “Esperando Godot”. Fiz a assistência do Márcio Tadeu. Foi muito massa. A 

gente fez... envelheci uns figurinos; o trabalho ficou bem legal. E aí, acho que foi do trabalho da Boa 

Companhia que rolou. 

Todo mundo já sabia que eu tinha sido bolsista da Dalvina179, que eu fazia os figurinos da [Cia.] Zero 

Zero, a gente ainda era uma companhia só. Então, eu tinha feito o “Esperando Godot” e também fiz 

“Olhos de Coral”, que era da Zero Zero e foi direção da Tiche.  

O Pedro [de Freitas] foi chamado para ser o produtor do Lume. Ele é um superamigo. Aí fiquei um 

pouco mais próxima do Lume... 

E aí eu estava estourando em Barão Geraldo. (Risos) Tava... Aí eu estava trabalhando como secretária 

da Boa Companhia. O Renato apareceu lá um dia à tarde, e falou: tenho uma proposta para te fazer.  

Eu falei: ah! 

Ele tinha perguntado para o Pedro o que ele achava, “ela vai ficar louca, vai pirar, mas ela vai fazer e 

vai adorar”. Aí eu pirei, fiquei louca, fiz e adorei. (Risos) E foi legal! 

Aí comecei... Acho que é isso sim. Foi do trabalho mesmo. (Pausa) Não sei o que teria de expressivo. 

O figurino do Jesser, tem algumas coisas de... Não sei se tem mais alguma coisa de importante. 

E – Não tem problema. 

Sandra Pestana – Estou pensando.  

E – E como é dentro do seu grupo? Porque a relação é obviamente muito diferente quando você está 

fazendo para um grupo como o Lume e quando você está fazendo para o seu grupo. Qual é a diferença 

para você? 

Sandra Pestana – Ah, foram vários momentos. Ainda é. Agora, nesse último trabalho [Celebração da 

Realidade] que eu falei: nossa, gente, está na hora de dar uma revolucionada. Mas a gente... É 

engraçado que a gente sempre passa por umas etapas que são assim: ah, uma roupa de ensaio, que não 

é de ensaio e que também é de cena e não chega a lugar nenhum. 

Ah, imagina se elas descolam do cenário, nunca consegue. Imagina assim, tudo branco, a pele branca e 

vira para outra coisa. Mas sempre esse imaginário permeia, sabe? Em todos os espetáculos passa por aí 

e vai para outra coisa. Agora a gente já faz piada.  

No “Divas” [“Entre Divas e Senhoritas”], que foi em 2006, foi primeiro trabalho do Teatro de 

Senhoritas, foi pesquisa sobre atrizes da década de 50, imagens de referência, desenha, confecciona, 

veste e vai.  

Depois no “Ana-me” foi mais interessante, porque tinha todo o trabalho da Débora180 com BMC181. 

Então, hoje ensaio a partir do sistema muscular e aí vai trabalhar com texto, com os objetos, vestir 

algumas coisas. E aí, no dia seguinte... é o sistema linfático.  

Eu e a Isis182, a gente não estava em cena, mas a gente entrou. Na verdade era para ser um solo da 

Débora. A Isis na dramaturgia e eu ia fazer figurino e operar o som. Acabou que eu virei uma 

personagem, que é uma radialista, e a Isis manipula todos os objetos do cenário e é uma narradora. A 

gente entrou na cena, mas a gente estava em função da cena. O que seria nosso figurino? A Ana, 

personagem central, que a Débora fazia, é uma dona de casa... Nós partimos do conto Amor, da 

Clarice Lispector. Então é aquela dona de casa perfeita... Copeiras... 

Eu e Isis somos duas copeiras, o cenário todo preto, desenhado em branco. Figurino preto e branco e a 

gente serve ali a cena. Vai criando, vai movimentando, vai fazendo o espetáculo, vai vivendo a vida da 

Ana para ela, vai... 

Aí veio a piração completa do Parangolé, de tanto andar de ônibus, fudida, zoada, cansada, olhando 

para aquela cidade cinza, grafite. Falei, nossa gente, poxa, bem que um grafite podia descolar da 

parede. Nossa, imagina o que seria passar de ônibus e ter um Parangolé-Graffit. Um grafite andando, 

                                                           
178 Tadashi Endo – bailarino e diretor de espetáculos de butô. Dirigiu três espetáculos do Lume Teatro. 
179 Dalvina Rodrigues – responsável pelo Laboratório de Figurinos do Depto. De Artes Cênicas da Unicamp. 
180 Debora Zamarioli – atriz e integrante do grupo Teatro de Senhoritas. 
181 Cartografia de um corpo em cena: extração e codificação de matrizes corporais através do método Body Mind 

Centering. 
182 Isis Madi – atriz e integrante do grupo Teatro de Senhoritas. 
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nossa! Será que posso chamar de Parangolé mesmo? O que é Parangolé mesmo? Qual que é a do 

Parangolé? 

E aí, insisti, precisava inscrever um projeto em Praga. Fazer as pessoas entenderem essa ideia na aula 

do Fausto183.  Fazer umas pirações com umas amigas: a Isis, a Gisele184, vamos lá, pendura na parede. 

Pinta, ficou um horror, mas vamos aí, vamos aí fazendo, fazendo e entendendo. Aí entrou o Birigui, 

grafiteiro. Aí virou.  

Depois com o “Manoel”185 a Isis já chegou falando: a gente precisa fazer o trabalho do Manoel de 

Barros, certo? Certo. Ela disse, pensei em quatro personagens e você se vira: O Homem Grávido de 

Poesia, que obviamente sou eu (porque ela estava grávida), o Homem que Engoliu o Futuro, que tem 

um Ipad na barriga... como você vai enfiar esse Ipad na barriga eu não sei.  

E – Se vira. 

Sandra Pestana – É... e o Homem das Coisas Desimportantes, que é Mel186 e o Homem que virou 

Pássaro, que fica com a Luanna187.   

Quinze dias, 400 reais. Não é essa versão que a gente viu hoje. Mas tá, foi junta, pega um vestido 

daqui, não sei o quê, o que tem de acervo, porque a gente vai fazendo um acervinho, né? Tá, tá... Aí 

foi desenvolvendo, desenvolvendo. A Bia Bender e a irmã dela que é a Isaura Leite vieram depois e 

acrescentaram muitas coisas. 

E – Faz quanto tempo que vocês têm o Manoel? 

Sandra Pestana – Dois anos.  

E – Ele também foi... 

Sandra Pestana – Ele também foi e ele vai... 

E – E esse acúmulo de funções: atriz, figurinista, para você é uma delícia ou às vezes é um pesadelo? 

Sandra Pestana – É uma esquizofrenia. (Risos.) Mas é bom, mas as duas coisas... Tem vezes que eu 

piro. Eu penso mais parar de atuar do que deixar o figurino. 

E – É? 

Sandra Pestana – É assim, ou agora que estou nessa. Ou as coisas têm que estar mais integradas, nem 

que seja em algum aspecto. Porque na realidade mesmo tem uma hora que é isso, chama, vem, cria 

aqui para mim, tó, te pago, maravilha. Aluguel, resolvido. Mas tem essas duas coisas. 

E – Eu imagino. 

Sandra Pestana – Agora vamos ver o que o mundo da performance nos revelará. 

E – Nos próximos meses/anos.  

Sandra Pestana – Acho que é isso, né? 

E – Está ótimo. Então vamos parar aqui.  

x.x.x 

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA A9 

Entrevistado: Warner (Bukke) Reis 

Entrevistadora: Laura Françozo 

Duração: 40 minutos 

Data: 19/09/2014 

 

Entrevistadora – Já iniciamos oficialmente a entrevista. 

Warner (Bukke) Reis – Não tem mais retorno.  

E - Ai meu Deus! Eu quero começar, Bukke, perguntando como é que você conheceu o Lume, entrou 

em contato? Qual foi o primeiro trabalho que fez com eles? Como foi esse começo? 

Warner (Bukke) Reis – Nossa, é uma história muito longa. (Risos.) Porque primeiro eu conheci o 

Burnier188, que era professor da Unicamp. Eu fazia artes plásticas lá e era junto com as Artes Cênicas. 

                                                           
183 Fausto Viana – professor da ECA – USP. 
184 Gisele Petty - Atriz e bailarina. Integra a Cia Teatro Balagan. 
185 Intervenção cênica “Do Barro de Manoel”. 
186 Melissa Maranhão – atriz. 
187 Luana Jimenes – atriz. 
188 Luis Otavio Burnier – fundador do Lume Teatro.  
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O prédio antigo onde é Artes Cênicas, hoje, antes ficava Artes Plásticas e Cênicas juntas. Depois 

mudou, mas eu continuei mantendo esse contato com as Artes Cênicas. 

O Ric189 já era meu amigo. A gente era amigo. Ele fazia Biologia. O Simi190 eu via muito pouco. Eu vi 

o Lume, esse processo dele ter 30 pessoas, depois até o momento em que ficou só sete pessoas. Isso 

era a minha proximidade. E conhecer as pessoas era de festas, de balada. Nem existia balada naquela 

época. (Risos.) 

Mas, também como eu gosto de dança, já dancei, então fiz muitos cursos com o Lume. Acho que a 

minha maior aproximação com o Lume... Renato191, a gente já foi muito mais amigos, assim, ter tempo 

de ficar mais perto e teve uma época que o Lume era assim casa de todo mundo, sabe? Ah, precisa de 

imprimir alguma coisa; vai no Lume. Precisa scanear tal coisa; vai no Lume.  

Então tinha essa troca, essa proximidade que, hoje, acho que não tem mais porque o Lume também 

mudou, cresceu. É muito mais gente agora, não só os atores. 

Mas uma vez, resumindo assim, o Renato me chamou para fazer um trabalho para uma exposição que 

ia ter no Centro Cultural Itaú. Aí eu tive que trabalhar com o arquivo do Lume, recolhendo material 

para levar para essa exposição.  

Foi um momento muito legal de ver a riqueza de fotografias, de objetivos cênicos, de figurinos. Aí eu 

lancei uma proposta para o Renato de começar a organizar pelo menos as fotografias. Aí ele conseguiu 

uma bolsa FAPESP para eu trabalhar junto com isso.  

Tive a assessoria de uma outra garota também, mas não foi legal a presença dela. O trabalho que ela 

desenvolveu, sabe? Bom, mas pelo menos começou esse movimento de organizar o arquivo 

fotográfico. Acho que foi um pontapé. 

Aí, eu já tinha iniciado o mestrado que eu não finalizei. Eu tentei voltar e fazer com outro tema, que 

daí seria pesquisando os figurinos do Lume para poder, sei lá, de alguma forma também, organizar 

esse material. 

Mas acho que eu não nasci para mestrado então eu já desisti dessas ideias. (Risos.) Aí a relação com o 

Lume foi assim. Nesse período que estava lá teve o trueque192 e eu ajudei a separar as roupas para eles 

se vestirem. Ajudei a se vestirem nessa coisa do trueque, que acho que lá, nessa portinha, naquele 

primeiro trueque.  

E - Noventa e poucos... 94, 95 ou não? Foi depois do Burnier ter falecido? 

Warner (Bukke) Reis – Não me lembro. Não, já, o Burnier já tinha falecido.  

E - Foi depois de 95, né? 

Warner (Bukke) Reis – Eu não sei se foi no primeiro Terra Lume? Ou depois um ano. Dois anos 

depois teve o primeiro Terra Lume. Mas foi nesse evento que eu acho que começa a nascer o Abre-

Alas.  

E – O Kai Bredholt193 estava nesse trueque que você estava falando ou não?  

Warner (Bukke) Reis – Não, esse daí eu não convivia com o Lume. Eu estava nas artes plásticas, 

mas eu sei que a galera estava bombando, aqui. Estava rolando muitas performances em tudo quanto é 

canto, porque era uma geração de palhaços. Tinha muito palhaço, tinha muito clown. Barão Geraldo 

era a terra dos clowns. Hoje não é tanto mais. Mas eu vi fotos. Desse período eu só vi fotos.  

E - Entendi. Desculpe-me, mas continua. Você estava contando do trueque que você ajudou a fazer as 

roupas. 

Warner (Bukke) Reis – Não, eu só ajudei a montar. Quando eu vejo essas fotos eu penso, nossa... 

Logo depois disso, essas figuras foram se aprimorando e foram virando as imagens que vão aparecer 

depois no “Abre-alas” e que são as mesmas. 

Porque o “Abre-alas” vai surgir, lá com o Voo de Ícaro. Não. Como é que chama? 

E – “Sonho de Ícaro”. 

Warner (Bukke) Reis – “Sonho de Ícaro”. É que a Juliana ia fazer o figurino do “Sonho de Ícaro”. Aí 

eles me chamaram para dar uma auxiliada para a Juliana194. Naquela época estava fazendo aula de 

modelagem, já costurava um pouco.  

                                                           
189 Ricardo Puccetti – ator do Lume Teatro. 
190 Carlos Simioni – ator do Lume Teatro.  
191 Renato Ferracini – ator do Lume Teatro.  
192 Cortejo cênico caracterizado pela troca entre atores do Lume e da comunidade de Barão Geraldo. 
193 Ator e músico do Odin Teatret (Dinamarca). Diretor de “Parada de rua”.  
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A Juliana curtiu o meu trabalho junto com ela. As ideias que eu fui dando e blá, blá, blá... daí ela 

dividiu o figurino comigo. Da parte que a gente fez, a gente assinou juntos. Depois, acho que eu estava 

nesse período, ainda no “Abre-alas” eu fui ajudando a costurar algumas coisas, dando sugestões para 

algumas figuras.  

Nesse período já estava fazendo faculdade de moda. Era super gostoso. Era legal essa troca de 

interação. Acho que os primeiros encontros foram esses de trabalhar com o Renato, o “Sonho de 

Ícaro” e depois o “Abre-alas”.  

E - O que manteve do “Sonho de Ícaro” no “Abre-alas” de figurino? 

Warner (Bukke) Reis – De figurino, o que manteve foram os minotauros. É o figurino que nasceu lá. 

As asas que depois viraram muitas asas. A asa do Ric é a mesma asa até hoje. 

E - Nossa! 

Warner (Bukke) Reis – Já deve ter sete anos aquela asa.  

E - Nossa, é tempo! 

Warner (Bukke) Reis – Por dentro, ela está quase trincando. (Risos.) Porque vai craquelando 

também. 

E - Conforme amassa, não é? 

Warner (Bukke) Reis – É. O que mais tem ali?  

E - Os ternos? 

Warner (Bukke) Reis – Os leques das meninas, os ternos. A Ilha dos Pássaros continua. Mas os 

ternos, os leques, os minotauros. Eu não lembro se já tinha os moradores de rua. Mas eu acho que eles 

surgiram depois. Mas foi muito rápido para o “Sonho de Ícaro” virar o “Abre-alas”. Foi coisa de um 

ano. E logo já estava surgindo.  

E- Como foi o processo com a Juliana do “Sonho de Ícaro”? Vocês tinham muito tempo? Como é que 

enfim... 

Warner (Bukke) Reis – Não. Foi aquela coisa assim, tem uma semana tá, para vocês criarem tudo 

isso. O legal é essa loucura de ator, né! O cinema também tem isso. Vamos fazer tal coisa. E junta 80, 

100 pessoas, cada uma pega um pedaço e todo mundo vai, faz e aí acontece; isso num dia.  

Foi muito legal porque no dia da apresentação tinha tanta gente querendo ver e tanta gente ficando do 

lado de fora que o SESC ficou assim: ah, caramba, isso nunca aconteceu. Vamos fazer duas sessões, 

pode ser? Pode ser. 

Então meu, foi muito legal! Trabalhei, trabalhei, não ganhei nada. Mas, nossa, rolou duas sessões. 

Ficou legal mesmo; ficou bonito tudo. E esse se arriscar a produzir desse jeito; não sei se a gente 

produz melhor na tensão. Ou é uma equipe que já está tão habituada a isso que faz acontecer. Dá um 

jeito.  

E - E a execução tinha mais gente para ajudar você e a Juliana ou foram só vocês? 

Warner (Bukke) Reis – Não, tinha mais gente. Pelo menos tinha uma equipe para dar uma força. 

E - Que bom, né? Acho que fez diferença. 

Warner (Bukke) Reis – É. A Cris Taguchi195 já estava ali. Nossa, ela me ajudou a rasgar plástico. A 

asa até foi legal porque a Ju que teve a ideia da concepção, mas a execução, modelar e fazer, eu que 

me joguei. Esse lado do Lume que eu acho muito legal, assim, da galera, porque é muita gente 

falando, muita gente dando ideia. Parece que a gente tem que estar com o ouvido e o sentido muito 

bem claro para entender o que as pessoas estão querendo ali.  

Foi ali que eu tomei contato com essa expressão: não, as coisas têm que ser meio sujas. Elas não 

podem ser bonitinhas, certinhas. No teatro não tem disso.  

Eu não entendo isso. Eu já estava fazendo moda. Então, e a roupa é essa coisa bonitinha, bem feita. 

Você vai usar, as pessoas vão perceber se está mal costurada, mal cortada. E, nas artes cênicas não tem 

muito disso. 

Às vezes a coisa mal cortada é o que vai dar aquele sentido para ela. Que vai, sei lá, criar o 

estranhamento. Ou que vai fazer com que aquilo não se torne roupa tão rápido. O “Sonho de Ícaro” 

para mim foi isso.  

Deve ter algum depoimento meu lá, que eu falo justamente isso. É a sujeira, nossa, como é a sujeira é 

importante, e como é gostoso, né? Essa é a minha dificuldade até hoje: a sujeira no teatro.  

                                                                                                                                                                                     
194 Juliana Pfeiffer – figurinista. 
195 Cristiane Taguchi – atriz e produtora. 
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Então é assim, não foi difícil trabalhar com a Ju, não. A gente dava muita liberdade um para o outro, 

sabe? Ela estava mais encabeçada nas coisas. Ela me jogava coisas, problemas eu já resolvia. E ela 

saia para outro. Acho que eu a deixava um pouco livre, até para poder fazer outras coisas. 

E - Interessante. 

Warner (Bukke) Reis – Isso foi legal.  

E - Foi bacana mesmo de saber. 

E aí, no “Abre-alas” eles te chamaram para você fazer mais alguma coisa no figurino ou eles falaram: 

oh, vamos reaproveitar. Você precisou fazer alguma adaptação ou nem precisou?   

Warner (Bukke) Reis – Eram adaptações tipo assim: essa saia tem que existir de um jeito que possa 

caber em quatro tipos de corpos diferentes. Tem que ser de amarrar, você pode dar nó aqui, vira outra 

saia. Tem que ser um branco não tão branco.  

Não tinha dinheiro. Aí tinha que sair por aí caçando coisas. Nessa caçada eu tive super sorte de chegar 

em um brechó que tinha acabado de inundar tudo e tinha um saco de vestido de noiva e a mulher me 

vendeu tudo por R$ 30 assim, sei lá!  

Aí foi aquele trabalho. Ela já tinha lavado, teve que lavar de novo e transformar todo aquele monte de 

saiotes em saias. Era uma delícia, isso. Eu acho que no “Abre-alas” eu fiquei muito com os leques. Os 

minotauros já estavam prontos. Os ternos não tinham muito o que fazer neles, a não ser comprar 

ternos.  

Mas eu ajudei um pouco a Naomi196; sei lá. De repente, aquela manga que ela usa na roupa dela. Tinha 

um dos vestidos que eu encontrei em brechó. Eu acho aquela manga super bonita quando ela corre e 

faz um desenho legal.  

A da Cris197, a da Raquel198. Todas elas têm alguns elementos ali. Eu achei super legal que a Sandra199 

já nesse, no “Perch”, ela vai, dá uma repaginada nessas roupas. Então, vai passando aquela coisa 

promíscua na mão da Ju, para minha mão, depois para a mão da Sandra. E vão criando esses seres 

surpreendentes, né? 

E – Vai levando para outras direções? 

Warner (Bukke) Reis – Eu acho que, inevitavelmente, leva para alguma direção, né? Porque você faz 

um figurino, você não fica convivendo com ele. Na hora que você vê ele de novo, ele surpreende 

novamente. Porque você já esqueceu de detalhes, mas para o ator não. Ele está ali, transformando 

aquele detalhe em algo que é dele. Numa intensidade de uma figura que quando você vê, você se 

surpreende com a figura novamente. Isso aconteceu em “Os Bem Intencionados”.  

E - Ah é? Mas em que sentido? 

Warner (Bukke) Reis – No sentido de que eu fiquei, sei lá, quase um ano sem ver Os Bem 

Intencionados. Quando eu vi de novo e o espaço não era o melhor espaço, era super aberto, dava para 

ouvir outros barulhos. Então, nossa, tava tudo diferente.   

Eu olhava para o figurino e falava: gente, como é que eu fiz isso? Caramba, o que é isso? E até mesmo 

a Mary Élice200. Eu olhei para ela e disse que a Mary Élice estava diferente. E foi muito engraçado 

porque nesse dia, a minha amiga Élice, Nataly201, Melisse K202. Melisse K deu risada na hora que ela 

não podia dar risada. Foi engraçado ver a Melisse K naquela cena trágica, rindo. (Risos.) 

Eu não entendi o que aconteceu comigo naquele dia. Mas eu achei legal porque depois eu pensei 

comigo: não estou falando do figurino, estou falando da figura em si. Porque o que me assustou foi ver 

a potência daquela figura. Porque a gente pegou muitos referenciais da moda, da época e de artistas 

que estavam vivos, né? Por exemplo: a Amy Winehouse. 

E - Ela foi referência do quê? 

Warner (Bukke) Reis – Da Melisse K. Aí, por exemplo, o Roberto Carlos, tudo bem, ele tá lá atrás, 

na época. Mas a Élice, espero que esteja falando certo, ela é muito periguete. Depois de um ano, eu ver 

a periguete de novo e os corpos estão em movimento também, né? Foi assustador e ao mesmo tempo 

                                                           
196 Naomi Silman – atriz do Lume Teatro. 
197 Ana Cristina Colla – atriz do Lume Teatro. 
198 Raquel Scotti Hirson – atriz do Lume Teatro. 
199 Sandra Pestana – atriz e figurinista. 
200 Mary Élice é o nome da personagem de Raquel Scotti Hirson em “Os Bem Intencionados”. 
201 Nataly é o nome da personagem de Ana Cristina Colla em “Os Bem Intencionados”. 
202 Melisse K é o nome da personagem de Naomi SIlman em “Os Bem Intencionados”. 
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foi interessante não ter domínio. Porque a gente criou uma estrutura ali onde não dá para ter domínio. 

E a todo espetáculo eles tentam dominar aquilo o tempo inteiro, né? Porque “Os Bem Intencionados” 

têm esse desafio de ser... 

E - Muito próximo, não é? 

Warner (Bukke) Reis – É muito próximo, muito intenso. Toda hora você tem a possibilidade de algo 

tirar você do tempo. Tirar você do, sei lá, resignificar ou criar outra possibilidade de interpretação. 

E - Eu queria saber como começou seu trabalho de figurinista no “Os Bem Intencionados”? Porque 

eles me contaram a história dos papeizinhos. Eu queria saber como foi a sua entrada no “Os Bem 

Intencionados”. Você chegou um pouco depois, não é? Eles começaram a trabalhar primeiro em sala. 

Foi isso mesmo? 

Warner (Bukke) Reis – Hã, hã.  

E - E você entrou depois de um certo estágio do trabalho deles. 

Warner (Bukke) Reis  - É. Quando eles já tinham essas... Ele e a Grace203 já tinham filado melhor 

esses seres que povoam “Os Bem Intencionados”. Nossa, mas tudo bem direto assim? Nós estamos 

falando do outro lá. 

E – Não, vamos indo. 

Warner (Bukke) Reis - Tá! Eu me perco. 

E – Não tem problema. 

Warner (Bukke) Reis - Ah, eu fiquei assim: nossa, era um desafio muito grande trabalhar com o 

Lume. Ah, é tudo o que sempre desejei e sempre morri de medo.  

Bom, passado o período da emoção, quando eu fui pra sala de trabalho, conhecer o que eles estavam 

fazendo, conhecer essas figuras todas, que eu já conhecia na verdade. “Os Bem Intencionados” eu já 

tinha visto eles em outros momentos. “Os Bem Intencionados” eu já tinha visto eles em outros 

momentos. 

E assim, pra mim eram figuras bastante exóticas. Eu nem via eles naquele sentido que eles estavam 

querendo dar para aquelas pessoas bem intencionadas; coisa que eu senti que a Grace estava dando 

uma humanizada naquelas figuras, porque elas não eram muito humanas; eu também não achava elas 

tão humanas. 

E estar junto com eles ali, conhecendo o guarda-roupa deles, porque, nossa, eles trouxeram o guarda-

roupa deles para mim. Cada um trouxe a roupa que já tinha e todas as roupas que eles já tinham lá, que 

eles queriam usar aquelas roupas, transformar aquelas roupas, né? A gente acabou aproveitando muito 

pouco ali, porque vimos que não dava tanto encaixe.  

A gente acabou tendo que ir buscar em brechó e algumas coisas até fazer, porque, por exemplo, o 

Rodrigo204, o Gonçalves205 e mesmo o Dagoberto206... Meu, o que aqueles caras vestem você não 

encontra em loja para comprar. E não dava mais para continuar vestindo os meninos com roupa de 

mulher. Era blusa com pence, era uma manga morcego, que você vê que é uma blusa feminina, ou 

uma gola que tem uma gravata, que é uma roupa feminina. Tinha que mandar fazer roupa para aqueles 

caras, né? 

Mantendo todo aquele swing deles, aquela pegada, que eu acho que isso pelo menos não matou, mas 

eu senti que eles se humanizaram, eles ficaram mais próximos. E pela estrutura do espetáculo, das 

pessoas estarem ali muito próximas deles na mesinha bebendo, comendo amendoim, e ser ali na frente. 

Então, eu achava que essa proximidade seria bem-vinda para tirar essa distância do ator. Porque eu 

achava que era figurino, mas também permitia ser roupa. 

E – Entendi. Tinha que ter uma naturalidade. 

Warner (Bukke) Reis - Tinha que ter uma naturalidade ali, para poder... 

E – Ser verossímil talvez? 

Warner (Bukke) Reis - Não ser verossímil mas quebrar a distância. Porque não tem como com os 

exageros, porque a Melisse K é muito exagerada, é muito “M”, ela é muito chatinha, miasgada. Ela é 

uma bonitona; assim, toda drogada é uma bonitona, né? Porque ela tem esse corpinho barbie que veste 

tudo, e tudo fica lindo, né? O nozinho aqui em cima, o topinho pronto. 

                                                           
203 Grace Passô – atriz e diretora. Dirigiu “Os Bem Intencionados”. 
204 Nome da personagem de Renato Ferracini em “Os Bem Intencionados”. 
205 Nome da personagem de Jesser de Souza em “Os Bem Intencionados”. 
206 Nome da personagem de Carlos Simioni em “Os Bem Intencionados”. 
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É claro que num segundo momento a gente dá uma abusada. A roupa dela vira quase uma fantasia, 

mas mantém aquela loucura dela. Mas eu tive que lidar com essas sutilezas de coisas assim. 

Mas esse não foi o meu maior risco, minha maior dificuldade com eles. Porque como tinha também 

muitas coisas que atravessavam de pedidos, né? Uma delas era não perder o toque popular das figuras. 

Elas tinham que se mantém dentro de uma atmosfera popular. 

E – Entendi. 

Warner (Bukke) Reis  - Ai um Deus, então não dá para ter palheta de cor, não dá para ter essa coisa 

do conjunto combinadinho, no primeiro e segundo ato, e não sei o quê. Mas aí eu busquei o universo 

para mim. Eu estava assistindo aquele filme “Melancolia”. 

E – Daquele diretor Lars von Trier? 

Warner (Bukke) Reis  - Lars von Trier; é. E não queria perder, aliás, não tinha nem como sair. Fiquei 

naquele espírito melancolia. Então eu busquei trazer tudo o que era quente para o primeiro momento: 

vermelho, laranja, bá-bá-bá. E tudo o que fosse mais para o azul para o segundo momento.   

Só que eu me quebrei as pernas, assim, porque como eles têm uma guarda-roupa, a maioria tem uma 

guarda-roupinha, então eles acabam usando a roupa que eles querem, no dia que eles querem, no 

momento que eles quiserem. Então teve um dia que eu cheguei lá, tinha um vermelho, não sei quanto 

ao momento. 

E – Às vezes eles usam coisas que você não previa. 

Warner (Bukke) Reis – Não, que estava previsto mas eu não sabia qual nem como. E que dá aquela 

coisa popular mesmo, porque você não vê “lê com quê”, sabe? “Quê com quê”. Você vê o disnexo que 

é até gritante, assim. E que é o gritante próprio desse lugar popular, onde aqueles sentimentos berram, 

onde não existe uma estética para deixar bonintinho para você... 

E – Agradável. 

Warner (Bukke) Reis  - Não vai ficar tudo amarelo manga para você poder respirar essa sujeira, esse 

gotão, de forma bonita. Então eu achei complicado essa construção mas ao mesmo tempo eu acho um 

risco bom, necessário. Não sei se é necessário; nunca conversei com eles para ver o que eles acham; o 

que está acontecendo lá com eles, para ver o que foi...  

É, então, essa coisa do popular me trouxe a possibilidade ou a vontade de trabalhar individualmente. 

Eu não trabalhei com essa coisa do conjunto, então eu me sentia um personnal stylist de cada um. 

Então sentei com cada um, vi qual era a inspiração, que materiais tinham a ver com aquela pessoa. Foi 

muito bom. 

Agora, quando eu ia para a rua procurar coisas, eu batia o olho e já sabia: isso é fulano, isso é sicrano. 

Via o acessório, já: nossa, isso é a cara do fulano, ele vai adorar, já catava. E era dito e feito assim. 

Chegava a pessoa... 

E – E aquele conjunto do cinto com o sapato que o Jesser usa, sabe? Que é vermelho e branco. 

Warner (Bukke) Reis - A gente mandou fazer. 

E - Vocês mandaram fazer aquilo?  

Warner (Bukke) Reis - Sim. 

E - Que incrível, não sabia. 

Warner (Bukke) Reis - Não tinha como encontrar nem como mandar pintar. Porque mandar pintar, 

ninguém mais pinta sapato hoje. Sapato branco então só de médico. Com aquele estilo de dançarino, 

com duas cores, porque a gente pesquisou referências de sapato. E a gente foi pesquisar lugar que 

pudesse construir, até que a gente descobriu um site em São Paulo, o Jesser entrou em contato e 

mandou fazer. E não ficou caro. 

E – Ah é? Que bom. Outra coisa que eu ia perguntar sobre Os Bem Intencionados: se esse processo 

foi, digamos, mais longo do que por exemplo O “Sonho de Ícaro”, que você disse que foi uma semana. 

Warner (Bukke) Reis - Foi mais longo e mesmo assim eu tive muita dificuldade, sabe? Eu chamei 

uma amiga minha para costurar e na hora que eu fui vestir a roupa nas pessoas, que vergonha! Não 

sabia onde enfiar a cara! Foram duas ou três costureiras que só fizeram merda.  

Ainda bem que a gente tinha muito tempo para as coisas darem certo. Até que chegou uma hora que 

apareceu a Lucy, e a gente foi finalizando. Mas foi muito sofrido. “Os Bem Intencionados” foi um 

aprendizado muito bom para mim, porque chegou um dia eu pensei: nossa, isso aqui não é uma obra-

prima da minha vida. Isso aqui é um trabalho. As pessoas estão esperando de mim só um produto. 

Senta aí, pensa o produto e entrega o produto; pronto, acabou! Não sofra! Nossa, essa conclusão para 

mim foi libertadora, porque depois daquilo ali, não sofri com mais nada. 
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E – Sei. Antes disso você já tinha feito as roupas do Concertato, é isso? 

Warner (Bukke) Reis - É, mas foi tudo muito assim, coisa de amigo. Meu nome nem aparece como 

figurinista.  

E – Sei, porque eles já vieram com as ideias... Como foi isso? 

Warner (Bukke) Reis - Não, teve um processo, pelo menos a roupa do Simi. 

E – De Gilda207. 

Warner (Bukke) Reis - De Gilda. Teve um processo de ver qual seria a roupa. Então apresentei pra 

ele. Acho que foi isso uma das coisas que ele gostou e que me levou para “Os Bem Intencionados”. Eu 

fiz uma pesquisa de vestidos de Divas e mostrei para ele. E ele amou, porque era um mais lindo que o 

outro. E aí foi tranquilo, porque ele: ah, gostei desse, vamos trabalhar em cima disso aqui.  

Foi tranquilo, porque ele: ah, gostei desse, vamos trabalhar em cima disso aqui, assim, ta-ta-ti, ta-ta-ta. 

Que era até um vestido do Alexander Mc Queen, que eu adoro. E aí eu indo para essa pegada do sujo, 

comprei um pano de cortina que não dá para ver que é cortina, e ele ficou lindo. 

E eu fui trabalhando com moulage. Eu montei um corpo parecido com o da Gilda e fui modelando 

isso. De vez em quando o Simi vinha, experimentava. A Denise208 também esteve aqui um dia para ver 

se ela provava o vestido. Aí foi uma relação muito legal nesse momento. Mas eu acho que um trabalho 

que exigiu de mim amadurecimento foi “Os Bem Intencionados”. 

E – Até por ser maior, né? 

Warner (Bukke) Reis - Por ser maior e por dar mais cara a tapa. Os outros eu nunca aparecia. Estava 

sempre ali trabalhando junto, mas não estava assinando nada. Não estava  

E – E no “Concertato” você fez também os fraques que eles usam, as asinhas de barata que eles 

dizem? 

Warner (Bukke) Reis – Ah, eu fiz assim: todas as costuras que tinha que fazer, emendas, 

prolongamentos, adereços, aquela coisa que põe na cabeça, assim... Que é uma parte da produção que 

eu acho super legal, construir os acessórios cênicos. Acho legal ver como isso funciona na cena 

depois, porque o barato é ver que a coisa funcionou. As pessoas vão ver aquilo e já vão começando a 

dar risada porque elas já entenderam qual é a brincadeira. 

Esse encontro com a Gilda foi muito legal. Tem coisas dela aqui até hoje. Eu não entendo por que eles 

não levaram embora, porque já falei para eles: minha casa é pequena, levam embora. “Não. Deixa aí, 

deixa aí”. 

E – Eles também têm problema de espaço. 

Warner (Bukke) Reis  - Eu acho duro também, mas daí eu fico assim, com uma reponsa. 

E – Claro, você não vai fazer qualquer coisa com isso. 

Warner (Bukke) Reis – Hum, hum. 

E – Bacana! Eu queria mesmo ouvir panorama assim, ouvir um pouco de como foram os processos. 

Acho que era mais ou menos isso. Você lembra de alguma coisa que chamou atenção? Isso que você 

estava falando agora, que foi um amadurecimento para você “Os Bem Intencionados”. Se tem mais 

alguma coisa dessa história sua com o Lume que seria interessante ter um registro, de saber em relação 

ao figurino. 

Warner (Bukke) Reis  - Ai... 

E – Se você lembrar em outra hora, você pode me mandar, mas fica a pergunta. 

Warner (Bukke) Reis - Eu acho que existem pessoas ali no Lume que são super legais, assim. Que 

são referências para mim, nessa questão do figurino, tipo Ricardo e a Naomi, que algumas vezes eu 

trabalhei com eles na Sinagoga, com um grupo de teatro que eles tinham lá.  

Nossa, foi rico assim, discutir não só figurino mas como maquiagem. E a Naomi é uma pessoa que 

tem um olhar muito precioso, sabe? De bater o olho, e falar: nossa, prega uma pedra no sapato que já 

vai dar o sentido. Sabe, esses tipos de análise da figura. Foi legal trazer para mim essa atenção. Porque 

às vezes de fato, até na hora que você vai vestir uma pessoa, que não está indo para a cena, mas você 

percebe: meu, muda o cinto dela que vai mudar a linha, vai mudar tudo. 

E de fato, né? Você construir.... É que no teatro a gente mexe com outras coisas, mas tudo é 

construção. Então, Simi, Naomi, Ricardo, são figuras que eu já tive mais oportunidade de sentar e 

                                                           
207 Nome da clown feminina de Carlos Simioni. 
208 Denise Garcia – musicista, fundadora e ex-integrante do Lume. 
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conversar e conviver, conversando sobre figurino ou falando sobre cor... Não que eu não tenha 

aprendido nada com o Jesser, Raquel e Cris. Mas foi muito rápido as situações com eles. 

E – Às vezes eles têm um vínculo com o figurino que é diferente dos outros. A Naomi mesmo na 

entrevista falava umas coisas assim. Ela parece que tem uma relação bem intensa. Você acha que sim? 

Warner (Bukke) Reis - Sim. Até mesmo pela formação dela, inglesa, e o pai dela; sei lá qual é o 

trabalho do pai dela. Mas ela comentava a elegância do pai dela. Então assim, esse código do vestir 

bem, ela cresceu vendo isso acontecendo. Então imagina: eu sempre vivi nesse vestir popular, e o 

código não tem esse código do vestir. 

E – Acho que lá na Inglaterra eles têm outra tradição, tem aquela coisa da distinção. 

Warner (Bukke) Reis – Sim, na roupa masculina a referência é a Inglaterra. Então, para ela, seja 

como referência assim tão forte é legal, porque depois no figurino isso para você é muito mais fácil. 

Você desconstruir até compor alguma coisa, quando você traz essas referências cotidianas. 

E o Ricardo tem essa coisa do palhaço, que é muito diferente, eu acho. Eu não entendo nada de 

figurino de palhaço. Para mim, acho que tem uma outra pegada ali, que.... 

E – Mas você até fez figurino de palhaço, afinal, para o “Concertato”. 

Warner (Bukke) Reis – Já fiz mas aí descubro que a Gilda ficou chateada porque ela viu que o 

vestido dela estava torto. (Risos). 

E – Não acredito. 

Warner (Bukke) Reis - Ela pensou em refazer o vestido para não ficar assimétrico. Eu estive com ela 

tão feliz, falei: nossa, olha, construí uma coisa que não está assimétrica. Mas a Gilda não gostou. Eu 

não sei se ela estava fazendo uma piada; podia ser uma piada da Gilda. Mas agora eu não lembro de 

mais nenhuma coisa. 

E – Então tá ótimo! Encerramos, por enquanto. 

Warner (Bukke) Reis - Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. 

E – Contribuiu bastante, com certeza. 

x.x.x 

 

 


