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                    Resumo           

MARON, P. NUO-Ópera Lab.: pela autoetnografia à trans-ópera. 2018. 181p. Tese 
(Doutorado em Artes) – Programa de Pós-Graduação em Música, Escola de Comunicações e 
Artes, Universidade de São Paulo, 2018. 

A autoetnografia tem sido utilizada em pesquisas em musicologia e, especialmente, 
em etnomusicologia, na busca de formas contemporâneas de aproximação entre a experiência 
artística e as exigências academicas. Este trabalho apresenta uma autoetnografia em diálogo 
com os artistas que se juntaram a nós, o que permitiu a descrição de quatorze anos de 
existência do NUO-Opera. Portanto, o objetivo desta investigação é narrar, contextualizar e 
situar nos campos das artes (teatro, música, dança e performance) e sociedades (contexto 
político, econômico e social em que vivemos) o que me levou a construir uma proposta de 
criação e produção artística em ópera na cidade onde nasci, cresci e onde escolhi ser artista. 
Esta narrativa foi destinada não apenas a uma visão geral do trabalho realizado pela NUO, 
mas, tomando-o como eixo, proporcionou a identificação de questões retóricas ao longo das 
descrições que, por sua vez, nos levaram a dialogar com historiadores e diretores que 
escreveram sobre o conceito e o significado da ópera. Esses processos reflexivos nos levam a 
acreditar que a existência de uma casa-teatro e que o fazer ópera em uma perspectiva 
transdisciplinar permite a realização de um percurso singular no campo das artes e 
especialmente da ópera. A ideia da ópera como gênero transdisciplinar surge em nossas 
escolhas artísticas, mas também é apresentada nas descrições de pesquisas e no fazer de 
artistas que têm concebido e proposto espetáculos e performances operísticas ao longo do 
tempo. Ao final nós podemos conceber que a ópera não é apenas a adição ou a sobreposição 
de outras práticas artísticas, mas transita entre elas e isso está de acordo com nossas escolhas e 
propostas artísticas no NUO-Opera Laboratory. 
 

Termos-chave: ópera; etnomusicologia; autoetnografia; teatro; transdisciplinaridade. 

 



Abstract 

 
MARON, P. NUO-Ópera Lab.:from autoethnography to trans-opera. 2018. 181p. Doctoral 
Tesis (PHD in Arts) – Musica Post Graduation Program, School of Comunications and Arts, 
University of São Paulo, 2018. 

Autoethnography has been used in research in musicology and, especially, in 
ethnomusicology, in the search for contemporary forms of approximation between the artistic 
experience and the academic exigences. This work presents an autoethnography in dialogue 
with the artists who were join with us, what allowed the description of fourteen years of 
NUO-Opera Laboratory. Therefore, the objective of this investigation is to narrate, 
contextualizing and situating in the fields of the arts (theater, music, dance and performance) 
and societies (the political, economic and social context in which we live) what led me to 
build a proposal of creation and artistic production in opera in the city where I was born, grew 
up and where I chose to be an artist. This narrative was intended not only to give an overview 
of the work carried out by the NUO but, taking it as axis, it was possible to identify rhetorical 
questions throughout the descriptions that led us to dialogue with historians and directors who 
wrote about the concept and the meaning of opera. This, in turn, leads us to believe that the 
existence of a house-theater and to do opera in a transdisciplinary perspective allows the 
realization of a singular course in the field of the arts, and especially of the opera. The idea of 
opera as a transdisciplinary genre emerge in our artistic choices, but also it are presented in 
the descriptions of researches and artists that conceives and stages the operatic spectacle over 
time. In this way, we can conceive that opera is not only the addition or the overlapping of 
other artistic practices, but it transits between them and that this is in line with our choices and 
artistic proposals at the NUO-Opera Laboratory. 

 
Key-terms: opera; ethnomusicology; autoethnography; teather; transdisciplinarity 
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Apresentação 
Eu me esforço para uma apresentação aberta e de forma bruta, à medida que eu me 
lembre dos fragmentos das narrativas. Eu batalho com memórias, imagens, 
vislumbres do passado, esperando que tudo isso venha a se juntar e que se coloquem 
momentaneamente disponíveis para a minha apreciação e a dos outros. Procuro 
revelar o humano na humanidade, para mostrar como a vida humana pode ou não 
encontrar ressonância com os outros (PELIAS, 2013, p.387. Tradução nossa). 

A neuropsicologia denomina memória episódica aquela relativa aos eventos 

autobiográficos, que é constituída por uma coleção de experiências pessoais. Mas essa 

memória é também alinhavada pela semântica, aquela que se relaciona às coisas que 

aprendemos ao longo da vida, mas não conseguimos dizer como aprendemos. Quando 

ativamos essas memórias, elas vêm desordenadas e é só depois que fazemos a sua 

“cronologização”.  Além disso, entre os estudiosos desse campo é quase senso comum afirmar 

que o afeto é a “cola” da memória e, por isso, é provável que venham à tona primeiro as 

situações que mais afetaram aquele que as acessa. 

Escrevo isso de antemão, pois a ordenação deste trabalho não será temporal, tampouco 

será produto de um único tipo de memória ou raciocínio. Aqui eu quero expor essas memórias 

cruas, como elas vêm: desordenadas. Esse exercício textual visa expor o modo como 

recorremos às relações entre os fatos da nossa vida como problematizadores, neste caso, desse 

estudo. Isso gera um percurso em espiral de pensamento-ação-pensamento, cujo vórtex é a 

Ópera do Improviso, concebida, criada e apresentada pelo NUO-Opera Laboratório no ano de 

2017. 

A organização dos textos que eu apresento a seguir busca, então, compartilhar os 

momentos que foram construídos, ora num processo de reflexão pessoal profundo, ora no 

diálogo com as pessoas que colaboraram comigo com os seus relatos, depoimentos e 

entrevistas, ora na proposição do diálogo entre esses e as teorias. Ainda, em alguns 

momentos, palavras e imagens são usadas como visualidades buscando provocar experiências 

sensoriais não sendo apenas adornos ou ilustrações.  

As diversas escrituras deste trabalho investigativo estão em cadernos. Fiz assim, pois 

há embutida no surgimento da autoetnografia uma crítica ao fato de que, muitas vezes, os 

cadernos de campo dos etnógrafos pareciam trazer mais informações sensíveis do que os 

relatórios oriundos das descrições mais puras que constavam naqueles instrumentos. Além 

disso, como artistas criadores os cadernos são uma companhia constante, onde anotamos 



nossas ideias, trechos de epifanias, relatos do cotidiano, imagens que se apresentam num 

momento qualquer e que se relacionam a algo que estamos precisando, ou que nos despertam 

para novas possibilidades.   

Neste trabalho eu pensei em separá-los segundo as suas temáticas, não porque sou 

cartesiano, ao contrário, mas porque eu penso que a leitora e o leitor poderão começar por 

onde quiserem. As páginas numeradas em sequência nos diferentes cadernos podem fazer 

acreditar que há o caderno 1, 2, 3, mas, na verdade, a numeração sequencial é uma exigência 

acadêmica.  No entanto, o meu desejo é que a pessoa que estiver de posse deles comece por 

onde quiser: que pare um deles na metade, que abra uma imagem armazenada no outro, 

comece e vá até o final daquele que eleger. Que, enfim, faça como quiser. Essa não 

linearidade é como opera a nossa memória, a nossa criação, a nossa imaginação. É também 

parte do processo de criação e preparação de uma obra que está em movimento, desde a sua 

concepção até quando, em algum tempo, alguém se lembrar dela. 

Esse é um convite para que as pessoas que tomarão contato com este trabalho ajam 

sobre ele e lidem com ele conforme queiram, de modo que construam as suas possibilidades 

interpretativas das histórias que conto aqui.  
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A Autoetnografia como caminho 

Um dia eu vou escrever um livro introdutório, e eu sei como 
vou chamá-lo: “Voltando para casa: uma odisseia 
antropológica”. Pois eu tenho a sensação de que o estereótipo 
popular da antropologia é de pessoas indo para lugares 
distantes e descobrindo coisas estranhas. Minha sensação sobre 
a antropologia é que ela é, de fato, um esforço de vida inteira 
para trazer as coisas de volta para casa e para entender tanto 
quem somos como, ao mesmo tempo, entender o mundo. 
Então, nesse sentido, meu caminho é o de volta para casa, de 
minha própria descoberta. Encontrar um modo de escrever que 
pareça eu mesmo escrevendo e não apenas alguém jogando 
jogos acadêmicos (INGOLD, 2012, p. 10). 

Eu não sou um antropólogo, mas eu vou contar algumas histórias... sim,  histórias.  

Voltando para casa, para o meu espaço, desse lugar de onde eu olho para o percurso que fiz, 

eu compreendo que as tomadas de decisão contam a história de um tempo, me fazem 

compreender elementos do contexto da cena artística do lugar onde eu vivo, me fazem 

compreender alguns processos e percursos. 

Mas aqui, a solicitação do modelo do programa de pós-graduação determina: trace o 

objeto do seu estudo. Formule as hipóteses! O b j e t o.  Paro e reflito. Hipóteses... 

Nas pesquisas científicas clássicas o conceito de objeto é fundamental para a 

elaboração do estudo: o recorte, a definição focal daquilo que se quer investigar. Aquilo que, 

de fora e sob determinada perspectiva anunciada a priori, pode ser observado, analisado, 

compreendido, experimentado.  

Para criar algo, refletiu Aristóteles, deve-se juntar forma (morphé) e matéria (hyle). 
Na história subsequente do pensamento ocidental, esse modelo hilemórfico da 
criação arraigou-se ainda mais, mas também se desequilibrou. A forma passou a ser 
vista como imposta por um agente com um determinado fim ou objetivo em mente 
sobre uma matéria passiva e inerte. Quero argumentar aqui que os debates 
contemporâneos em campos os mais diversos - da antropologia e arqueologia à 
história da arte e estudos da cultura material - continuam a reproduzir os 
pressupostos que subjazem ao modelo hilemórfico, ainda que tentem restaurar o 
equilíbrio entre seus termos. Meu objetivo final, por outro lado, é derrubar o próprio 
modelo, e substituí-lo por uma ontologia que dê primazia aos processos de formação 
ao invés do produto final, e aos fluxos e transformações dos materiais ao invés dos 
estados da matéria. Relembrando Klee, forma é morte; dar forma é vida. Em poucas 
palavras, meu objetivo é restaurar a vida num mundo que tem sido efetivamente 
morto nas palavras de teóricos para quem - nos termos de um de seus porta-vozes 
mais proeminentes - o caminho para a compreensão e para a empatia está "naquilo 
que as pessoas fazem com os objetos.” (INGOLD, 2012, p. 26, grifo nosso). 
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É esse o ponto que Norman Denzin (2016), estudioso das investigações qualitativas, 

critica como algo que tem sido feito tradicionalmente nas Humanidades: lidamos com 

fragmentos de textos, de partituras, de obras, de discursos, de peças; analisamos e tentamos 

compreender recortes, pedaços, frações. Aquilo sobre o qual nos debruçamos se chama 

“dado”, “objeto” e tem esse sentido de estático, cortado, observável, analisável, sem vida 

própria. Ainda que estejamos juntos dessas coisas, nós nos colocamos de fora das 

experiências, na medida em que a delimitação do que investigaremos se configura como 

objeto, termo que designa algo que é manipulável, observável, visto de fora, distinto daquilo 

que o sujeito é na relação com. Quando estudamos as coisas nos colocando de fora delas é 

possível adotarmos perspectivas para o olhar. No entanto, quando tratamos de investigar as 

experiências nas quais nos localizamos, é possível escolhermos não olhar de fora.  

De fato procurarei romper com a ideia de que a delimitação de objetos de estudo é 

algo do qual um pesquisador não pode fugir, mesmo porque se me proponho a contar histórias 

– e se faço parte delas porque contarei histórias das quais participei como sujeito e agente do 

tempo presente e de um passado recente - não se torna difícil definir objetos de pesquisa? 

Assumir que não é sobre objeto que eu investigarei tem implicações epistemológicas e 

políticas. 

Vale ressaltar, também que, aqui, não há teóricos de base, aqueles clássicos que dão 

suporte para o estudo como no tradicional modo das pesquisas científicas: uma teoria que, 

como base epistemológica, proporcionaria a ida ao campo de investigação para a busca de 

elementos que pudessem ser discutidos por categorias teóricas ali explanadas a priori. Aqui 

os teóricos são pessoas cujas ideias fomentam um diálogo do qual eu, como artista e 

pesquisador, sou capaz de participar.  

As pesquisas autoetnográficas aparecem num tempo em que há o questionamento 

sobre os lugares de fala, sobre quem está falando por alguém. Coloca-se diante da crítica 

sobre a ausência das histórias humanas contadas como experiências e não fragmentos nas 

pesquisas. Destaca a importância das contações de histórias a partir do ponto de vista do 

pesquisador que também é sujeito das experiências. A autoetnografia propõe uma reflexão 

sobre como os diários de campo dos etnógrafos são, algumas vezes, mais interessantes do que 

os relatórios produzidos, o que marca uma posição contrária à crença de que os discursos 

sensíveis e impressões afetivas levam à perda da objetividade científica. É uma posição que se 

coloca para valorizar as ausências e os silêncios daqueles que não teriam voz se não falassem 

por si (JONES, ADAMS e ELLIS, 2013). 
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O valor dado às experiências tem sido menosprezado em favor das novidades, das 

descobertas. E é aí que voltarmos aos escritos de Walter Benjamin (algo que o próprio 

Norman Denzin sugere) que pode nos apontar algo que é fundamental: há experiências que 

precisam ser contadas para que compreendamos o que ocorre ou ocorreu num tempo/lugar. 

Não precisamos apenas de fatos, mas de experiências contadas, porque elas têm um potencial 

de trazerem a tona não só aquilo que foi, mas onde aconteceu, de qual modo se deu e como 

aquilo que foi vivido reverberou socialmente, para as personagens, para aquele que conta a 

história e para quem a lê (BENJAMIN, 2006). E para deixar clara a distinção entre a 

experiência e a narração factual Larossa Bondía (2002) posteriormente sinalizou: a 

informação não é experiência. Trazer fatos recortados e analisá-los não é trazer a experiência. 

Há, no campo das investigações qualitativas e das pesquisas em etnografia e 

autoetnografia, uma tendência de buscar novas formas de investigação e narração, justamente 

para coadunar investigação e experiência como tarefas complementares e coexistentes. Assim 

como Norman Denzin, outros autores, como o antropólogo Tim Ingold tem se apoiado nas 

fazeres dos artistas como inspiração para as formas de investigação e suas narrativas:  

Em seus cadernos, o pintor Paul Klee defendia, e demonstrava através de exemplos, 
que os processos de gênese e crescimento que produzem as formas que encontramos 
no mundo em que habitamos são mais importantes que as próprias formas 
(INGOLD, 2012, pp. 25-26). 

Como artistas nós sabemos da riqueza dos processos, do quanto envolvem de 

ordenação e caos, do quanto são alterados no percurso e do quanto, muitas vezes, são mais 

interessantes do que os resultados. Cuidar dos percursos, valorizar os processos: essa é talvez 

a mais importante premissa daqueles pesquisadores que têm pensado que as formas de 

investigação dentro e fora das Artes podem ser inspiradas pelos artistas em seus processos, 

especialmente se o objetivo for investigar experiências. As pesquisadoras Brydie-Leigh 

Bartleet e Carolyn Ellis, num livro publicado em 2009 no qual trazem exemplos de 

autoetnografias escritas por músicos e pedagogos do campo da Música, destacam que em suas 

experiências em musicologia e etnomusicologia, elas observam que os pesquisadores estão 

explorando de modo sensível a interligação entre suas vidas e suas áreas de estudo, e as 

relações que eles compartilham com as pessoas dos seus campos de investigação.  

Isso é ainda mais importante quando pensamos que vivemos um tempo em que é 

preciso que encontremos caminhos particulares que, a despeito da globalização, nos tragam 

respostas e encontros locais, que sejam criados no cerne de uma determinada cultura por 

aqueles que a vivem, sobre epistemologias criadas ali, com base naquilo que se é. Como algo 
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capaz de, por um lado, ser coerente com a sua ancestralidade e, por outro, que sirva para lidar 

com aquilo que lhe é particular. Se não fizermos isso estaremos ainda sob a égide do 

pensamento ortopédico tão bem definido por Boaventura Sousa Santos (2008).  

Como afirmou Pelias (2013), a autoetnografia caracteriza-se pelo uso da experiência 

pessoal para explorar práticas culturais, baseada na crença de que aquilo que é conhecido e 

aquele que conhece estão intimamente relacionados. Isso leva o pesquisador a voltar para si 

num processo reflexivo e abrir questões retóricas, deixando-as algumas vezes em aberto e 

assumindo as consequências disso. 

Por isso o objetivo aqui é narrar, contextualizando e situando nos campos das artes (do 

teatro, da música, da dança e da performance) e das sociedades (o contexto político, 

econômico e social no qual vivemos) aquilo que me levou a construir coletivamente uma 

proposta de criação e produção artística em ópera na cidade onde nasci, cresci e onde escolhi 

ser artista. Para isso, eu repensei e tomei decisões tanto sobre o modo de escrita, quanto sobre 

as maneiras de apresentação do material final. 

Eu quis trazer os processos vivos, narrados, organizados por uma malha de memórias, 

na medida em que uma experiência narrada pode me levar ao reconhecimento de sua gênese 

noutro campo/lugar, ou sua relação com o tempo vivido ou com alguma reflexão já feita sobre 

o tempo, o lugar, ou o tipo de arte ou estudo envolvido. A pesquisadora Carolyn Ellis que se 

dedica ao estudo da autoetnografia também no campo da Música afirmou que o trabalho do 

autoetnógrafo é repleto de olhares para frente e para trás, cheio de idas e vindas: das 

experiências e vivências do pesquisador para o contexto cultural mais amplo e vice-versa. Em 

tudo isso, as memórias afetivas têm um papel fundamental como afirmaram Bartleet e Ellis 

(2009). 

Para isso foi preciso investir naquilo que os autores que estudam as pesquisas 

qualitativas, etnográficas e autoetnográficas, bem como as pesquisas em artes nos apontam: é 

preciso descobrir ou desbravar novas formas narrativas para os trabalhos acadêmicos.  

Nesse sentido, uma das questões postas por Norman Denzin reside numa releitura do 

conhecido texto de Walter Benjamin Illuminations: essays and reflections, editado por 

Hannah Arendt em 1968. Para Benjamin uma história não se esgota, ela é capaz de concentrar 

e preservar a sua força e é capaz de ir revelando os seus significados ao longo do tempo 

(DENZIN, 2016). Esse é um aspecto que Denzin tenta trazer a tona quando destaca aquilo que 
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ele acredita ser o potencial das investigações no campo das humanidades: contar histórias e 

não apenas trazer os dados a tona, recortando-os e analisando-os.  

É isso que o autor sugere que façamos com as nossas investigações inspiradas pelos 

movimentos etnográficos e autoetnográficos: o pesquisador precisa ser um contador de 

histórias, considerando que isso tem implicações ontológicas e epistemológicas, pois ao 

contar uma história não será possível omitir qual é a posição essencial do escritor e, por outro 

lado, quais são as teorias das ciências ou outras formas de conhecer o mundo que lhe 

amparam.  

[O objetivo da escrita autoetnográfica] é criar uma cena, contar uma história, tecer 
intrincadas conexões entre a vida e a arte, produzir um texto presente, negar a 
categorização, acreditar que as palavras importam (JONES, 2005: 765. Tradução 
nossa). 

O que significa, aqui, dizer que as palavras importam (e não apenas os dados, os 

elementos científicos ou acadêmicos)? A linguagem e a fala em si não refletem a experiência, 

mas criam um processo de transformar e deslocar o que se escreve, os significados são 

móveis, incompletos, parciais e contraditórios. Não existe presença pura, a descrição se 

converte em inscrição e esta se converte em performance que elimina a análise e passa ser 

interpretação (no sentido teatral). Denzin chama isso de giro performativo, algo que leva 

quem escreve a buscar formas narrativas que enfatizem a experiência como forma de 

conhecimento (DENZIN, 2016). 

Que contemos histórias: prosa ou poesia (o que não é prosa, monsieur, infelizmente, é 

poesia, disse o professor de filosofia, personagem da peça O Burguês Nobre, de Molière, 

encenada pelo NUO em 2014). E cada vez menos, disse Benjamin, há pessoas dispostas a 

contar histórias e, paradoxalmente, muitas pessoas ansiosas por ouvi-las.  

Por isso mesmo, optar por contar uma história ao invés de escrever um trabalho nos 

moldes tradicionais significa uma resistência a um pensamento generalizante de como as 

coisas devem ser feitas. Aliás, a história que contarei aqui também tem essa gênese. E 

também significa um posicionamento político, uma vez que a ideia de produtividade e de 

análise toma aqui outro rumo e nos induz a uma escrita sensível. Uma poética sensível, que 

prescinde, além da leitura passiva, da leitura participativa daquele que toma o trabalho em 

suas mãos. 

Mi posición se puede resumir brevemente. La etnografía no es una práctica inocente. 
Nuestras prácticas de investigación son performativas, pedagógicas y políticas. A 
través de nuestra escritura y nuestra charla, promulgamos el mundo que estudiamos. 
Estas actuaciones son desordenadas y pedagógicas. Ellas enseñan a nuestros lectores 
acerca de este mundo y cómo nos ven. Lo pedagógico es siempre moral y político; 
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promulgando una forma de ver y de ser, cuestiona, concursa, o hace suyas las 
formas hegemónicas oficiales de ver y representar el outro (DENZIN, 2013, p.212). 

Assumindo que não sou etnógrafo, mas posso vir a ser um tipo de autoetnógrafo, eu 

me encrusto na minha própria história, nas minhas lembranças e nas histórias sobre a cena da 

produção operística que vi e vivi, com o meu presente como cidadão do mundo e do tempo 

em que eu vivo. 

Num tempo das viradas narrativas, do pós-estruturalismo e das certezas de que toda 

escolha de dados e de formas de análise é mais uma interpretação do que um olhar frio e 

distanciado do pesquisador como entidade imparcial a serviço do avanço do conhecimento, o 

que Denzin nos pede é que consigamos trazer para a escrita acadêmica e científica não apenas 

os dados, mas trazê-los imersos e vivos nas histórias que podemos contar tendo-os como 

protagonistas. Os “dados” não são necessariamente o ponto da discussão, mas sim a história 

que eles permitem que se conte. 

Onde colocar os dados nessa nova visão? Os “dados” nesse caso, agora aparecem entre 

aspas: não são mais estanques, objetos ou partes, mas são elementos vivos dos contextos onde 

existem. Um dos papéis da escrita acadêmica é, então, contar as histórias desses “dados”.  

Neste trabalho há um mosaico de formas de produção dos materiais oriundos da 

experiência: (a) o caderno de campo, no qual eu anotava as questões que me chamavam 

atenção in loco; (b) o registro de depoimentos espontâneos; (c) a organização de entrevistas 

em grupo e individuais que foram gravadas; (d) a consulta a material fotográfico, 

videográfico, sonoro e textual de acervo, arquivo pessoal de integrantes e da companhia; (e) a 

consulta a documentos de entrevistas e reportagens na mídia e na imprensa1.  

Inspirado pelo antropólogo e também estudioso da ópera Paul Atkinson (2013), eu 

busquei lidar de modo criativo com o material que produzimos no campo de investigação. 

Para o autor os processos criativos são dependentes desse trabalho, realizados de forma 

cuidadosa e metódica, mas nunca mecânico, porque não depende apenas da replicação precisa 

de fórmulas e de procedimentos metodológicos, mas de um empreendimento criativo, 

improvisado como o do artesão. Como a Ópera do Improviso, que é ao mesmo tempo vórtex e 

costura desta escrita, que me move na busca da construção e apresentação de um trabalho 

feito na artesania do cotidiano, descrito, escrito no fluxo das ocorrências: das falas, dos 

encontros, da minha memória.    

                                                 
1 Todas as pessoas cuja imagem ou texto estão neste documento foram informadas do objetivo e concordaram 
com a sua publicação. 
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Com isso e a partir disso eu propus conversas com as pessoas, estive atento aos 

comentários espontâneos, assisti aos vídeos recentes e antigos, revi fotografias, reportagens e 

imagens, criei colagens. Olhei novamente para as partituras e para as minhas anotações. 

Motivado pelos escritos e pela revisitação do material produzido eu percebo que abri esse 

mapa memorístico que fomenta novos questionamentos sobre o que deu certo, sobre as 

incertezas e sobre os conflitos, os erros e os equívocos. Com isso, busco construir uma escrita 

pessoal, identificando alguns turning points e epifanias que me permitiram compreender o seu 

papel na construção de uma investigação autoetnográfica e trazê-la para um diálogo com 

campos teóricos e da cultura. Como afirmou Pelias, escrevendo aquilo que é pessoal eu sou 

chamado a um “giro” reflexivo, uma vez que lendo o que escrevi eu examino a mim mesmo, e 

olho de outro modo para as narrativas, percebendo o que está imbricado na complexidade da 

experiência.  Essa reflexividade exige um pensamento cuidadoso e rigoroso, diz o autor, 

construído retoricamente, para apresentar uma narrativa pessoal.  Essa introspecção oferece 

um conhecimento íntimo baseado em experiências vividas com outros. Portanto, reconheço, 

de antemão que toda a narrativa será parcial (PELIAS, 2013). 

A autoetnografia exige que as perguntas retóricas, que aparecem a partir das nossas 

narrativas pessoais, sejam exploradas. Não necessariamente respondidas, mas confrontadas 

com o tempo em que elas foram produzidas. Na verdade, essas perguntas retóricas é que são 

as questões do estudo, e não a tradicional questão denominada problema de pesquisa que se 

coloca nas pesquisas clássicas, Por meio dessas perguntas nós desvendamos não apenas 

aquilo que pensamos, mas como e porque pensamos, agimos e sentimos e o modo como 

fazemos (ELLIS, 2013). 

O mergulho investigativo no campo onde eu vivo levou-me a outras reflexões, 

distintas das cotidianas, na medida em que eu observava e relatava as nossas experiências e ao 

ler ou ao pensar sobre (ou ambas as coisas). Isso me levou a analisar sob outras perspectivas o 

que era vivido pelo grupo e por mim há anos. Eu não mudei, não deixei de ser quem eu sou, 

nem assumi outro papel, do tipo distanciado, para poder fazer este trabalho. O que eu fiz foi 

exercitar vários olhares, partindo de vários ângulos, sobre aquilo que eu podia ver e sentir e, 

assim, buscar nos diálogos com as pessoas e com a literatura a ampliação e o deslocamento da 

minha experiência pessoal. 

Aquelas coisas que parecem absolutamente comuns e normais se tornam questões. 
E, em campo, eu acho que as investigamos com as pessoas com quem trabalhamos, 
as quais, frequentemente, também ficam perplexas com elas, e, como todos sabem, 
gerando interessantes discussões conosco (INGOLD, 2012, p.5). 
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As propostas de Denzin e o pensamento de Boaventura Sousa Santos me ajudam a 

visualizar os caminhos, seguro das opções que fiz na composição deste trabalho; e acredito 

firmemente que escrever desse modo possa ser definido, como bem afirmam esses autores, 

como um compromisso com uma política de resistência, com uma mudança e não apenas uma 

forma acadêmica de interpretar o mundo. O trabalho que realizo e as minhas escolhas como 

artista colocam-me, também, nesse lugar. Acho, então, coerente ser assim também como 

pesquisador. 

O tipo de investigação apresentada aqui enfrenta as estruturas e crenças do 

neoliberalismo e sua necessidade produtivista, “universalizante” e generalizante, entendendo 

que o cultural é local e é sempre político. Atuar, ler, analisar, interpretar, compor, escrever é 

resistir (DENZIN, 2016). Não tenho dúvidas de que essas questões são originalmente as 

problematizadoras deste trabalho. E é isso que, penso, mostra-se coerente com as histórias que 

contarei aqui, porque elas são, também, permeadas pela minha necessidade de resistência 

como artista. Tudo isso está em jogo neste trabalho. 

Con Pelias (2004) busco una forma de escritura que promulgue una metodología del 
corazón, una forma que escuche el corazón, sabiendo que "las historias son las 
verdades que no se quedan quietas" (PELIAS, 2004: 171, citado po DENZIN, 2013, 
p.213). 

Imagem 1 - Ensaio Geral de A Ópera do Improviso 

 
Fonte: acervo NUO. Foto de Luciano Osório  
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Prólogo e Epílogo 

Já escrevi dezenas de peças, minha primeira foi aos vinte e 

dois anos. Música minha já foi tocada por orquestras, bandas 

sinfônicas, pianistas, grupos de câmara. Eu mesmo regi peças 

minhas algumas vezes. Mas este caso foi bem diferente. Criei 

essa música para o NUO encena-la. Na ópera convencional o 

libreto conduz a cena que conduz o que o compositor vai 

fazer, mas nesse caso a música conduz a cena para o libreto 

que vocês criam a partir das histórias, ou seja, é o processo 

inverso. Quando fizemos nosso primeiro ensaio de improviso 

com música é que eu tive a certeza que a ideia daria certo. E 

deu. Foi um grande privilégio ver vocês darem vida ao que eu 

escrevi pensando na voz de cada um de vocês nesse 

instrumental e ver como a cada dia vocês recriaram esse 

espetáculo. A playback opera nasceu conosco, nós fomos os 

primeiros e ninguém tira esse lugar da gente! Obrigado pelo 

envolvimento e pela confiança. Como sempre! (Paulo Maron, 

escrito para o encerramento do grupo de comunicados entre os 

integrantes da montagem numa rede social). 

Sim, este é um prólogo e um epílogo ao mesmo tempo. Um prólogo porque inicia este 

trabalho. É epílogo porque ele fala sobre a Ópera do Improviso, uma playback ópera criada e 

encenada pelo NUO junho de 2017. E este espetáculo é, para mim, o ponto culminante do 

trabalho que venho realizando há quatorze, anos com a criação do NUO Ópera-Laboratório. 

A Ópera do Improviso 

Quando vou explicar de que trata a antropologia eu preciso 

falar do método que utiliza e do risco que corremos: entrar em 

contato com o Outro, deixar-se afetar. Experimentar estruturas 

de pensamento, normas sociais, sistemas de crenças, corpos e 

vontades que não são os meus é tão cansativo e perigoso quanto 

empolgante. Na ideia de Ópera Laboratório que o NUO 

assumiu para si há algum tempo o espírito é esse: sair da 

forma mais familiar de fazer ópera e correr riscos. Novamente: 

isso é tão perigoso quanto empolgante.  Nessa ópera 

improvisada o mais difícil não é o improviso, mas aquilo que 

por ocasião une minha trajetória na antropologia e na 

música: se permitir ouvir o outro de forma muito aberta e 

respeitosa. Deixar-se afetar por aventuras, romances, comédias 

e dramas que não são seus e talvez nunca fossem. Mais difícil 
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que improvisar uma história é levar a sério a história dos 

outros, compreendê-las com os sentimentos e narrativas de 

quem a conta e tomá-la para si. O improviso que surge daí 

não é nem dos atores, nem do público, mas nasce da relação 

entre ambos (Yuri Basichetto Tambucci) 

Luiz França, percussionista da camerata, entra e toca mais uma vez a sineta: é o 

terceiro sinal. Todas as cadeiras estão ocupadas. Havia lista de espera para a estreia. As luzes 

se apagam, uma luz âmbar vai iluminando o palco daquele espaço cênico... o nosso espaço. 

Mais um espetáculo vai começar: o último antes de eu terminar este trabalho de doutorado. 

Talvez a mais ousada de todas as produções do NUO. 

O elenco entra no palco, vestindo jeans, camisetas brancas. Descalços. Aplausos. 

Sentam-se em cadeiras brancas colocadas lado a lado no fundo do palco, de frente para o 

público. O cenário é apenas um tecido preto cobrindo todo o fundo. Desta forma as atenções 

da plateia são fixadas somente no corpo do ator em cena. A luz foi feita diferenciando cada 

seção o que, de acordo com o elenco, ajudou muito a contar as partes de cada uma das 

histórias.  

Yuri se prepara para entrar no palco: entra, de modo informal, olhos nos olhos da 

plateia: 

Boa noite a todos. Meu nome é Yuri, eu sou músico, toco 

violino na Camerata NUO, mas, na verdade, eu não vivo disso. 

Sou antropólogo... estou acostumado a ouvir histórias... alguém 

quer me contar uma história? Podem ser histórias pessoais ou 

que tenham acontecido com algum conhecido de vocês.  

Imagem 2 - Cena de A Ópera do Improviso, 2017. 

 
Fonte: acervo NUO. Foto de Luciano Osório. 
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Assim tem início A Ópera do Improviso. Naqueles breves minutos antes de 

começarmos, a camerata e eu ouvirmos da coxia as histórias contadas pelo público e que vão 

se transformar no enredo da ópera. Sou tomado por lembranças de como tudo começou... 

parece que se passaram décadas, mas fazem apenas quatroze anos. Yuri continua: 

Para termos um enredo completo e interessante precisamos de 

quatro elementos básicos: comédia, drama, romance e 

aventura. Quem gostaria de contar uma história que tenha 

uma dessas características?  

A primeira história da plateia a ser contada é uma história engraçada. Todos nós, 

cantores e instrumentistas, prestamos o máximo de atenção à história e na medida em que as 

outras vão sendo contadas, Yuri escreve num pequeno caderno de notas um resumo dessas 

histórias. Ao final da contação das quatro histórias ele pergunta aos artistas se eles têm 

alguma pergunta e faz a síntese daquilo que anotou para todas as pessoas.  

Um risco? Um desafio? Uma ousadia, segundo a opinião de várias pessoas que 

assistiram ao espetáculo. É assim desde a criação do NUO. Essa minha inquietude de sempre 

lançar um desafio cênico e musical, não só para o grupo, mas principalmente para mim. 

Esta é a sensação que eu tenho: de que estou numa montanha 

russa, todas as vezes que eu sento nesta cadeira para ouvir as 

histórias que, em breve, virarão uma ópera! Não dá muito pra 

explicar o que esta experiência tem significado pra mim, mas 

posso dizer (sem sombra de dúvidas) que é o maior desafio 

artístico que eu já vivenciei... (Vivian Poyart). 

Sabe aquele pesadelo clássico de todo cantor/ator? De entrar 

em cena e se dar conta de que NÃO TEM IDEIA do que vem em 

seguida? Pois é, em sã consciência (ou quase), é isso que vamos 

apresentar... Essa é a nova proposta do NUO-Ópera 

Laboratório: um espetáculo musical improvisado! A música da 

ópera já está escrita (diga-se de passagem, inspiradamente 

escrita por Paulo Maron) e vai ser tocada pela camerata, AO 

VIVO! Já as histórias vão ser contadas pela plateia, e o texto e 

a cena... bom, seja o que Alá quiser (Pedro Ometto). 
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Imagem 3 – Notas - Histórias de A Ópera do Improviso 

  

Fonte: Acervo NUO. Foto de Yuri Tambucci. 
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B, C, A, D... 

Este foi o código que eu utilizei com a Camerata NUO para estabelecer com eles qual 

seria a sequência formal usada naquele dia durante a Ópera do Improviso. A, B, C e D que 

representam (A) aventura, (B) romance, (C) comédia e (D) drama. A música foi composta por 

mim entre os meses de novembro de 2016 e fevereiro de 2017. Cada uma das partes foi 

composta dentro de um determinado estilo harmônico, tomando cuidado para obter 

homogeneidade na escrita, mesmo com a mistura de estilos.  

A1, B1,C1,B2, A2, C2,D, Bf, Af ,Cf 

A música desta ópera improvisada tem apenas trinta minutos de duração, pois pensei 

em um espetáculo com cinquenta minutos de duração, sendo os vinte iniciais o tempo para 

que quatro pessoas da plateia contem as suas histórias. A partitura possui todas as entradas de 

solistas, conjunto e coro, mas sem palavras, pois estas são sempre improvisadas de acordo 

com as histórias.  

A parte relativa ao drama possui seis minutos de duração e as outras três partes por 

volta de oito minutos. Com exceção do drama, as cenas se dividem em três partes; (1), (2) e 

fim (f). Elas então se intercalam. Como por exemplo: A1, B1,C1,B2, A2, C2,D, Bf, Af ,Cf. A 

seção musical que diz respeito à tragédia ou drama é inserida entre qualquer uma dessas 

partes. As seções (1), (2) e (f) estão sempre juntas, mas nem sempre na mesma ordem. No 

caso do drama eu achei que se o dividisse em seções poderia haver perda da sua carga 

dramática. Por essa razão o drama não é seccionado ou interrompido, apesar de sua foram ser 

cíclica (introdução, parte 1, parte 2 e reexposição). Também achei que esta seção não deveria 

conter partes cantadas, para se contar uma tragédia o corpo do ator em cena é o suficiente. 

Assim sendo, o drama é feito com os atores improvisando partituras corporais e criando 

relações entre si e o espaço cênico. Portanto, a forma da ópera é aleatória. A cada dia seria 

dada à camerata uma sequência para as partes e ela tocaria assim; e só nesse momento os 

atores saberiam a ordem das histórias. O motivo de dividir as cenas em seções foi, em 

primeiro lugar, para tornar o ritmo do espetáculo mais dinâmico e imprevisível.  

A aventura foi composta com compassos irregulares (5/8 e 7/8), e é, na sua maior 

parte, politonal. A comédia foi composta em sua maior parte com uma escrita de harmonias 

paralelas, além do politonalismo, obedecendo a uma escrita rítmica mais tradicional. No 

romance utilizei harmonias de quartas e, no drama, segui uma escrita cromática harmonizada, 

em sua maioria, por acordes menores com sextas e sétimas maiores. Quando comecei a pensar 
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na estrutura musical, por volta do mês de novembro de 2016, a primeira coisa que fiz foi 

pensar nos temas musicais de cada caráter (Aventura, romance, comédia e drama). Escrevi 

esses temas, mas ainda sem desenvolvê-los, pelo menos até iniciar os ensaios com os 

cantores, o que ocorreria somente em fevereiro do ano seguinte. Só após dois ou três ensaios 

tive a certeza que minha ideia seria possível de ser realizada. 

Vou tentar reproduzir aqui as palavras de um grande amigo 

que também é um grande artista. Sobre a música: "a música 

do Paulo é baliza, que orienta; não é trilho, que limita; é 

como a areia do fundo do mar, que é fundo, que tem lá a sua 

forma, mas que se alguém pisar poderá afofar" e sobre o grupo: 

"o grupo também foi como a areia, um se moldando no 

outro". Mais uma vez obrigado pelo privilégio que foi 

participar dessa experiência. Absolutamente pra todos, porque 

essa montagem mais do que nunca foi um quebra-cabeça do 

qual não poderia faltar nenhuma peça (Pedro Ometto). 

Já nos primeiros ensaios todos esses detalhes foram discutidos com o grupo, desde 

então a tensão e preocupação entre eles cresceu muito, pois só no decorrer do último mês de 

ensaios eles foram adquirindo mais confiança sobre o resultado.  

Sabe quando a gente está começando a estudar canto e se apega 

à partitura com unhas e dentes, seja para garantir que não vai 

dar branco, que você não vai errar as notas nem a letra, seja 

para se esconder atrás dela?  Então. Nós não temos o texto, nem 

o roteiro, nem a cena. Não temos ideia do que vamos encenar, 

nem cantar. Pânico? Passou essa fase; agora rola uma 

ansiedade louca pra saber qual será a história que vamos 

cantar (Angélica Menezes). 

Essa forma de improvisar no teatro não é novidade: o playback theater, forma teatral 

onde a dramaturgia é construída a partir de histórias contadas pelo próprio público, surgiu nos 

anos de 1970 nos Estados Unidos. Com os atores Jonathan Fox e Jo Salas, um teatro que 

possa ocorrer em qualquer lugar, para qualquer um e para todos; o contato de Fox com a 

terapeuta Zerka Moreno acabou influenciando-o quando teve contato com o Psicodrama. 

Posteriormente Fox disse que a ideia do playback theater se diferenciava do psicodrama, uma 

vez que seu foco não era terapêutico. Por outro lado ele mesmo afirmou que foi influenciado 

incialmente pelas leituras de Paulo Freire e Augusto Boal, cujo Teatro do Oprimido ele só foi 

experimentar mais tarde. No entanto, diferente do que foi formulado por Boal, Fox afirma que 

ele não partia do princípio que a plateia com a qual lidaria estaria em situação de opressão 
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(FOX, 1994). Em outras palavras o playback theater lida essencialmente com o improviso a 

partir de histórias contadas pela plateia. É um teatro que não parte do texto e do qual, 

normalmente, a música faz parte. Essa, por sua vez, também é improvisada, sendo construída 

a partir de acordes e ritmos que são sugeridos aos atores durante a representação, feitas 

normalmente, por pianista ou grupo jazzístico acostumados à improvisação. Estes, então, 

improvisam melodias com bases nesses acompanhamentos (SALLAS, 1992). 

Foi baseado nessas técnicas de improviso que pensei nesse novo desafio ao meu 

grupo, o NUO Ópera–Laboratório. Seria possível uma playback Ópera? 

Se possuímos cantores que sejam bons atores sim, é possível. Mas antes mesmo de 

desenvolver o projeto me deparei com uma questão complexa: como seria a música para esta 

ópera? Com a impossibilidade de improvisar com um grupo orquestral, em casos como este, 

concluí que a música deveria ser pré-determinada. Comecei a pensar que poderia ir mais 

longe - a música conduziria a cena, o ritmo cênico, ela teria influência direta na construção da 

estrutura da dramaturgia. 

Sabe uma das coisas que mais achei interessante? Foi que esse 

espetáculo tem tudo a ver com a filosofia democrática do NUO. 

Pague quanto quiser, é uma delas. A outra é o perfil dos 

contadores das histórias. Ontem as melhores histórias foram de 

um acadêmico professor doutor e de uma costureira 

aposentada. Essas pessoas ajudaram a construir um libreto 

juntas! (Paulo Maron). 



28 
 

    Imagem 4 – Cena de A Ópera do Improviso 

Esta foto com meus 

braços abertos exprime 

muito do que eu sinto 

neste projeto. Deixar-se! 

Quando comecei nesta 

empreitada não tinha 

ideia do que realmente 

seria, e fui, embarquei 

no jogo maluco, que 

parecia impossível.  

Abrir mão do que é pré-estabelecido ou que é programado 

antes, abrir mão de controlar as coisas e deixar que 

aconteçam por si só. Sentir mais e pensar menos... algo que a 

princípio seria tão difícil pra mim. E quando se entra no 

palco, doa-se um pouco de si para o outro, e ali se faz algo 

simples se tornar profundo. Pude conhecer pessoas incríveis e 

participar das suas histórias de vida, pequenos momentos que 

são tão grandes quando se vive! Transformar estas histórias e 

dar vida a elas é incrível! Cada um que conta sua história 

entrega um pouquinho de si, da sua vivência, personalidade e 

intimidade e, nós nos entregamos ali como artistas, prontos 

para fazer "o que vier", doando a voz, o corpo e a imaginação 

do momento! (Carolina Colepicolo). 

O que foi isso? Antes de escrever sobre o vi e senti, gostaria de 

parabenizar e agradecer a todos os envolvidos na Ópera do 

Improviso. Agora sobre minha experiência como plateia: 

palavras não resumem o que eu quero dizer. A Ópera do 

Improviso é muito mais do que você possa imaginar. Ainda 

mais se você contar uma história e ver/sentir sua história 

performada em arte. O que vivi/senti hoje é renovador, 

extraordinário. É a primeira vez que vi um pedaço muito 

significativo de minha história sendo performada e numa 

ópera!!! Quem diria? Contei uma história e ela se transformou 

em ópera. Eu poderia descrever os detalhes, mas a descrição 

empobreceria a riqueza deste momento. Talvez seja um 

momento ordinário pra uns, um espetáculo como tantos outros. 

Mas pra mim, ah pra mim, é um marco na minha vida, é um 

pedacinho de minha vida numa ópera. É uma parte de mim 

desnudada diante de uma plateia. Isso transcende minhas 

palavras, isso transcende meu sentir, mexe com meu espírito, 

reacende chamas. Como um momento, de duração de uma 

Fonte: Acervo NUO. Foto de Luciano Osório 
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hora, pode trazer tantas sensações juntas e transformar por 

dentro? Além disso, me diverti muito com as demais histórias. 

Sei que tem gente que não tá entendendo nada. Mas relaxa, o 

barato da vida nem é entender tudo, é sentir. E o que senti 

transborda (Joana Barros, plateia-contadora da história). 

E quando a gente trata essas histórias com o mesmo respeito, a 

gente leva o público a sentir empatia pela história do outro. 

Em um momento de pouca tolerância pelas diferenças, não é 

pouca coisa fazer todo mundo se engajar em histórias de quem 

é diferente (Yuri Tambucci). 
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Montagens 

O Espaço Núcleo foi Inaugurado em 2014, desde então todas as produções do NUO 

tem sido realizadas nesse local, o que possibilitou maior liberdade, tanto para as agendas de 

ensaios e apresentações como também a possibilidade de frequentes experimentos no que diz 

respeito ao repertório e às possibilidades cênicas. 

O Burguês Nobre  

Le Bourgeois Gentilhomme, com música de Jean Baptist Lully e texto de Molière teve 

sua estreia nos dias 29 e 30 de novembro de 2014. Justamente com a intenção de nos 

aprofundarmos mais no trabalho com obras operísticas - não operísticas, decidi realizar essa 

peça de Lully e Molière, que foi muitas vezes produzida no Brasil, mas com outra música ou 

com a música de Lully adaptada. Nesta versão fomos fiéis à parte musical com a exceção, 

mais uma vez, de fazermos com que os cantores atuassem com os personagens centrais, o que 

não ocorre na versão original de Molière, na qual os cantores e atores têm funções específicas, 

disciplinares, nas cenas. 

Esta obra uma peça de teatral cujos diálogos são intercalados por música e por dança, 

foi uma das obras mais conhecidas da parceria entre Lully e Molière. O Burguês Nobre 

satiriza as tentativas de ascendência social da classe burguesa, ridicularizando tanto a classe 

média vulgar e pretensiosa quanto a esnobe e vaidosa aristocracia. O título já é uma 

contradição, pois na França de Molière, um “gentilhomme" (cavalheiro) era, por definição, 

um nascido nobre, sendo improvável existir um burguês de caráter nobre. Este espetáculo foi 

encenado pela primeira vez, em 1670, diante da corte do rei Luís XIV. Na versão do NUO, 

tanto os atores-cantores como os instrumentistas fazem parte da cena. A música é cantada em 

francês (legendadas em português) com os diálogos em português. Nesta versão do NUO a 

encenação nós optamos por uma movimentação característica do teatro da época em que o 

texto foi escrito, citando o estilo da commedia dell’arte. Há coreografias, também 

protagonizadas pelos próprios artistas. Toda a preparação esteve voltada para a construção de 

movimentações bidimensionais. Os figurinos foram concebidos como esboços das roupas da 

época, todas em algodão cru, com adornos feitos a mão, quase como rascunhos. O único 

figurino que destoa dos rascunhos explodindo em cores e formas é o utilizado pelo Sr. 

Jourdain. A iluminação foi condicionada a alguns espaços, procurando reproduzir o clima da 

luz de velas. 
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A peça se passa inteiramente na casa de Jourdain, um burguês de meia idade cujo pai 

enriqueceu como comerciante de tecidos. Sua única meta é ascender socialmente e ser aceito 

como um cavalheiro aristocrata. Para isso ele encomenda roupas espalhafatosas, acreditando 

ser assim que um nobre se veste, e se empenha para aprender tudo que um nobre 

supostamente saberia, contratando professores de dança, música, filosofia e esgrima, apesar 

de sua idade avançada. Em suas tentativas, ele acaba sempre por fazer um papel ridículo, para 

desgosto de seus professores. A Sra. Jourdain, sua esposa, vê a situação constrangedora do 

marido e lhe pede, sem obter sucesso, que retorne à vida despretensiosa de classe média. Um 

nobre aproveitador e sem dinheiro, chamado Dorante, associa-se a Jourdain, a quem 

secretamente odeia e adula em público, estimulando seus sonhos aristocráticos para conseguir 

que ele pague suas dívidas. Os sonhos de ascensão do protagonista ficam cada vez maiores e 

ele deseja casar sua filha Lucille com um nobre, mas ela está apaixonada por Cléonte, um 

rapaz de classe média. Proibido de se casar com sua amada, Cléonte, com a ajuda de seu 

criado Covielle, disfarça-se de filho do sultão da Turquia, apresenta-se a Jourdain e lhe 

promete um título de nobreza. Envaidecido, consente o casamento da filha com esse “monarca 

estrangeiro”.  

 
  Imagem 5 - Cena de O Burguês Nobre 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Acervo NUO. Foto de Marccello Pistilli. 
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Aniversário e Morte da Rainha Mary II 

Música de Henry Purcell. Teve sua estreia nos dias 13,14,20 e 21 de junho de 2015. 

Imagem 6– Cena de Aniversário e Morte da Rainha Mary II 

 
  Fonte: Acervo NUO. Foto de Luciano Osório 

Dois anos após as nossas montagens de The Fairy Queen e The King Arthur, ambas de 

Henry Purcell nós pretendíamos, mais uma vez, entrar no universo musical e dramático de 

Purcell. Todavia me restavam apenas duas alternativas, Dido e Aeneas e A Tempestade.  

Eu nunca me interessei em montar Dido e Aeneas, mesmo achando uma das grandes 

obras desse compositor, por ser exaustivamente montada no Brasil, principalmente em São 

Paulo. Como de costume, procurava algo inédito ou pouco conhecido, como foi sempre o 

perfil do NUO. Da Tempestade de Purcell restam fragmentos e o texto original de 

Shakespeare adaptado. Coincidência ou não, justamente no período dessa procura, assisti mais 

uma vez ao filme Laranja Mecânica de Stanley Kubrick, que começa com a versão de 

Walther Carlos da música para a introdução de Music For The Funeral of Queen Mary II de 

Henry Purcell. 

Essa cantata composta, em 1695 para o funeral da Rainha Mary II tem uma força 

dramática impressionante e foi isso que me motivou a pesquisar mais sobre a história dessa 

Rainha e a desenvolver um espetáculo sobre sua história. 

O espetáculo conta a trajetória da Rainha Mary II, que reinou a Inglaterra juntamente 

com seu marido, o Rei William De Orange de 1689 até sua morte prematura, em 1694. Foi o 

único caso de um reinado inglês em que rei e rainha governaram juntos. Mary era adorada 

pelo povo inglês e sua morte pela varíola, entristeceu toda a Inglaterra naqueles anos. 
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Henry Purcell dedicou-lhe a Ode ao aniversário de Mary II em 1694, meses antes da 

morte da rainha, o que ocorreu em dezembro do mesmo ano. Em janeiro de 1695, Purcell 

dedicou-lhe a música para o seu funeral.  

Decidi utilizar ambas as cantatas como eixo central. O espetáculo tem início 

justamente com o funeral da rainha e volta no tempo, meses antes, em seu aniversário. Mas, 

ao contrário de contar essa história de maneira tradicional com diálogos e música, comecei a 

pensar sobre um espetáculo que fosse inteiramente coreografado, mas desta vez, 

diferentemente de Promethée de Fauré, não com partituras corporais e sim com danças 

coreografadas. 

Para realizar essa tarefa fiz um roteiro que se estruturou desta forma: 

Introdução instrumental – Funeral of Queen Mary: (Cortejo fúnebre) / O coro canta a 

primeira parte da cantata The Funeral of Queen Mary II de Purcell. 

Em seguida são incluídas a canção The Morning Song de Purcell, cantada pelo 

personagem do Rei William D’Orange e o Lamento de Dido e Aeneas, cantada pelo espírito 

da Rainha Mary. Após um blecaute, vê-se a Rainha Mary seis meses antes; começa, então, a 

cantata Birthday Ode for Queen Mary II. A partir daí todas as partes são dançadas e cantadas 

pelos solistas e coro. 

Após o final da cantata Ode ao aniversário de Mary II inclue-se a canção The evening 

song, cantada pela Rainha Mary e na sequência a Chacone para cordas em Sol menor, na qual 

o coro dança uma coreografia representando a epidemia de varíola. A Rainha morre. Retorna 

a introdução da The Funeral of Queen Mary II, voltando ao cortejo fúnebre e terminando com 

coro final do Funeral da cantata fúnebre. 

Imagem 7- Cena de Aniversário e Morte da Rainha Mary II 

 
Fonte: acervo NUO. Foto de Marccello Pistilli 
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Polly: A Ópera do Mendigo parte II 

Essa obra de John Gay teve sua estréia nos dias 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2015. 

Polly, a segunda parte da Ópera do Mendigo de John Gay foi composta em 1727, mas 

somente estreada em 1777, quarenta anos após a morte do seu criador. A versão do NUO o 

texto e música originais foram restaurados a partir dos manuscritos do autor. As canções são 

uma coletânea de árias e canções folclóricas famosas da época, adaptadas por John Gay com 

novos poemas relacionados à dramaturgia. 

Em 2014 o NUO estreou a Ópera do Mendigo, que contava a história do capitão 

Macheth e a corrupção do sistema judicial britânico. O texto de A Ópera do Mendigo sempre 

foi uma obra muito atual. Inspirou, inclusive, a famosa adaptação de Bertolt Brecht com o 

título de Ópera dos Três Vinténs.  

Desta vez a história se desenvolve nas Índias Ocidentais, ou seja, nos Estados Unidos 

antes da independência, narrando as aventuras de Polly no novo continente à procura de seu 

marido, o Capitão Macheath. 

Mais uma vez John Gay nos surpreende com um texto critico sobre corrupção e os 

crimes, o que torna enredo e diálogos mais atuais que nunca. Tanto com a primeira quanto na 

segunda John Gay faz uma dura crítica à maneira de se encenar ópera, tanto nos libretos 

quanto na sua musicalização, sobretudo as árias “Da Capo”. Isso (vale lembrar) em pleno 

início do século XVIII. Por isso, ele pediu ao amigo compositor Johann Pepush para 

selecionar uma série de canções que fossem famosas na época. Gay escreveu novos poemas 

para essas canções e tirou todas as repetições, fazendo assim com que os diálogos se 

intercalassem às músicas de maneira a não comprometer o ritmo cênico. O sucesso foi 

estrondoso para a época com centenas de récitas, fazendo com que John Gay ficasse muito 

rico e seu nome fosse perpetuado por toda a Inglaterra. 

Polly foi montada pela primeira vez no Brasil pelo NUO no Espaço Núcleo, que teve 

sua configuração da plateia alterada em forma de arena, especialmente para essa montagem. 
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Imagem 8 - Cena de Polly, a Ópera do Mendigo parte 2 

 
Fonte: Acervo NUO. Foto de Marccello Pistilli 

O Copista de Bach 

Música de Johann Sebastian Bach, texto de Paulo Maron, teve sua estréia nos dias 

11,12,18, 19 ,25 e 26 de junho de 2016. 

Em outubro de 2016 , quando estávamos no processo final de ensaios de Polly 

conversei com o grupo sobre produzirmos alguma ópera de Haendel, mas confesso que 

nenhuma delas exerceu em mim um interesse especial. Além de longas demais, suas óperas 

não possuem a dramaturgia que nós julgamos interessante para o NUO.  

Nessa busca por alguma ópera de Haendel, voltei a ler o livro de Henry Raynor, 

História Social da Música, e passei a procurar outro compositor barroco que pudesse ser um 

desafio para o NUO. Lamentava o fato de Bach nunca ter escrito uma ópera e foi com esse 

pensamento que em principio, me ative à ideia de fazer uma versão cênica de uma de suas 

cantatas, como fizemos com as obras de Henry Purcell em junho de 2016, em Aniversário e 

Morte da Rainha Mary II. Para isso eu pensei, inclusive, na cantata a ser encenada, a BWV208, 

Cantata da Caça. A escolha por esta cantata se deu por dois motivos, um por possuir 

personagens, no caso da mitologia grega, o que facilitaria a encenação, o outro motivo é por 

esta ser minha preferida das centenas escritas por Bach. 
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Todavia, a cantata tem apenas trinta minutos de duração e, portanto, seria necessário 

complementa-la, fazendo, talvez, o mesmo que fizemos com as cantatas de Purcell, ao unirmos 

duas obras em uma única dramaturgia.  

Comecei a pensar na possibilidade de escrever um texto para uma peça sobre Bach que 

o NUO pudesse encenar.  Mas queria uma dramaturgia em que a música fizesse parte da linha 

dramática, e foi justamente essa ideia que me direcionou a escrever O Copista de Bach.  

Esse espetáculo estreou em 18 de junho de 2016. Nesta montagem participaram doze 

cantores e nove instrumentistas. 

O texto foi criado a partir da história real de Johann Christian, o filho mais novo de 

Bach, que recebeu como tarefa de seu pai, passar a limpo parte de sua obra, quando contava 

com apenas doze anos de idade. Estudando mais profundamente a história da família Bach e 

de sua trágica trajetória tive certeza que ali estava um ótimo material para uma dramaturgia 

rica. 

A peça tem como ponto principal um encontro fictício entre dois dos filhos de Bach, 

Johann Christian, o filho mais novo do compositor e Wilhelm Friedmann, o mais velho, dez 

anos depois da morte de seu pai. O diálogo dos dois é o eixo para mexer as cicatrizes 

familiares que, muitas vezes, ocorrem com filhos de pais de grande genialidade. A idéia era 

mostrar esse lado humano do Bach como pai e marido, tentando conciliar seu lado como 

artista criador.  

Dos vinte filhos de Bach sete foram concebidos por Maria Bárbara, entre eles estava 

Wilhelm Friedmann, e treze com Ana Madalena, sua segunda esposa e mãe de Johann 

Christian.  Apenas oito sobreviveram à idade adulta e alguns se tornaram compositores de 

renome, como Phillepe Emanuel e Johann Gottfried. 

Bach sempre insistiu que seus filhos tivessem uma educação sólida, inclusive musical. 

Ele mesmo deu orientações musicais aos seus filhos, principalmente a Wilhelm Friedmann, o 

primeiro filho homem e a esperança de Bach em seguir sua trajetória. Assim, Bach tomava as 

decisões sobre as profissões dos filhos. Phillipe Emanuel foi insistentemente desencorajado 

por seu pai em seguir a carreira de compositor, Bach orientou-o a estudar direito e Phillipe o 

fez, mesmo contra a sua própria vontade. Continuou compondo, escondido do pai, e tornou-se 

uma dos mais importantes compositores do classicismo. Ao mesmo tempo Johann Gottfried, 

que sonhava em seguir carreira como advogado, foi aconselhado por seu pai a seguir a carreira 

musical como compositor.  
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Foram essas ocorrências familiares que forneceram o material para construir a 

dramaturgia de O Copista de Bach. Na peça os diálogos entre os dois irmãos, Johann Christian 

e Wilhelm Friedmann desmontam o mito Bach e mostram o homem Bach.  

É importante salientar que não pretendia com a peça uma retratação histórica real e sim 

uma dramaturgia construída a partir de fatos históricos, portanto sem medo de licenças 

poéticas. Antes do final da peça incorporei a Cantata BWV 208 de Bach, dando a ela um 

sentido mais claro para ser encenada. Decidi, também, incorporar em meio ao texto falado, 

duas árias de Bach: Erbarme Dich, da Paixão Segundo São Matheus e Der Ewigkeit Saphiners 

Haus  da Cantata BWV 198. 

A ária da Cantata BWV 198 seria cantada pelo personagem Gottfried Heinrich, um dos 

filhos de Bach, que é mencionado nos diálogos e a ária Erbarme Dich seria cantada pela 

personagem que representa Barbara Bach, a imagem da mãe de Wilhelm Friedmann.  

Imagem 9 – Cena de O Copista de Bach 

 
Fonte: Acervo NUO.  Foto de Luciano Osório 
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O espetáculo seria complementado pela versão cênica da Cantata BWV 208. Mas me 

deparei com um problema. Como seria a aparição dos personagens mitológicos da cantata? 

Tivemos a ideia de deixar essas personagens, incluindo o coro, misturados anonimamente com 

a plateia. Esses “incorporaram” suas personagens com o uso de máscaras. 

 

Imagem 10 – Cena de O Copista de Bach 

 
Fonte: Acervo NUO.  Foto de Luciano Osório 
 

Quatro personagens usaram figurinos de época que foram adaptados com figurinos 
do acervo do NUO e outra parte confeccionados por alunos da disciplina “Trajes de Cena” 
durante o meu estágio PAE supervisionado pelo professor Dr. Fausto Viana do curso de 
Têxtil e Moda da EACH-USP. As personagens que entram em cena saindo da plateia usaram 
roupas comuns e compuseram suas personagens com máscaras que foram usadas por todos 
durante a encenação da Cantata. Enquanto eles e elas estavam fora de cena as máscaras 
estavam dependuradas na parede atrás do palco. 
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Imagem 11 – Cena de O Copista de Bach 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
o
Fonte: Acervo NUO.  Foto de Luciano Osório 

Teatro da Alma e do Corpo 

La Rappresentazione di Anima e di Corpo, de Emilio de Cavallieri, foi escrita em 

1598 e estreada pelo NUO no Festival Satyrianas, em outubro de 2016. No Espaço Núcleo 

fizemos as récitas nos dias 19,20, 26 e 27 de novembro de 2016. 

 Esta obra de Cavallieri foi considerada por muitos estudiosos como o primeiro 

oratório da história da música e por outros como a primeira ópera, já que trata-se de uma obra 

cênica, com indicações cênicas na partitura.  

Conquanto historicamente possa ser contada como o primeiro oratório (a forma 

extraiu o nome do tipo de obra religiosa semi-operística apresentada no oratório), a 

Reppresentazione di anima e di corpo tinha de ser representada e dançada, e era 

inteiramente operística (RAYNOR, 1981, p.188) 

Talvez essa devesse ser considerada como o primeiro drama musical da história, pois a 

obra é antes de tudo um exercício filosófico dramatizado, neste caso, sobre os assuntos da 

alma e do corpo. Importa, com esta obra, sublinhar sua importância no contexto da música 

florentina do séc. XVI, exatamente no período em que surgia esse novo gênero chamado 

ópera. Como subtítulo da obra  está escrito Nuovamente posta in Musica dal Sig. Emilio del 

Cavalliere, per recitar Cantando.  
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As personagens são alegóricas e não são personas e sim personificações simbólicas: 

Alma, Corpo, Tempo, Intelecto, Mundo, Conselheiro, Anjo Guardião, Alma danada, Prazer, 

alma abençoada e Vida Mundana. 

Após a aparição do Tempo, que representa a imprevisibilidade da morte, o inevitável, 

surge o Intelecto que divaga sobre a existência. Até que, enfim, começa um diálogo entre o 

Corpo e a Alma. O Corpo questiona os motivos que atormentam a Alma está tão e ela 

responde que está num dilema sobre a vida terrena e a eternidade. O Corpo, por sua vez, acha 

que este é um dilema sem fundamentos, e convida a Alma para continuar desfrutando da 

bebida e do fumo. Surgem os defensores da Alma e os defensores do Corpo que tentam, sem 

trégua, levar o outro para seus caminhos. 

Toda a peça é repleta de danças, que devem ser feitas pelos próprios cantores, segundo 

indicação de Cavallieri. A obra é atemporal e apesar da indicação de um final positivo e cheio 

de esperanças, pode levar a leituras opostas sem perder seu poder de questionar o sentido da 

vida. 

Foi justamente pensando em uma releitura que decidi realizar essa montagem. A 

primeira coisa que fiz foi reorganizar a ordem de algumas cenas para deixar a dramaturgia 

mais dinâmica. A obra começa com o solo do Tempo, que canta sobre a inevitabilidade 

temporal, seguido de um coro. Decidi colocar o trecho instrumental que termina o ato I para 

que servisse de “abertura” após o solo do Tempo, assim ela teria a função de acompanhar um 

cortejo onde todos os personagens entram. A alma aparece montada nas costas do corpo e este 

além de sustentar o corpo carrega um dado, e muitas vezes durante as cenas, ele joga o dado 

para saber se decide ir com a alma para o além ou permanecer na terra. No cortejo aparecem o 

Intelecto, que puxa um tecido preto, como uma teia, o Anjo guardião, carregando um lampião, 

a procura de uma alma pura para colocar na teia. Em seguida, nesse cortejo entra o Mundo, 

carregando uma enorme tecido branco, também como uma teia, que leva as criaturas terrenas 

(os prazeres e companhia).  

Toda a movimentação são partituras corporais que dão a cada personagem uma 

característica.  
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Imagem 12 - Teatro da Alma e do Corpo 

 
Fonte: Acervo NUO.  Foto de Keiko Takaoka 

 

A Ópera do Improviso  

De Paulo Maron, teve sua estreia dias 3,4,10 e 11 de junho de 2017. 

Eu Concebi esse espetáculo especialmente para o NUO Ópera-Laboratório. Trata-se 

de uma ópera onde a música é pré-concebida, mas o libreto é improvisado  a partir de 

histórias que o público  conta. Uma concepção inédita em relação ao mundo da ópera. 

Nos anos 70 surgia nos EUA O Playback Theater, forma teatral na qual a dramaturgia 

é construída a partir de histórias contadas pelo público, e sua criação é creditada aos atores 

Jonathan Fox e Jo Salas, que o definiram como um teatro que pudesse ocorrer em qualquer 

lugar, para qualquer pessoa e para todos. Em outras palavras, o Playback Theater lida 

essencialmente com o improviso, inclusive com músicas que são construídas a partir de 

acordes e ritmos que são sugeridos aos atores durante a representação, e que são executadas, 

normalmente, ou por um pianista ou grupo jazzístico acostumado com improvisação. Estes, 

então, improvisam melodias com base nesses acompanhamentos.  

O NUO Ópera –Lab trouxe, dessa forma, uma nova concepção de Playback Theater, 

uma Playback Opera, onde  espetáculo é todo cantado e estruturado da seguinte forma: os 

atores-cantores entram em cena, um mediador, instrumentista da orquestra, propõe um 

diálogo com a plateia e perguntam quem gostaria de contar uma história, ocorrida com a 
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pessoa ou alguém próximo a ela. No espetáculo são pedidas uma história engraçada, uma 

aventura, uma história romântica e uma dramática. Com essas quatro temáticas os atores 

constroem, improvisando, uma dramaturgia operística com músicas compostas especialmente 

para o NUO.  

Imagem 13 – A Ópera do Improviso 

 
Fonte: Acervo NUO.  Foto de Luciano Osório 
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Divertere  

Imagem 14 – Preparação para Polly, a ópera do mendigo parte 2 

 
Fonte: Acervo NUO. Foto de José Carlos Marino Maron 

 “Divirtam-se”! É com essa expressão que sempre iniciamos nossos espetáculos no 

NUO-Ópera Laboratório. É o nosso “grito de guerra”.  Mas isso nunca foi tão presente quanto 

em a Ópera do Improviso. 

Divertir vem da palavra latina Divertere e significa mover-se em várias direções ou 

mudar de direção, desviar o pensamento. Não existe melhor palavra para começarmos um 

espetáculo no NUO e para definir nossa essência... mover-se em várias direções. 

Esse mover-se em várias direções tem um sentido, não só metafórico, mas também 

físico. Foi numa preparação corporal do NUO, em 2016, para o espetáculo O Copista de 

Bach, que experimentávamos os movimentos dos corpos com música e palavras improvisadas 

que me veio a ideia de, no momento certo, realizarmos uma ópera improvisada. O resultado 

daquela experiência foi tão interessante que tinha de resultar em um espetáculo, mesmo sem 

saber como seria. 

Foi um momento, portanto, que a preparação para um espetáculo influenciou ou até 

nos mostrou a possibilidade de realizar outro. Isso apontava, mais uma vez a 

transdisciplinaridade do processo do NUO para seus espetáculos. 
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Minha primeira participação numa produção do NUO foi na 

ópera Patience, de Gilbert e Sullivan. A minha personagem 

andava de patins enquanto cantava. No final as pessoas 

vieram me perguntar como eu conseguia cantar... parece que 

existem códigos em relação ao corpo do cantor na ópera, uma 

movimentação cênica que ele tem de seguir. Muitas vezes o 

cantor nem percebe que segue esses padrões. Aqui no NUO é 

um território que poucos exploram (Vivian Poyart).  

2017: A Ópera do Improviso em cena 

Um ano depois estreamos a Ópera do Improviso.  A ideia foi concebida durante o ano 

de 2016. A proposta é de uma ópera em que o enredo é improvisado e construído a partir de 

histórias que o público nos conta, noutras palavras, os cantores do NUO trabalham com uma 

dramaturgia imprevisível.  

Amanhã a gente estreia. E digo mais: a gente estreia em todos 

os níveis do sistema solar; vamos fazer algo que, pelo menos 

aqui no Brasil, com certeza, ninguém nun-ca, nunquinha 

fez. Vamos improvisar uma ópera. Oi?? Isso mesmo!! Im-pro-

vi-sar... Ó-pe-ra. Vai vendo... Sabe quando a gente está 

começando a estudar canto e se apega à partitura com unhas e 

dentes, seja para garantir que não vai dar branco, que você 

não vai errar as notas nem a letra, seja para se esconder atrás 

dela?  Então. Nós não temos o texto, nem o roteiro, nem a 

cena. Não temos ideia do que vamos encenar, nem cantar. 

Pânico? Passou essa fase; agora rola uma ansiedade louca pra 

saber qual será a história que vamos cantar. Estamos prontos 

pro jogo! (Angélica Menezes) 

Imagina que você decidiu ir numa montanha russa gigante, 

que tem uma queda imensa e uns dez loopings... imaginou? 

Agora imagine aquele momento que você está sentado no 

carrinho e ele começa a subir! Você está apavorado e feliz ao 

mesmo tempo... e sobe, ansioso pelo momento do mergulho! 

(Vivian Poyart). 

Tratava-se, na verdade, de algo que ia além da transgressão: na Ópera do Improviso 

nós estávamos ouvindo a voz da plateia, criando um espaço de interação ativo entre nós e 

eles, com suas histórias e experiências de vida construindo a dramaturgia que eles assistiriam. 

A preocupação do nosso grupo antes da estreia era mais se o público ficaria à vontade para 

contar suas histórias, do que os riscos da improvisação e criação das letras para as melodias já 

compostas. 
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Quatorze anos antes da Ópera do Improviso 

Em 2003 eu cursava o mestrado no Instituto de Artes da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) e, numa conversa com um colega do curso, eu expressei a minha intenção 

de realizar um trabalho com os alunos de canto da universidade. Contei a ele minha vontade 

de fazer o musical West Side Story, de Leonard Bernstein, em forma de concerto. Nessa época 

eu ainda liderava a Orquestra Filarmonia. 

Dez anos antes 

Criei a Orquestra Filarmonia no ano de 1993. Naquele tempo a orquestra foi formada 

por estudantes de várias escolas de música e contava com quase vinte integrantes, todos nós 

sem remuneração e reunidos exclusivamente pelo repertório. Sempre insisti em fazer um 

repertório pouco conhecido ou até inédito no Brasil, sobretudo obras do século XX. E esses 

músicos, vinham até mim com a intenção de participar dessa ideia. Não demorou muito para 

que o grupo crescesse até atingir sessenta integrantes. Ensaiávamos inicialmente em um salão 

na Funarte, no Bom Retiro. Depois fomos para as Faculdades Oswaldo Cruz, voltamos para a 

Funarte, depois na Associação Cristã de Moços e no Theatro São Pedro. Essas mudanças de 

local sempre foram impostas pelas demandas dos locais. Nós brincávamos que sempre 

estávamos no risco de sermos despejados a cada final de semestre. Em cada novo local a 

orquestra crescia em número de integrantes, mas a rotina seguia a mesma: eu chegava uma 

hora antes, montava a orquestra (cadeiras e estantes no lugar) e esperava os músicos 

chegarem. 

Nove anos depois 

Em 2002, após a realização de um concerto dedicado exclusivamente às obras de 

Schostakovich (cujas sinfonias foram o motivo da pesquisa que fiz durante o mestrado), no 

Theatro São Pedro, em São Paulo, a repercussão foi tão positiva que consegui uma 

autorização da direção do teatro para que a orquestra passasse a ensaiar semanalmente 

naquele palco, sob uma condição: a realização de recitais de grupos de câmara no saguão do 

teatro, com grupos arregimentados por mim, todas as semanas, sem custos para a gestão. 

Sabendo que muitos dos estudantes de canto da UNESP não tinham espaços para se 

apresentarem eu aceitei, deixando claro para os convidados que este seria um trabalho 

colaborativo entre nós, eles e elas, orquestra e eu, pois acreditei que ali nós teríamos a 

abertura de possibilidades para mim, a orquestra e os estudantes de canto. Aceitei a proposta e 

assim nascia as Terças Musicais.  
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Até então tínhamos feitos somente concertos sinfônicos com poucos trabalhos com 

cantores solistas e naquela fase eu percebi que a orquestra e eu estávamos prontos para um 

desafio maior. West Side Story seria esse desafio, mas eu precisava de cantores de nível 

técnico acima da média. Foi, então, que com a sugestão desse amigo, procurei a minha grande 

amiga e professora Martha Herr, então professora de canto da UNESP. Ela se empolgou 

muito com a ideia e sugeriu que fizéssemos uma seleção. Selecionamos nove cantores solistas 

e começamos os ensaios da obra de Leonard Bernstein. Fizemos três apresentações, duas na 

UNESP e uma no Teatro Popular do SESI. 

A empatia com o grupo foi grande, ao final estávamos muito motivados e, por isso, 

nós decidimos realizar, no final daquele mesmo ano, uma experiência operística, reunindo 

trechos das mais famosas óperas encenadas. Como eu não queria apenas uma colagem de 

pequenas cenas, eu me aventurei na escrita de um texto que resultou em Afinal que ópera é 

essa?, uma espécie de teatro musical/paródia operística com inserções de trechos e 

personagens de óperas de Mozart, Donizetti, Bizet e Verdi. Numa época em que o Theatro 

São Pedro estava subutilizado, uma produção pequena, feita com estudantes lotou a plateia e 

teve repercussão bastante favorável. Não só favorável, é claro, mas até os ruídos negativos 

compuseram um quadro interessante do impacto daquelas três apresentações. Ambas as 

experiências me levaram à decisão de criar o Núcleo Universitário de Ópera e entrar de vez 

nesse gênero.  

Todavia, no processo de criação e realização de Afinal que ópera é essa? eu percebi o 

quanto seria necessário trabalhar e desenvolver melhor os aspectos cênicos. Na época 

contávamos com um grupo heterogêneo, com a maior parte das pessoas sem qualquer 

experiência com teatro. Para a próxima produção, O Mikado de Gilbert e Sullivan, eu 

convidei uma estudante do curso de artes cênicas da UNESP para realizar o trabalho de 

direção de atores, pois me sentia ainda pouco preparado para esse trabalho. Também convidei 

dois amigos, dançarinos paulistanos, para coreografarem partes do trabalho com os solistas e 

coralistas. Além da cena teatral clássica eu queria movimento. O Mikado estreava em junho 

de 2004 no Theatro São Pedro, com todas as récitas lotadas. Nascia o NUO. 

Três anos depois de entrar no São Pedro 

Seguiram-se mais dois trabalhos em 2005, Forrobodó de Chiquinha Gonzaga e Os 

Piratas de Penzance de Gilbert e Sullivan até que eu me sentisse seguro e maduro para 

assumir a direção cênica com um dos trabalhos com maior plateia do NUO: a Ópera dos Três 

Vinténs de Kurt Weill e Bertolt Brecht que estreava em junho de 2006 no Theatro São Pedro.  
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Essa produção marcou o primeiro divisor de águas no NUO: foi quando eu vi que era 

necessária uma preparação corporal própria para estimular dos artistas tudo o que era 

necessário cenicamente. Convidei então Marília Velardi para essa tarefa, a preparação 

corporal do NUO, que naquele momento foi bastante calcada na técnica de Martha Graham. 

A partir de então o NUO adquiria cada vez mais uma característica especial e com o 

passar dos anos foi chamando a atenção do público e, sobretudo, dos jovens cantores que nos 

procuravam para participar do grupo. Eles eram atraídos pela ideia de se montar antes de tudo 

um grupo teatral. 

Onze anos depois da Ópera dos Três Vinténs 

Hoje o NUO é um grupo de teatro formado por atores que ao mesmo tempo são 

cantores líricos. A sigla NUO significa Núcleo Universitário de Ópera. Na época de sua 

criação eu optei por esse nome para deixar claro que se tratava de um grupo experimental 

formado por estudantes, acreditando que essa decisão me libertaria dos padrões das vozes 

operísticas e também, de certo modo, da necessidade de cumprir com um repertório repetitivo. 

A decisão por cria-lo está diretamente ligada aos meus questionamentos sobre o que é 

ópera, sobre os libretos e as possibilidades e liberdades da dramaturgia e sobre a atuação do 

cantor lírico em cena. A primeira grande diferença com uma companhia tradicional de ópera 

foi o repertório distinto dos títulos tradicionais e, na maior parte das vezes, inéditos. A ideia 

do ineditismo e do repertório incomum relacionava-se – e até hoje é assim – ao meu desejo de 

que artistas e públicos tivessem mais espaço para a criatividade e para a liberdade de fruição, 

sem parâmetros conhecidos ou expectativas gerais a serem necessariamente atendidas. Além 

disso, a minha insistência de movimentação dos atores no espaço cênico, de um trabalho 

cênico que lançava mão de processos longos de trabalho.  

O fato de o NUO fugir do repertório tradicional não me 

incomoda, é até mais interessante, e desenvolve mais 

ainda nossas habilidades, além de estar muito mais de 

acordo com a proposta experimental (Paulo Bezulle). 

A partir de 2007 o NUO contava com uma equipe composta por, aproximadamente, 

trinta cantores, trinta e cinco instrumentistas e dez profissionais técnicos e artísticos.  

Entre 2004 e 2010 nós realizamos, sob minha produção: O Mikado, de Willian Gilbert 

e Arthur Sullivan (2004); Forrobodó, de Francisco Bittencourt e Chiquinha Gonzaga (2005); 

Os Piratas de Penzance, de Willian Gilbert e Arthur Sullivan (2005); A Ópera dos Três 

Vinténs, Bertolt Brecht e Kurt Weill (2006); HMS Pinafore, de Gilbert e Sullivan (2006); 
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Julgamento com Júri, de Gilbert e Sullivan; Der Mond (A Lua), de Carl Orff (2007); 

Patience, de Gilbert e Sullivan (2007), Moscou,Tcheryomushki, de Dmitri Shostakovich 

(2008), O Feiticeiro, de Gilbert e Sullivan (2008), O Falso Filho, de Joaquín Rodrigo (2009), 

Utopia, Ilimitada, de Gilbert e Sullivan (2009), A Jornada do Peregrino, de Ralph Vaughan 

Williams (2010); Iolanthe, de Gilbert e Sullivan, Todas essas montagens foram apresentadas 

no Theatro São Pedro com exceção de Der Mond, apresentada no Teatro Paulo Eiró. 

Sete anos após a saída do Theatro São Pedro. 

A orquestra, que antes se chamava Filarmonia, hoje é uma camerata, a Camerata 

NUO. De sessenta integrantes nós passamos para dez pessoas compondo o grupo de 

instrumentistas. O que poderia parecer uma decadência, para mim foi uma possibilidade de 

diminuir, simplificar e de ir em direção às montagens intimistas: mudar não significava só 

trocar o espaço, mas também desafiar o tipo de envolvimento entre os artistas e o repertório: 

era isso o que eu procurava. Yuri Tambucci, que ingressou na orquestra quando era composta 

por cerca de cinquenta integrantes, comenta que na época ingressou com certa insegurança, 

pois seus amigos instrumentistas semiprofissionais e profissionais de outras orquestras 

contavam-lhe sobre as hierarquias existentes nessas orquestras: 

[...] essa hierarquia do Spala e do concertino e quanto 

mais para trás nas estantes, menos espaço você ocupa [...] 

(Yuri Basichetto Tambucci). 

Ao ingressar na Filarmonia ele logo percebeu a diferença em relação às outras 

orquestras e quanto a ter se transformado em um grupo de câmara ele não vê nenhum 

resquício dessa hierarquia.  

É lógico que existe a figura do maestro que é a voz final, 

mas em um grupo camerístico nós opinamos; eu me sinto 

mais seguro, é uma forma mais horizontal de trabalhar. 

(Yuri Basichetto Tambucci). 

Aqui é possível crescer junto (Ronaldo Santos) 

Três anos antes do Espaço Núcleo 

Promethée, de Gabriel Fauré (2011), Os Gondoleiros de Gilbert e Sullivan (2011), The 

Fairy Queen, de Henry Purcell (2012) King Arthur de Henry Purcell (2013), A Ópera do 

Mendigo (2013) de John Gay foram as óperas produzidas entre 2011 e 2013. Naquele período 

nós fomos para os teatros de circuito: Teatro Anhembi Morumbi, Teatro Maria Della Costa, 

SESC Bom Retiro, Espaço Crisantempo e Centro Cultural B_arco. 



49 
 

Foi um mergulho no vazio. Nós não sabíamos o que aconteceria com o público, nem 

como nos sentiríamos noutro lugar. Foi um período difícil emocional e financeiramente. A 

dificuldade não era apenas conseguir datas nesses espaços, mas pagar os custos. Além disso, 

nós ficávamos totalmente à mercê dos diretores de programação desses teatros, que visam 

lucro, portanto, muitas vezes quem pudesse pagar mais teria a preferências na escolha das 

datas. Uma das coisas que nos motivou a lutar para ter nosso espaço próprio foi justamente 

não sermos mais vitimas dos programadores de teatro. Termos a liberdade de escolhermos 

quando e como realizar nossas produções, sem qualquer intromissão ou impedimento. 

Antes da nossa saída definitiva do São Pedro nós já havíamos experimentado um 

teatro que estava fora do circuito da ópera e, na verdade, praticamente esquecido na cidade. 

Vem-me à memória a experiência de estrear Der Mond De Carl Orff no Teatro Paulo Eiró. 

Sete anos antes de inaugurar o Espaço Núcleo 

Estrear Der Mond no Teatro Paulo Eiró não foi uma escolha, mas a nossa única opção 

na época. Quando programei a montagem de Der Mond, em 2007, o diretor do Theatro São 

Pedro naquele período não nos cedeu datas por não simpatizar com a música de Carl Orff. 

Determinado a realizar aquela montagem de qualquer forma, eu consegui seis datas no quase 

abandonado Teatro Paulo Eiró pertencente à prefeitura de São Paulo. Na época a pessoa que 

gerenciava o teatro ficou empolgada com a possibilidade de novamente, após muitos anos, 

apresentar uma ópera ali. O teatro possuía um fosso, fixo, ou seja, era necessário retirar as 

quarteladas. Fizemos essa operação, limpamos o espaço juntos com as funcionárias, buscamos 

formas de minimizar a umidade e o cheiro de mofo. Um envolvimento empolgante de todas as 

pessoas.  

E assim realizamos as récitas de Der Mond, naquele teatro distante do centro de São 

Paulo, com um grande receio de que o público do São Pedro não nos seguisse, mas ele nos 

seguiu. A partir dali ficou claro para nós que o NUO tinha o seu público. De algum modo nós 

já intuíamos isso, uma vez que percebíamos certa diferença entre as plateias que iam aos 

nossos espetáculos e aquelas mais habituadas ao Theatro. Quanto ao público, a nossa 

preocupação não era só de ter as salas cheias... as salas cheias permitiriam o custeio das 

diárias dos teatros, do figurinos, cenários...  

Três anos após Prométhée 

O nosso espaço foi inaugurado com O Burguês Nobre de Molière e Lully (2014). 
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Imagem 15 – Cena de O Burguês Nobre 

 
Fonte: Acervo NUO. Foto de Marccello Pistilli 

 

Este espaço faz muita diferença para nós integrantes 

porque ele também esta em constante mutação, assim 

como nós. Ele vai se aperfeiçoando assim como nós, como 

dois organismos vivos que evoluem juntos.  (Vivian 

Poyart).  

 

O Núcleo, como muita gente passou a nos chamar, passou a ser NUO Ópera-

Laboratório, inspirados pela ideia de experimentação que originou o Teatro Laboratório de 

Grotowsky. Mas esse caminho levou tempo... 

Quatro anos antes de inaugurar o Espaço Núcleo 

Em junho de 2010 estreávamos, ainda no Theatro São Pedro, a ópera de Vaughn 

Williams The Pilgrims Progress (A Jornada do Peregrino). Era a primeira audição no Brasil 

da obra. Em 1985 chegou as minhas mãos uma gravação em vinil desta ópera de Vaughan 

Williams, uma obra que eu tinha imensa curiosidade de conhecer, pois sabia que vários 

trechos dela serviram de material temático para a Quinta Sinfonia do compositor, peça pela 

qual eu tinha muito apreço. 

Fiquei extasiado com a ópera, com a sua complexidade, beleza e, sobretudo, com as 

suas possibilidades cênicas que me eram despertadas pela leitura do libreto. A obra é baseada 

no livro homônimo de John Bunyan, uma alegoria cristã que mostra o caminho de um 
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peregrino em busca da iluminação. Em sua trajetória o protagonista se encontra com dezenas 

de personagens e situações. Na adaptação de Vaughan Williams são mais de trinta 

personagens e um coro misto, além de uma grande orquestra. As personagens eram 

alegóricas, como no terceiro ato, no qual aparecem as personificações dos sete pecados 

capitais.  Mesmo encantado com a obra eu não poderia supor que a dirigiria vinte e cinco anos 

depois.  

No período em que nós parecíamos ter assumido como vocação a representação de 

comédias, especialmente as compostas pela dupla Gilbert e Sullivan, eu vi a necessidade de 

quebrar esse padrão e mostrarmos que o NUO poderia fazer uma obra dramática com o 

mesmo envolvimento e possibilidade cênica que vinha fazendo, algo que já havíamos 

arriscado quando da montagem para A Ópera dos Três Vinténs de Brecht e Weill. De qualquer 

maneira isso não aconteceu sem certa ansiedade do grupo. 

Alguns meses depois 

No dia 13 dezembro de 2010 nós fazíamos a última récita da opereta Iolanthe de 

Gilbert e Sullivan. Seria nosso último espetáculo no Theatro São Pedro. Foi nossa opção nos 

despedirmos daquele belo teatro que nos acolheu durante sete anos. Foram quatorze 

produções realizadas naquele tempo, mas percebemos que o caminho cênico que o NUO 

passava a percorrer ia ficando cada vez mais incompatível com o teatro tradicional de ópera. 

Além disso, a política cultural do Estado de São Paulo tinha outros planos para o Theatro. A 

ideia de gestão por meio das Organizações Sociais que havia sido implantada já no governo 

de Mário Covas assumia uma feição particular no campo da Cultura e, seguramente, a nossa 

participação seria também mais difícil do que vinha ocorrendo até então.    

No ano seguinte o meu foco estava voltado para os teatros de circuito, ou seja, a ideia 

de começarmos a ocupar o espaço teatral e não espaços específicos para a ópera. É evidente  

que, apesar de muitas pessoas de nosso grupo concordarem em nos afastarmos do São Pedro, 

alguns decidiram se afastar do NUO, tanto cantores como instrumentistas. Os motivos 

alegados por alguns cantores e cantoras estavam ligados, basicamente, ao nosso repertório 

alternativo, que justamente por fugir demais do tradicional, trazia para eles o temor de que 

lhes prejudicaria seus desenvolvimentos como cantores. Os integrantes da orquestra que se 

afastaram, na maioria preferiram procurar orquestras maiores. Outra questão também bastante 

clara é o fato de que muitas vezes lhes era necessário participar de orquestras ou grupos que 

lhes permitisse algum retorno financeiro, como ajuda de custo ou bolsa.  
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Logo que deixamos o Theatro São Pedro eu tinha em mente montar mais uma obra 

inédita, mas queria um drama. A rica e primeira experiência do NUO em fazer drama em A 

Jornada do Peregrino, me fez desejar explorar mais esse caminho. Até então não tínhamos 

feito nenhuma ópera em francês. Foi na procura de uma ópera francesa, de preferência do 

século XX, que cheguei em Promethée de Gabriel Fauré. Mas queria ir mais além.  

Nós no NUO acreditamos que nós pudemos, de modo experimental, responder 

parcialmente a essa questão. Para nossa experiência essa obra de Fauré a qual foi a primeira 

ópera composta pelo compositor francês, com libreto de Jean Lorin e Ferdinand Hérold: 

Prometheu, que teve a sua estreia no ano de 1900, a céu aberto na Arènes de Beziéres para um 

público de 10.000 pessoas. Esta primeira versão foi composta para cem instrumentistas de 

cordas, quinze harpas e dois grupos de sopros (madeiras e metais), uma orquestração 

absolutamente diferente do estilo que caracterizou o compositor. Entre 1914 e 1916, Jean 

Roger-Ducasse, discípulo de Fauré, reorquestrou a partitura para uma orquestra reduzida 

(PHILLIPS, 2011)  

Sabe-se que essa primeira montagem de 1900 foi usada uma movimentação cênica 

delsartiana.  Assim em 2011 realizaríamos Promethée com uma movimentação com partituras 

coreográficas inspiradas em Delsarte.  Diferente dos referenciais que já tínhamos visto a nossa 

ideia era coreografá-la integralmente e coreografá-la não apenas como recurso de marcação 

de cena ou de incorporação de gestual, mas, de fato, inscrever a dramaturgia no corpo e a 

partir dela chegar ao texto e à música. Nós sabíamos que os nossos artistas, poderiam fazer 

isso. Na verdade, ao longo da existência da nossa companhia a preparação corporal centrada 

na Educação Somática e na Dança nos mostrava nos ensaios uma poética viva e pulsante. 

Depois daquilo que havíamos conseguido em A Jornada do Peregrino, especialmente nas 

etapas de preparação em que o trabalho corporal foi intenso, nós percebemos que o nosso 

grupo entraria integralmente na ideia de movimentar-se coreograficamente durante toda 

ópera. E foi também durante aquele processo que percebemos o potencial do grupo para 

aquilo. Assim, levar o que era feito na preparação para a cena aberta ao público, como matéria 

e como forma de uma montagem, era só uma questão de tempo. Mergulhamos nessa ideia.  

A dança como matéria e forma, processo e produto do nosso trabalho permitiu uma 

criação de uma proposta artística amplamente articulada, motivada e conduzida pela música e 

pelos seus sentidos. Partitura corporal e partitura musical e suas métricas, tempos, ritmos, 

timbres e harmonias foram, ao longo do processo e em cena, absolutamente amalgamadas. 

Martha Graham inspirou-nos na técnica e na movimentação, especialmente o seu “Ciclo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra
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Grego”, ciclo coreográfico fortemente influenciado pelo delsartismo norte americano que, 

indubitavelmente, fez parte da formação da dançarina e coreógrafa especialmente pelo seu 

contato com Ted Shawn na Denishawn. 

Nessa montagem cada ator ficou responsável pela criação de sua partitura corporal. 

Cada um criou cenicamente suas personagens. Nós, Marília e eu, costurávamos as criações. 

Em A Jornada do Peregrino nós já havíamos percebido que isso seria possível, especialmente 

nas cenas em que a movimentação coreográfica era mais importante. A nossa experiência com 

a ópera coreográfica fincou raízes e estava apenas começando. Essa experiência se repetiria. 

Nosso grupo se mostrava capaz. De quais modos, então, a possibilidade de formulação de 

uma ópera coreográfica poderia se configurar? 

As encenações de A Jornada do Peregrino e Promethée marcaram fases importantes 

do NUO, foram turning points que demonstraram, ao menos para nós, o caminho lógico que 

seguiríamos a partir de então: sustentando cada vez mais claramente nossa ideia de que o 

cantor lírico tem de ser um ator que saiba lidar com seu corpo, que para além de um preparo 

artístico para a cena, que possa movimentar-se coreograficamente e construir os seus 

percursos como uma clara tarefa de co-construção da obra. Ficou claro, também, que a nossa 

inquietação com o teatro italiano nos ensinava que o espaço cênico tem papel fundamental na 

composição da obra e na sua encenação. E que existe um repertório imenso para que sejam 

explorados seus potenciais.  

Essas páginas em que eu exercito minha memória mostram para mim mesmo o quanto 

eu buscava e discordava dos conceitos canônicos do que é/deve ser/pode ser ópera. 

Quatro anos após Prométhée  

Em 2015, já muito a vontade em nosso espaço próprio, nós estávamos inquietos por 

novas experiências. Para nós estava claro que o nosso espaço era onde poderíamos nos 

arriscar mais. O ethos da ópera tradicional havia sido quebrado. Particularmente eu comecei a 

me questionar cada vez mais sobre o conceito de ópera. E me perguntei: o conteúdo e a forma 

podem definir o gênero? Se temos uma dramaturgia, cantada e encenada isso pode defini-la 

como ópera? Decidi tentar responder a essa questão com uma montagem: Aniversário e Morte 

da Rainha Mary II com música de Henry Purcell.  

Sim, novamente a música de Purcell, a junção de duas cantatas dedicadas à Rainha 

Mary II, juntamente com duas canções e a ária de Dido da ópera Dido e Aeneas foram o 

material musical que utilizei para construir uma dramaturgia inteiramente coreografada.  
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A coreografia de Aniversário e Morte da Rainha Mary II foi concebida por dois 

integrantes do NUO que não eram cantores e vinham exclusivamente da dança. Na realidade 

desde 2012 começamos a incluir integrantes que vinham de outras áreas (dança, acrobacia, 

circo, esportes). Eram estudantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP do 

curso de Educação Física e Saúde, que quiseram estagiar no NUO, alunos de Marília Velardi 

interessados em aprender sobre a preparação corporal. Esses estagiários acabaram tendo 

participações importantes no período em que ingressaram. Juliana Cristiane de Souza, Priscila 

Silva e Kátia dos Anjos participaram da montagem de Os Gondoleiros (feita inteiramente com 

fantoches em tamanho natural), manipulando um fantoche de quase dois metros de altura; 

Greice Kelly Lobo e Karolyne Camargo, com experiência em danças e Rodrigo Freitas 

participaram de King Arthur; Ana Carolina Maran e Juliana Bermudes, bailarinas clássicas e 

com experiência em ginástica, participaram da montagem de Polly; Luiz França, acrobata e 

percussionista, participou das montagens Polly e O Copista de Bach, além de participar da 

camerata sempre que necessário, como percussionista. Julia Beatriz Evaristo, bailarina e 

Henrique Ferreira, participaram da montagem de O Teatro Da Alma e do Corpo. Wesley 

Fernandez, ator, dançarino e acrobata, com experiência em musicais, de formação eclética, 

ingressou no NUO em 2012 e permanece até hoje conosco, assumindo, inclusive, a 

coreografia de nossas montagens desde Fairy Queen. 

Existem também casos como o de Fábio Visconde, ator de teatro e cinema também 

demonstra o quanto o NUO foi se tornando cada vez mais aberto sem exigir necessariamente 

uma formação em canto para fazer parte do grupo. Com experiência em canto participou de 

várias montagens do NUO, com personagens centrais.  

A partir da inauguração do Espaço Núcleo com montagens nada ortodoxas; O Burguês 

Nobre, Polly, A Ópera do Mendigo parte II, Aniversário e Morte da Rainha Mary II, O 

Copista de Bach, Teatro da Alma e do Corpo, A Ópera do Improviso e Rivochka foi ficando 

mais clara a vocação do NUO para um novo caminho que nos levava ao questionamento sobre 

o gênero ópera, o que fazemos, e como fazemos. Nossa gênese é Movimento. Diversão. 

Divertere. 
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Imagem 16 – Não é preciso olhar: elenco e orquestra NUO em Os Gondoleiros 

 
Fonte: acervo pessoal. Foto de Paulo Maron 
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O Processo  

Por que Stanislávski convida Meyerhold para trabalhar em sua Ópera em março de 
1938? A versão lacrimosa da mão estendida ao filho pródigo por um velho corajoso 
não é de forma alguma verdadeira. Nessa época, Stanislávski é objeto de um culto 
que o torna intocável, ele pode se permitir o que quiser, não corre nenhum risco. Ele 
não corre realmente nenhum risco, ainda mais porque o Teatro de Arte dá, nessa 
ocasião, todas as garantias ao poder [...] O apelo que Stanislávski faz a Meyerhold 
não é, portanto, apenas ditado pela moral, mas por um desejo de colaboração real 
[...] De fato, na prática, em março de 1938, Stanislávski designa Meyerhold seu 
sucessor na Ópera; convida-o a trabalhar com ele e, depois, a assumir seu lugar 
polindo as óperas já ensaiadas. Esta é a grande lição de Stanislávski: abrir sua cena, 
a da Ópera, da qual ele é o único senhor (diferentemente do Teatro de Arte, 
totalmente governado pela política no fim dos anos 1930), não a um Meyerhold 
arrependido e diminuído por não se sabe que Canossa, o que ele absolutamente não 
é, mas a um criador capaz de operar uma grande síntese experimental entre os 
gêneros (nesse caso, teatro e ópera) e de propor outros métodos. Porque essa 
pesquisa não é levada a cabo, porque ela é tragicamente interrompida, ela vai 
estimular mais ou menos subterraneamente o trabalho de Tovstonógov, Liubímov, 
Vassíliev, Fomenko, cada qual a seu modo (PICCON-VALIN, 2013b, p. 31). 

O que eu sempre busquei no processo com o NUO foi experimentar cênica e 

musicalmente. E experimentar, o que quer que isso pudesse representar. Os processos para 

cada montagem sempre foram muito singulares, definidos por cada concepção. Uma coisa, no 

entanto, sempre foi constante: o tempo distendido, algo pouco usual quando se fala em 

montagem operística. É claro que o fato de não dependermos de verba para a realização das 

nossas produções, considerando que somos todos amadores (não recebemos pelo nosso 

trabalho como artistas no NUO) permite que o envolvimento independa do quanto estamos 

gastando no processo, algo que pode ser um complicador dependendo da magnitude da 

produção.  

Nossos processos levam em torno de quatro meses, nos quais os encontros semanais se 

iniciam uma vez por semana para atores/cantores e uma vez para a camerata, com duração de 

três horas cada. Normalmente dois meses depois os cantores/atores passam a ensaiar junto 

com a camerata.  

Uma diferença em relação ao NUO é o tempo de ensaio de uma 

produção. As minhas experiências são de quinze dias antes da 

estreia (Wesley Fernandez). 

Faz muita diferença esse temo de ensaio. Mesmo que seja a 

mesma quantidade de horas, eu prefiro essas horas espalhadas 

em quatro meses do que em quinze dias. Eu tenho tempo para 

perceber, para amadurecer, para perceber o meu corpo. Em 
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quinze dias é uma enxurrada de coisas que você engole... 

(Carolina Colepícolo). 

[...]vou ser sincero, é uma enxurrada de marcações... aqui não! 

Aqui nós temos um caminho a percorrer que vai dar num 

resultado. Nas outras produções que fiz fora daqui o processo 

é: “você precisa sair daqui e ir para lá” e pronto (Wesley 

Fernandez). 

Na verdade existe um padrão de movimentos na ópera 

convencional, nem faz muita diferença nesses casos se são 

quinze dias ou meses porque se o elenco não tem material 

para desenvolver um trabalho diferenciado eles vão cair no 

mesmo vício de movimentos. São pessoas que dificilmente se 

encontram, com formações muito distintas. Por isso eles 

tendem a fazer o mesmo repertório que eles já veem prontos 

para fazerem sempre daquele mesmo jeito (Angélica Menezes). 

Por isso me incomoda quando alguém diz que o corpo é objeto: 

porque se ele fosse objeto não seria sujeito a essas 

subjetividades. E nós somos sujeitos aqui, todo tempo. A gente 

se sente em casa, confiantes em nós, nos colegas, no processo. 

Não tem saída (Wesley Fernandez). 

Quando eu comecei a idealizar a Ópera do Improviso eu já tinha em mente que o 

processo seria bem diferente do habitual. Em primeiro lugar porque a música teria de ser 

escrita para esse espetáculo, pois nem me passou pela cabeça utilizar uma obra já composta 

ou trechos de várias óperas para assim “encaixar” as letras improvisadas numa melodia já 

conhecida. Ela, a música, teria de ser composta para o grupo, especificamente para a Ópera 

do Improviso. Em principio surgiu a ideia de também improvisarmos a música pelos cantores,  

harmonizadas pela camerata, que teria uma escrita musical não aleatória. Mas eu abandonei a 

ideia, pois nos momentos iniciais da preparação percebemos que isso traria uma dificuldade 

extra para o grupo, que já teria uma grande carga ao improvisar as histórias contadas. Outro 

motivo para eu decidir compor a música deste espetáculo foi o fato de que a forma, a 

estrutura, onde a dramaturgia seria construída já estaria preconcebida, com um começo, meio 

e fim para cada história. Aventura, Romance, Comédia e Tragédia. Assim o grupo se sentiria 

mais seguro e amparado, com os pés no chão para recontarem as histórias. Todavia eu 

incluiria um elemento aleatório, a ordem em que cada seção seria encenada. Esse processo foi 

construído coletivamente, na medida da nossa preparação. 

Essa foi a primeira vez que a música de uma ópera foi composta antes do libreto, já 

que ele teria de ser construído em tempo real do espetáculo a partir das histórias da plateia. 
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Num  processo normal de composição de uma ópera, o compositor tem, antes de tudo, que 

explorar cada parte do libreto, as palavras e as personagens para que possa pensar na música, 

não apenas a composta com os versos do libretista, mas também a parte instrumental, dos 

temas, dos leitmotivs se houverem. Enfim, tradicionalmente a construção da própria expressão  

musical de uma ópera depende totalmente do libreto. Mas na Ópera do Improviso se o libreto 

não existe ainda, como chegar nesses climas dramáticos sem saber o que a história pede? Essa 

foi a pergunta que me fiz até chegar na construção musical que utilizei para essa ópera. 

Dividindo as seções musicais em caracteres: Aventura, Comédia, Romance e 

Tragédia, a música conduziria a ação e o caráter da história, assim se uma história engraçada é 

contada, na hora do grupo recontar essa história será tocada a música referente à comédia e o 

grupo, então, com solos e coros indicados, eles encaixam as letras improvisadas na melodia, e 

assim por diante. Somente na música referente à tragédia nós decidimos não incluir partes 

cantadas, ou seja os atores contaram a história apenas pelas ações corporais.   

No início de 2016 seria a primeira vez que eu escreveria um texto para o NUO 

encenar. Em O Copista de Bach eu concebi os diálogos para, em seguida, fazer a versão 

cênica da Cantata 208 de Bach.  Mas na Ópera do Improviso era a primeira vez que escrevia 

a música para o NUO cantar e tocar. Até então procurava sempre um repertório específico e 

diferente para o NUO, de acordo com a própria evolução do grupo. Evolução vocal e cênica. 

Eram, não só com os espetáculos, mas com as preparações eu percebia as novas 

possibilidades do grupo. As possibilidades e motivações sempre se alargavam! E assim 

pensava no próximo espetáculo, no próximo passo. Que sempre exigisse mais deles, 

musicalmente e cenicamente.  

Nos primeiros ensaios da Ópera do Improviso a música ainda não estava terminada, 

nem estava estruturada, pois senti a necessidade de ver antes como o grupo se sairia se tivesse 

que improvisar o texto para encaixar numa melodia determinada. Assim, os primeiros dias de 

processo deste espetáculo foram muito diferentes de todos os outros. Normalmente nesse 

primeiro dia começamos com a leitura do libreto, seja qual for o idioma, lemos o texto 

completo traduzido. Essa etapa sempre foi regra no NUO, pois insisto que o cantor-ator deva 

ter contato com os detalhes do texto a ser cantado antes mesmo da música. Também é nesta 

etapa que explico ao grupo como será a montagem, em qual direção tomaremos na concepção 

da obra. Mas desta vez não havia libreto para ser lido, assim como não havia música pronta 

para ensaiar. Havia apenas uma ideia: improvisar histórias. 
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Assim, nosso processo nos primeiros ensaios da Ópera do Improviso foi fazer com que 

cada um contasse uma história vivenciada por eles, para que o grupo a contasse de novo 

encenando. Nessa fase não incluíamos música, só palavra e corpo. Em um dos ensaios pedi a 

eles que recontassem as histórias somente com as ações físicas, sem palavras.  

           Após alguns ensaios comecei a incluir música, com acompanhamento que era 

improvisado por mim ao piano com melodias improvisadas por eles nas cenas. Foi nesse 

ponto que vi que a ideia daria certo, ou seja, que com uma melodia pronta seria fácil que eles 

incluíssem letras improvisadas.  

Esse início do processo durou de fevereiro ate o final do mês de março de 2017. Em 

abril eu levava a eles a partitura da Ópera do Improviso pronta. Na semana seguinte eles 

começavam a recontar as histórias, que a cada ensaio eram diferentes, com a música composta 

para isso. Uma das questões que nos acompanhava era a de que o libreto tem um papel 

importante na ópera, assim como a música, mas há algo além, que David Levin chama de 

texto. A partitura não diz tudo, o libreto também não. E a soma destas duas partes também 

não compõe o todo. Levin (1994; 2012) considera texto aquilo que ao mesmo tempo, orienta, 

ordena e é produzido no processo de preparação da ópera.  

Já há algum tempo as nossas leituras sobre a proposta meyerholdiana nos levava a 

compreender a encenação na perspectiva descrita por Levin, uma vez que Meyerhold 

afirmava que era preciso modificar a atmosfera das encenações em ópera. Como um 

arqueólogo ele escavou as camadas dos clichês dramáticos que haviam sido sobrepostos sobre 

a triangulação entre música, libreto e ação. Meyerhold insistiu, então, que a ópera não deveria 

ser encenada partindo do libreto, tradição que vinha do verismo italiano e que perpetuou uma 

fatal contradição para o gênero: afinal de contas, dizia Meyerhold, ninguém canta na dinâmica 

da vida cotidiana. Para ele esse hiperrealismo só contribuía para que o público ficasse cada 

vez mais consciente da improbabilidade do gênero (ROBINSON, 1986). Numa referência a 

sua montagem para Tristão e Isolda de Wagner, ele sintetizou:  

Nesse espetáculo de ópera, que tende a uma ação sintética, em que se unem música, 
texto, dança, pintura, o cantor deve recusar tanto o gesto naturalista quanto o 
maneirismo e encontrar uma gestualidade artificial e rítmica, submetida ao desenho 
da partitura com uma precisão matemática. Ele precisa ter aulas com um mestre de 
ballet para traçar com o seu corpo desenhos plásticos capazes de destacar a música e 
de rematar um traço delineado pela orquestra, que vai no mesmo sentido que ele. 
Como o cenário que lhe é coarmônico, como a música que lhe é corítmica, o homem 
torna-se, ele mesmo, obra de arte, escreve Meyerhold (PICON-VALLIN, 
2013a, p.472). 
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Como já havia acontecido com outras produções do NUO, a Ópera do Improviso 

provocaria mudanças no nosso processo de construção do espetáculo. Mas não tenho dúvida 

que esse espetáculo só foi possível devido a anos de um preparo corporal diferenciado. 

Desde que nós começamos com a ideia de preparação corporal no NUO eu me dei conta do 

quanto a questão de corpo e movimento já estava implícita nas minhas escolhas. Aos poucos, 

estudando sobre os processos propostos por Stanislávski, Meyerhold, Grotowski, Peter Brook, 

entre tantos pedagogos e encenadores, eu fui compreendendo os sentidos do corpo na cena. 

Corpo como espaço, corpo como lugar. Delsarte, Dalcroze, Laban e finalmente Stanislávski 

abriram as portas para o teatro moderno, chegando a Meyerhold, Grotowsky, Gordon Graig, 

Adolphe Appia, Eugenio Barba, Peter Brook, Ariane Mushkine, dentre outros. Mas e a ópera, 

acompanhou este caminho? A resposta pode ser facilmente vista em qualquer representação 

filmada, nas últimas décadas. O estilo reinante no gênero operístico ainda é o convencionado 

estilo declamatório, que traz à cena lírica um gestual falso, às vezes estático: “a cena 

operística vive junto com o teatro dramático um tempo em que reina o gesto de beleza 

convencionada, que faz lembrar marionetes, às quais se manipula apenas para que pareçam 

vivas” (MEYERHOLD, 2012:95). Falando em marionetes lembro-me de Gordon Graig... 

No início do século o encenador britânico Eduard Gordon Graig propôs a criação de 

super-marionetes em substituição aos atores, pois achava que estes não estavam mais aptos a 

fazer jus às necessidades dos encenadores em relação à movimentação no espaço cênico. 

 O caráter pedagógico do pensamento de Gordon Craig não é um aspecto explícito 

de sua obra de um modo geral, que parece preferir debruçar-se sobre questões 

estéticas e de redefinição do que seja a própria linguagem da arte do teatro. Mas se 

insinua de maneira sutil em seus primeiros escritos - por vezes numa via contrária - 

e irá aflorando lentamente em direção à formalização de um modelo pedagógico 

teórico e prático para um “artista do teatro do futuro”. Nesse viés pedagógico de seu 

trabalho se insere a criação da alegoria do Über-marionette e a crítica ao trabalho do 

ator...(RIBEIRO, 2012: 02) 

 
Eles saberão que eu quero tanto ver os atores substituídos por pedaços de madeira 
quanto a maior atriz italiana de nosso tempo deseja que todos os atores morram. [...] 
Não é verdade que quando gritamos “Ah, vá para o diabo!” nós, na verdade, não 
queremos que isso realmente aconteça? O que quero realmente dizer é: “Pegue um 
pouco de seu fogo e volte curado!”. E é isso o que quero que os atores façam, alguns 
atores, os maus atores, quando eu digo que eles precisam se afastar e que o über-
marionette os substitua (CRAIG, 2009:XXII) 
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A intenção de  Gordon Graig  ao criar as super-marionetes foi de substituir o ator, que  

seria incapaz de se libertar dos movimentos naturais,  para Graig eram “demasiado humanos”, 

que entram em choque com o movimento mais expressivo que a cena teatral necessita. Para 

ele o ator não é um artista já que se entrega ao natural ao acidental ... fica claro que para se 

produzir uma obra de arte qualquer, podemos trabalhar apenas com aqueles materiais que 

somos capazes de controlar. O homem não é um desses materiais” (CRAIG, 2009:XXII). 

Essa insistência em abolir a figura do ator e substituí-la por uma figura inanimada que 

ele chamará de Über-Marionette, portanto, foi provocada, provavelmente, pela falta de 

ferramentas de Graig ao lidar com o corpo do ator em cena. Graig queria tanto um movimento 

anti-natural que não conseguia ver o ser humano ator realizando-o. Essa ideia de movimento 

antinatural o perseguia constantemente em seu trabalho como encenador. Mesmo seu 

envolvimento profundo com a dançarina Isadora Duncan, não lhe foi suficiente para conseguir 

as ferramentas necessárias para conseguir trabalhar com o ator. Na verdade Graig achava, 

ingenuamente, que o ator deveria ter esse conhecimento e versatilidade, de se livrar de 

qualquer movimento emotivo e acidental.  É muito significativo que no mesmo período 

Meyerhold, na Rússia teve as mesmas preocupações ao desenvolver a  Biomecânica 

Do ponto de vista da cena estava claro para mim que o corpo do ator e da atriz era algo 

que precisava existir em cena, não apenas de modo figurativo, mas como um lugar de 

acontecimento da cena. Essa percepção, obviamente intuitiva, foi se tornando conhecimento 

na medida em que eu fui me aproximando dos encenadores do teatro, especialmente os russos. 

Essa aproximação talvez tenha se dado pela minha imersão no trabalho de Shostakovich e por 

meio dele e de outros compositores russos, eu fui levado a conhecer Meyerhold. Isso porque 

Meyerhold colaborou fortemente com compositores como Shostakovich, Prokofiev e 

Glazunov. Ele investiu nas colaborações com os compositores, pois almejava por algo que 

insistentemente lhe escapava: o desenvolvimento e a realização de uma nova ópera russa que 

encarnasse as suas ideias sobre a amálgama entre música, narrativa e movimento. Isso, 

segundo ele, seria a possibilidade de provar a viabilidade da ópera no século XX (Robinson, 

1986). Sem dúvida a sua inserção nesse contexto, aliada às encenações de inúmeros títulos 

foram fundamentais para materializar as suas ideias de um ator-dançarino, de uma obra 

inteiramente conduzida pela música, internalizada ou não. Talvez fosse impossível com a 

ópera, e essa conclusão não veio sem uma crítica à imobilidade dos cantores de ópera em 

cena, como pode ser exemplificado quando se atribui a ele a crítica: 
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Em Orfeu, a pantomina dos atores-dançarinos é sincrônica com a música e a 
homogeneidade plástica passa pelo desaparecimento dos coros cantados, invisíveis 
nas coxias: o palco inteiro se movimenta sem o hiato plástico da desarmonia imposta 
por um grupo de cantores estáticos  (PICON-VALLIN, 2013a, p.472).  

Disse Meyerhold que era melhor tirar os coralistas do palco, colocá-los nas coxias para 

não atrapalharem. E isso se fez, e isso assim se faz. Não é incomum que os cantores, 

especialmente nos coros, sejam substituídos por atores dançarinos. Nas montagens 

contemporâneas o que há de comum é o fato de que, mesmo quando realizadas as óperas 

coreográficas as montagens são protagonizadas, normalmente, por dois intérpretes para cada 

personagem: um cantor e outro dançarino. 

Uma das questões claras para Meyerhold é a questão do corpo, do movimento 

extraordinário, do papel da música na organização do movimento e da necessidade de um 

trabalho corporal sistemático e intenso. No entanto, o conhecimento que eu tinha sobre como 

realizar esse tipo de preparação não era suficiente e por isso me pareceu mais óbvio buscar o 

referencial de Stanislávski como forma de preparar os atores e atrizes para a cena. Nessa 

busca eu encontrei diversas pessoas que falavam sobre o uso do sistema criado por ele para a 

preparação de artistas da ópera.  

No entanto, eu não me satisfazia com as ideias propagadas sobre o sistema, isso talvez 

porque eu já sabia dos problemas que havia nas traduções russas durante o período da ditadura 

stalinista, bem como compreendida que seria possível existir vieses nas traduções e sínteses 

publicadas, o que se confirma nas interpretações de manuscritos do pedagogo que só há pouco 

tempo foram revistas e publicadas: 

[...] numerosos alunos de Stanislávski também divulgarão seus ensinamentos sem 
sua permissão, num processo que se acelera nos anos 1920 com a teatromania que 
toma o país e com a grande necessidade de instrutores para as miríades de pequenos 
teatros que são criados em toda parte. Pessoas que tiveram um breve contato com o 
trabalho de Stanislávski vão anunciar sua palavra, generalizando uma experiência 
passageira, orientações de momento ou que se destinavam a uma determinada 
pessoa, em circunstâncias precisas, por exemplo, num ensaio ao qual tiveram 
oportunidade de assistir – sem que fossem levadas em conta as contradições que 
existem no pensamento de Stanislávski entre sua imaginação transbordante e a 
tirania da “verdade da vida”, da “vida viva” que é preciso colocar em cena; essas 
pessoas petrificam seu sistema numa etapa determinada de sua evolução. Ora, é 
sabido que o sistema foi evoluindo e o método de Stanislávski, que começou por um 
real despotismo em relação aos atores, desembocou, nos anos 1930, na pesquisa de 
máxima liberdade para atores capazes, idealmente, de trabalhar sem encenador. 
(PICCON-VALIN, 2013b, pp.8-9). 
Não apenas se ensina o sistema, mas surgem publicações a respeito, antes mesmo de 
Stanislávski, que toma muitas notas, se decidir a entregar seus manuscritos a um 
editor. Em 1918, por exemplo, Stanislávski está com um texto pronto, mas recua, 
retarda o momento da publicação, o momento em que o impresso fixa por longo 
tempo um saber cuja característica é estar em perpétua evolução. (PICCON-
VALIN, 2013b, p.11). 
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O modo como as escolhas para a preparação com o NUO foram se constituindo, 

inicialmente, tem como referência a formação da Marília: aluna de Edson Claro, nos anos 90, 

quando estava buscando uma especialização na interface Dança-Educação Física, algo que ele 

fez porque era desses dois lugares.  

O Edson Claro foi uma figura importante na consolidação da 

dança em São Paulo nos anos 1980, não tanto pelo seu 

trabalho com a sua companhia de dança, mas porque, de 

certo modo, ele colaborou com muitas pessoas da dança com o 

seu trabalho. Dentre elas, Hulda Bittencourt, da Cisne Negro 

Companhia de Dança e Ruth Rachou, em cuja escola ele deu 

aulas. A ideia do Edson era de que havia coisas que a dança 

poderia ensinar à Educação Física e outras que a Educação 

Física poderia ensinar à Dança. Naquele tempo a minha 

experiência com algo que se aproximasse da dança vinha da 

vivência como atleta universitária de Ginástica Rítmica, uma 

prática que tem como base o trabalho corporal centrado em 

Delsarte, Dalcroze, Laban e de certo modo na preparação 

física do ballet. A Ginástica Rítmica, que em sua gênese tem a 

semente da modernidade, bebeu nas fontes desses estudiosos do 

movimento na busca da ruptura dos padrões de movimento 

centrados nas ginásticas analíticas. Por um lado foi 

constituída como uma prática dedicada às mulheres, na 

busca de uma preparação física que elucidasse “virtudes e 

características femininas”(sic!). Por outro, o uso de materiais 

oriundos de atividades lúdicas em diversas culturas (bolas, 

arcos, cordas, fitas, maças) visava estimular uma expressão 

menos artificializada e mais espontânea, fruto das relações 

entre espaço, pessoas e materiais. 

Foi com o Edson Claro que Marília teve os primeiros contatos coma as práticas 

somáticas e foi ele quem lhe apresentou a Escola de Dança da Ruth Rachou a partir do que se 

dedicou não só a praticar a técnica, mas também a estudar sobre ela e sobre o legado artístico 

de Martha Graham. 

Na primeira fase do NUO a maneira tradicional de organizar as nossas produções 

sempre passou pela concepção geral que eu fazia, como diretor geral e produtor. Escolher o 

repertório em função do grupo com o qual eu poderia contar, buscar partitura, libreto ou texto, 

pensar na concepção. Depois disso, conversar com a Marília sobre o “tom” e as “texturas” da 

montagem, e aí dialogarmos sobre o percurso que ela pensou para a preparação corporal. Aí 
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conversarmos com os integrantes e discutirmos a concepção, apresentando aquilo que 

concebi. 

Evidentemente a relação hierárquica entre essas coisas dependeu do lugar em que nos 

apresentaríamos e das datas em que o espaço estaria disponível. Isso tudo também sempre foi 

dependente do espaço que teríamos para os ensaios e da quantidade de pessoas envolvidas. 

Dependeu também de como as coisas foram acontecendo na nossa história.  

Nas montagens iniciais as tarefas técnicas eram claramente divididas, ficando para 

mim a coordenação do processo, a escolha do repertório e a produção, além da direção 

musical. Especialmente em O Mikado, Forrobodó e Os Piratas de Penzance, foi assim que 

ocorreu. A direção de arte, a direção cênica, a coreografia, a preparação musical do coro, dos 

solistas, a preparação da orquestra, tudo estava bem compartimentalizado, “como deveria ser” 

numa produção tradicional de ópera. 

Foi a partir de Piratas de Penzance que eu comecei a me envolver com a direção 

cênica, ainda que timidamente. Eu conversei com a pessoa responsável pela direção cênica e 

comentei que me ocuparia também da direção cênica do coro, ficando ela encarregada dos 

solistas, os personagens centrais. Eu pretendia que o coro fosse uma unidade, um conjunto. 

Na verdade eu queria uma movimentação coreográfica em relação às falas e à movimentação 

corporal. Esse foi o germe de uma necessidade que seria percebida pouco mais adiante. 

          O trabalho efetivo da preparação corporal no NUO foi iniciado quando nós, eu e 

Marília, conversamos sobre as minhas pretensões na direção da Ópera dos Três Vinténs que 

faria no Theatro São Pedro em 2006. Eu me propus a assumir a direção daquela montagem, e 

me pareceu interessante trazer algo que não era comum nas produções operísticas. A partir da 

nossa conversa sobre o que eu pretendia foi que a Marília sugeriu um trabalho corporal 

centrado na técnica de Martha Graham e me descreveu aquilo que o envolvimento com a 

prática poderia trazer. O grupo era composto na maior parte por pessoas muito jovens. A 

dramaticidade e a característica visceral de cada personagem eram qualidades que julgamos 

que não poderiam ser atingidas por um trabalho corporal narrativo, algo que é muito comum 

na cena operística. A nossa ideia foi, então, começarmos a incorporar um trabalho corporal 

como elemento central da preparação para a cena.  
Naquele momento a ideia das ações centradas no tronco como disparadoras de 

sensações que permitiram aos artistas sentirem nos seus corpos a potencialidade de ação, 
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antes de internalizá-la foi a nossa maior conquista. Foi a partir daí que nós passamos a chamar 

o que fazíamos de preparação corporal.   

Na verdade eu decidi por esta denominação num momento em 

que o Paulo me perguntou sobre como deveria colocar no 

programa aquilo que eu havia feito durante o processo. Como 

a minha formação é em Educação Física eu sei bem o viés que 

existe quando nos referimos a termos como treinamento ou 

preparação física; assim, a minha opção foi por falar em 

corpo. Embora a ideia de physis ('Φysis) signifique algo com o 

que eu realmente me identifico – a ideia de fazer brotar, 

fazer crescer, germinar - o uso moderno do termo atrelado a 

uma ideia de desenvolvimento do físico como máquina me 

parece prejudicial para o entendimento do que nos 

propusemos fazer.  Essa ideia do físico como máquina é 

resultado do olhar cartesiano sobre o corpo humano e da 

instauração da máxima “o corpo é uma máquina”. Essa 

perspectiva já é fortemente incorporada por pessoas que usam 

o seu corpo na produção de algum objetivo que dependa de 

rendimento das capacidades físicas: instrumentistas, 

dançarinos, atletas, atores, performeres, onde o corpo é 

geralmente entendido como um instrumento. A minha ideia é 

a de que, além de instrumento, o corpo é contexto, é lugar 

onde as coisas acontecem (mais tarde os estudos do filósofo 

Richard Shusterman vieram a dar suporte para essa minha 

impressão) (Marília Velardi). 

A questão da preparação corporal aparece, na atualidade, como um 
questão, tanto no trabalho técnico, no artístico, quanto nos estudos acadêmicos. 

Podemos afirmar que poucos estudos se prestaram a investigar o preparador corporal 
e suas atribuições enquanto um profissional específico. Poderíamos inclusive 
debater se a natureza dessa função corresponderia a um trabalho “técnico”, 
“artístico” ou ambos. Tavares (2007), uma das poucas pesquisadoras que se dedica a 
uma fundamentação dessa função, atribui a escassez de referências ao caráter 
híbrido do tema. Entre o teatro e a dança, o seu reconhecimento inicial era difícil 
mesmo nessas duas manifestações artísticas. Em sua gênese, o preparador corporal 
não se enquadrava nos padrões vigentes de trabalho com o ator, tampouco na 
categoria de coreografias ou mesmo obtinha um reconhecimento enquanto atividade 
autônoma. Nascia de uma “prática deslocada”, onde fundamentos voltados para o 
trabalho com bailarinos era redescoberto à luz das necessidades de atores. Como 
uma função inicialmente transposta da dança, hoje, ela transcende essa origem e se 
vale de variados procedimentos, inspirados também em práticas terapêuticas, 
esportivas ou ainda espiritualistas como a meditação, sem excluir, claro, as 
propriamente artísticas como teatro, circo, dança etc. Em geral, tais procedimentos 
são revisados com o objetivo de aperfeiçoar a consciência e a expressividade do 
corpo em cena. E tais escolhas já denotam, de acordo com a característica, uma 
concepção de corpo sobre a qual cada profissional se propõe trabalhar. Uma forte 
influência terapêutica poderia implicar no trabalho sobre si mesmo, de forte 
conscientização, ao passo que uma abordagem esportiva, poderia, por sua vez, recair 
sobre o corpo como máquina, em seu aspecto funcional, empreendendo um trabalho 
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para adquirir habilidades e ampliação de limites. Já outras propostas se 
aprofundariam na própria poética da cena, ou ainda sobre um saber sensível e 
espiritual. Sob este ponto de vista, o corpo é contemplado por uma diversidade de 
ideais e teorias para compreendê-lo, além de incontáveis práticas para investigá-lo 
artisticamente (LOPES, 2016, p.24-25).  

Foi somente em 2007, com a ópera Der Mond de Carl Orff que incluímos algo no 

nosso processo, o método Feldenkrais. Moshe Feldenkrais foi um estudioso do movimento 

humano e é considerado um dos mais importantes criadores de um campo denominado 

Educação Somática. Feldenkrais tem creditadas a ele duas formas de trabalho: Consciência 

pelo Movimento e Integração Funcional. Em ambas a ideia de exercício ou aula, ou mesmo 

sessão é substituída pela noção de lição. E isso já traz embutido um conceito que nos interessa 

muito: não é a repetição e o condicionamento que importa: é um processo de aprendizagem 

que está em jogo.  

Na proposta das lições de Feldenkrais a movimentação é baseada nas habilidades 

motoras básicas – ou movimentos cotidianos - são sugeridas em contextos diferentes dos 

convencionais. O objetivo da lição não é declarado nem no início, nem no final da prática, e 

as sensações não são sugeridas, mas questionadas, para que a pessoa praticante responda para 

si mesma: o que sente, o que percebe, quais modos de fazer lhe aprecem mais adequados 

naquele momento?  

O que é possível para quem está na prática é sentir e perceber. 

E é isso que estimula as capacidades proprioceptivas. A 

prática constante não muda necessariamente ou 

imediatamente os padrões, mas estimula o corpo a sentir e a 

perceber com mais acuidade e a ter confiança de entregar-se 

às sensações e percepções antes de dar uma resposta sobre elas e 

antes de escolher exatamente o padrão de movimento que 

deseja realizar (Marília Velardi). 

Em Der Mond os artistas fariam várias personagens distintas, corpos diferentes, ações 

e relações variadas e naquele momento nós já estávamos entrando num processo de estimular 

a criação dos artistas nas cenas, de modo que progressivamente as marcações ficaram mais 

restritas a momentos bastante específicos e foram cedendo espaço para as criações. Isso 

passou a acontecer a partir daí e foi radicalizando até a Ópera do Improviso, onde nada foi 

determinado anteriormente. Mesmo nas montagens onde nos propusemos a adotar a ideia de 

ópera coreográfica as células de movimento, as partituras corporais – incluindo aí 

deslocamentos e relações – foram essencialmente propostas pelos artistas. 
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Em 2007 nós ainda ensaiávamos no Instituto de Artes da Universidade Estadual 

Paulista, no campus que ficava no bairro do Ipiranga, em São Paulo, num local belíssimo, mas 

com limitações espaciais, uma vez que usávamos as salas de aula com as carteiras afastadas 

para os ensaios. Ali nós dividíamos o grupo entre solistas e coralistas, mesmo em relação às 

práticas corporais. Quando fomos ensaiar no espaço alugado no bairro da Liberdade, aquele 

grande salão agigantou também as nossas possibilidades. Foi a partir dali que nós, 

decididamente, não separamos mais coralistas e solistas durante o trabalho corporal, foi ali 

que pudemos criar mais espaços de deslocamentos e explorações espaciais de toda ordem. Foi 

ali que pudemos lidar com técnicas mais complexas e com experiência mais diversificadas e 

isso só se intensificou com a nossa ida para o espaço Núcleo. A interação entre artistas foi 

deixando claro que nós tínhamos uma variedade interessante de competências: coralistas com 

possibilidades corporais e cênicas incríveis, solistas que eram potencialmente ótimos 

dançarinos... isso tudo nos deu chance de mesclar ainda mais o elenco sem as hierarquias 

tradicionais que distinguiam solistas do coro. A primeira montagem que encenamos no espaço 

que locávamos no bairro da Liberdade foi El Hijo Fingido (O Falso Filho) de Joaquin 

Rodrigo e Lope de Vega. A ideia era termos algumas pinceladas de flamenco como prática 

corporal que trouxesse certo tônus e estilo para os artistas. No decorrer da preparação o grupo 

passou a se envolver tanto com a prática que nós decidimos inserir uma coreografia inspirada 

no flamenco contemporâneo num momento do espetáculo. No arranjo coreográfico um dos 

cantores solistas fez um solo de dança com um das coralistas. Ali começamos a dissolver 

papéis: quem é protagonista, quem não é começava a perder a importância, definitivamente, o 

que ficou bastante evidente nas próximas montagens, culminando, naquela fase, na montagem 

de Fairy Queen. Os protagonistas ficavam dissolvidos no elenco, e não eram, 

necessariamente, os cantores mais experientes.  

O processo da preparação corporal varia de acordo com aquilo que a montagem nos 

pede. Nas conversas iniciais com a Marília sempre pensamos no potencial do grupo, naquilo 

que eles têm apresentado corporalmente e quando eu digo o que espero com a montagem ela 

busca elementos para conseguir o resultado que dará o tom da montagem. 

Minha primeira participação de uma produção do NUO foi 

na ópera Patience, de Gilbert e Sullivan. A minha 

personagem andava de patins enquanto cantava. No final as 

pessoas vieram me perguntar como eu conseguia cantar... 

parece que existem códigos em relação ao corpo do cantor na 

ópera, uma movimentação cênica que ele tem de seguir. 
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Muitas vezes o cantor nem percebe que segue esses padrões. 

Aqui no NUO é um território que poucos exploram (Vivian 

Poyart). 

NUO é um espaço que proporciona um tipo de experiência 

corporal que não se tem em outro lugar (Paulo Bezzule). 

Do ponto de vista do movimento - não só por conta da 

preparação – quanto mais eu fui fazendo o caminho foi me 

permitindo as sutilezas corporais e a liberdade. Descobrir que 

uma respiração pode ser suficiente para a cena foi, para mim, 

libertador.  E entender que essa respiração é produzida no 

corpo por um conjunto de sensações e ações tão intensas 

quanto aquelas que movimentam um grito ou um salto, ou 

um arremesso é uma descoberta impressionante (Wesley 

Fernandez). 

Voz é movimento. Aquilo que fazemos corporalmente aqui é 

também correlato à voz (Wesley Fernandez). 

É importante destacar que a chamada preparação física ou condicionamento físico são 

fundamentais para cada uma das pessoas que estão no grupo e isso é sempre conversado, mais 

ou menos, dependendo da montagem. Em Aniversário e Morte da Rainha Mary II, por 

exemplo, como a coreografia ordenou todo o espetáculo e como todos os artistas estariam em 

cena o tempo todo, movimentando-se e cantando, um treinamento para o aumento da 

resistência aeróbia seria fundamental. Nesse período alguns integrantes, por exemplo, 

começaram a incluir a corrida como rotina cotidiana. Essa orientação é parte da preparação, 

embora não seja realizada nos nossos horários de ensaios, o que leva as pessoas a procurarem, 

por exemplo, treinamentos para força, flexibilidade, capacidade aeróbia, por exemplo, noutros 

horários como parte da sua preparação física. De qualquer modo, um bom condicionamento 

físico e funcional é essencial para qualquer pessoa e isso é sempre um ponto no qual tocamos 

e cobre o qual discutimos. 

Foi justamente numa dessas fases de preparação corporal em que a Marília e eu 

trabalhávamos com improvisação de movimentos influenciados por determinados sons que 

me surgiu a ideia para a Ópera do Improviso.  

Muitas vezes as pessoas questionam como fazemos a preparação corporal, qual tipo, 

quais técnicas, vocês estão criando um método? A nossa resposta é sempre não, não, não, nem 

técnica, nem (e muito menos) métodos. Nem mesmo Feldenkrais é seguido absolutamente à 

risca, mas somos influenciados por seus princípios e lições. Temos pedagogias, escolhas para 

processos. E aprendemos, em grupo, a organizar as formas como esses processos serão 
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sistematizados e conduzidos, quais escolhas nós faremos para que eles nos levem aos 

resultados estéticos e de desenvolvimento artístico que pretendemos, sabendo, sempre, que no 

percurso podem surgir coisas muito mais interessantes do que aquelas que havíamos pensado 

anteriormente.  

O que fazemos não é um trabalho técnico, para o qual um método universal ou um 

treinamento geral poderiam nos orientar para um resultado fechado. O método entendido 

apenas como conjunto de procedimentos gerais cerceia. Nossos métodos são as formas de 

pensamento que usamos na escolha das estratégias, vivências e experiências que 

proporcionamos e construímos com as pessoas, todas juntas, a cada encontro. As pedagogias, 

os processos dependem de nós inteiros, modificando, repensando, construindo junto. E é isso 

o que nos orienta em relação à preparação. 

As escolhas que fazemos estão centradas na criação de um espaço de vivências e 

experiências corporais que permitem que as pessoas estimulem o sistema nervoso para se 

relacionar com o ambiente/contexto. E isso vem na formação em Educação Física da Marília e 

de seu conhecimento nos campos de disciplinas como Aprendizagem e Comportamento 

Motor.  

Há coisas que nós aprendemos que dependem de aproximação 

racional para serem aprendidas, dependem do conhecimento e 

tomada de consciência dos processos envolvidos, da 

compreensão dos seus significados e sentidos. Esses processos 

redundam na formação de uma imagem sobre a coisa 

aprendida, a experiência ou a vivência e isso será 

armazenado na memória na forma de “imagem”. No entanto, 

há coisas que aprendemos a fazer, sabemos que sabemos, mas 

não sabemos “como” fazemos. Essas coisas não dependem da 

imagem representada e armazenada na memória, elas 

dependem dos nossos mecanismos sensoriais e perceptivos 

identificarem que um determinado contexto demandará uma 

determinada resposta ou conjunto de respostas e ações. Isso é 

uma verdadeira revolução, especialmente no campo do ensino 

e da aprendizagem de determinadas habilidades, pois 

algumas habilidades nós sabemos que sabemos e sabemos como 

fazemos. Outras habilidades nós não sabemos que sabemos e, 

quando as fazemos, não sabemos como. Como pedagoga do 

movimento o meu trabalho no NUO tem sido, por um lado, 

criar espaços para que os mecanismos sensoriais e perceptivos 

estejam aguçados, que confiemos nas capacidades de nossos 

corpos de se organizarem a partir disso, para que 
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determinados padrões e estilos de movimentos sejam 

possibilidades de escolhas para as/os artistas. Estar presente, 

disponível, sensível, perceptivo, aberto e com disposição 

(Marilia Velardi). 

Aqui nós deixamos a coisa fluir porque desde o começo da 

preparação, desde o primeiro dia o ambiente é organizado 

para nós sentirmos e experimentarmos, com muita liberdade. 

Organizar o ambiente para poder explorar: é isso o que me 

chama atenção aqui no NUO. A gente se permite, confia, o 

ambiente está organizado e a liberdade que isso dá, nos leva 

aos lugares que nós mais consideramos (Paulo Bezulle). 

Quando comecei nesta empreitada não tinha ideia do que 

realmente seria... e fui, embarquei no jogo maluco, que 

parecia impossível.. Abrir mão do que é pré-estabelecido, do 

programado antes, abrir mão de controlar as coisas e deixar 

que aconteça por si só... Sentir mais e pensar menos... algo que 

a princípio seria tão difícil pra mim. E no decorrer dos 

ensaios, tudo foi se transformando, e transformando em mim a 

ideia do que é arte... foi acontecendo uma valorização do ser 

artístico e ao mesmo tempo uma tranquilidade de que é isso 

que gosto de fazer... de que até mesmo o erro se torna belo e 

artístico... de que quando se entra no palco, doa-se um pouco 

de si para o outro, e ali se faz algo simples se tornar profundo. 

(Carolina Colepicolo). 

Por outro lado, quando o tipo de montagem demanda, nós promovemos a 

aprendizagem técnica de alguns padrões de movimento, que permitem imprimir certo estilo à 

movimentação, ou a incorporação técnica de algumas habilidades. Foi assim em algumas 

montagens: em El Hijo Fingido de Joaquin Rodrigo e o uso do flamenco como elemento de 

estilo e coreográfico, o uso da técnica de Watsu para o barítono Jorge Trabanco, que 

interpretou um dos personagens centrais naquela zarzuela, assim como fizemos com o uso do 

Tai-chi-chuan para o contador de histórias representado pelo Elias Viana em Der Mond; ainda 

na A Jornada do Peregrino o uso de práticas como jazz, sapateado, dança indiana. Em 

Promethée, com o uso da técnica de Martha Graham para conseguirmos uma movimentação 

delsartiana, que não fosse exclusivamente estílistica, mas capaz de evocar sensações nos 

corpos das/os artistas. Aconteceu também em Fairy Queen e o uso de habilidades circenses, 

especialmente as acrobacias e malabares. Depois em King Arthur e na aprendizagem de 

habilidades de saltos e arremessos, um pouco derivadas do handebol. Na Ópera dos Três 

Vinténs, um corpo com tônus mais intenso, tanto no maior tônus, quanto no menor, uso dos 
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espaços pessoais de maneira mais “alargada”. Em Aniversário e Morte da Rauinha Mary II e 

no Copista de Bach habilidades e estilos próximos de uma dança contemporânea: saltos, 

giros, passagens de solo. 

Na Ópera do Improviso nós buscamos um corpo mais contemporâneo, cotidiano, 

como lugar, mas que se dispusesse a assumir formas, tônus, ocupações espaciais e relações de 

qualquer ordem: um corpo em que a plasticidade permitisse que os conjuntos de experiências 

que já havíamos vivenciado ao longo dos anos pudessem ser usadas nas cenas. Nesse caso 

assumimos a ideia de presença e disponibilidade como centrais. E confiança de que as 

técnicas e experiências anteriores seriam usadas se os estímulos e as relações entre os artistas, 

a músicas e as sensações provocadas pelas histórias contadas fossem sentidas no corpo e 

presentificadas.  

Quando alguns amigos nos assistiram na Ópera do Improviso, 

o trabalho corporal chamou a atenção. Quando esses mesmos 

amigos foram assistir uma ópera no Municipal poucas 

semanas depois eles vieram me contar que haviam percebido a 

diferença... isso me emocionou.  (Carolina Colepícolo). 

 

Nós costumamos dizer que o nosso trabalho inicial é por vezes mais etnográfico e 

arqueológico do que teatral. Quando conversamos sobre a nova montagem, o estilo e quando 

propomos as primeiras discussões entre nós e o grupo nós começamos a buscar experiências, 

por vezes em outras culturas ou em técnicas corporais diferentes do nosso habitual repertório 

que nós acreditamos poderem estimular a nossa chegada naquele ponto que almejamos, em 

termos de expressão, sensação e movimentação. E essa busca, aliada às nossas possibilidades, 

faz com que nós proponhamos experiências distintas. No entanto, o que é frequente no nosso 

trabalho atual é o uso de práticas somáticas no início da preparação e cada dia mais o uso de 

música na condução do processo.  

As práticas somáticas, especialmente Feldenkrais lidam com a 

ativação dos mecanismos sensoriais e proprioceptivos por meio 

da realização de movimentos que em geral são adaptados de 

habilidades motoras básicas, mas que nas lições propostas são 

descontextualizados dos seus espaços e formas habituais de 

realização, o que leva o sistema nervoso à percepção de outros 

detalhes próprios daquela movimentação que passam 

despercebidos pelos ajustes automatizados que são realizados 

no cotidiano. Desse modo, aquilo que vem na sequência – 

uma técnica específica ou um conjunto de experimentações -



72 
 

muitas vezes eclode no corpo das artistas, surge como 

consequência natural da movimentação, numa resposta mais 

adequada à solução daquela situação em especial.  Nunca é 

de outra maneira, quem quer que esteja mais responsável por 

determinada experiência construída no processo. O que 

fazemos, especificamente, é lidarmos com formas de 

aprendizagens de movimentos que serão recursos ou materiais 

cênicos (Marília Velardi). 

Outro ponto que tem sido mais frequente é o uso das músicas como condutoras de 

processos de experimentação. A música, mais do que proporcionar uma organização rítmica 

das ações (compreendida como o tempo que leva o movimento a percorrer determinado 

espaço) proporciona a criação de dinâmicas de movimentação, os seus ritmos e cria, ainda, 

um tipo de relação entre o caráter da música, o tônus, a dinâmica dos movimentos. A música 

durante a preparação cênica organiza o movimento, induz a mudanças de sentidos, direções, 

tônus, amplitudes e ocupações dos espaços geral e pessoal. Ela também invoca o caráter da 

cena, da montagem ou de alguns personagens. Os movimentos, repetidos à exaustão ou quase 

exaustão, permitem que as escolhas corporais sejam mais intuitivas na medida em que os 

artistas se permitem mais e mais o envolvimento nesse processo coreográfico e, depois disso, 

é possível perceber o que “sobra no corpo”. 

Nisso tudo tem um papel importante o fato de que as práticas são realizadas 

coletivamente, todos com todos, em ação constante e em contato contínuo. Duas coisas nos 

tem causado muita alegria: a primeira, vermos como nossos artistas se movimentam com 

segurança em cena, como dominam os seus corpos, movimentos e não movimentos e suas 

relações com os movimentos que produzem sons cantados. Costumo dizer que nossos artistas 

dominam muito bem a ocupação do espaço cênico, o seu preenchimento, na medida em que 

percebem o jogo quase pictórico que os seus corpos e suas vozes descrevem na tela que é o 

espaço cênico. 

Uma segunda coisa é o modo como eles e elas se relacionam cenicamente, o quanto 

conectam-se com as coreografias, partituras e modos de movimentação uns dos outros. Do 

mesmo modo que pintam a tela da cena com seus movimentos, percebem que as interações 

corporais musicalmente ordenadas (seja pela música tocada ou por aquela que foi 

internalizada durante os processos) desenham formas no espaço cênico. Três, quatro, cinco, 

dez em cena nunca são um problema para nós. Aliás, há anos eu praticamente não marco mais 

as cenas. Não é preciso. 
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Aliás, essa expressão é muito comum: “o que sobra”? Em geral as propostas são pouco 

explicativas, como já destaquei, e muito mais estimuladoras de processos de sensações e 

percepções. Após deixarem o corpo sentir e perceber é que dialogamos sobre o que aconteceu. 

Em geral, “o que sobra?” é a pergunta que motiva o diálogo e que nos leva a identificar se 

aquilo que estamos propondo nos levará àquilo que pretendemos, ao que nos parece (como 

grupo) coerente com o que queremos construir. 

O fato de eu ter sido aluna da Ruth Rachou e ter me 

dedicado ao estudo dos ícones da dança moderna norte 

americana me leva a perceber que influências deles está nos 

processos que criamos como parte do nosso cotidiano. A técnica 

da Martha Graham (e seus releases, high release, spirals e 

contractions), Doris Humphrey (e suas práticas de quedas e 

suspensões), Lester Horton (sua relação com o espaço, as 

simetrias corporais e os isolamentos)e Merce Cunnigham (sua 

relação com a música aleatória, a lógica do acaso e a 

presença). Mas os estudos de Laban e sua relação com os 

espaços geral e pessoal, as danças étnicas, os jogos, os esportes, 

as acrobacias... tudo isso – e mais o que for preciso e o que nos 

dispusermos a conhecer -  pode ser usado por nós. 

Há alguns anos nós falávamos claramente em preparação corporal, mas hoje vemos 

que usamos cada vez mais e apenas o termo preparação. Há hoje uma fusão entre corpo, cena, 

texto, música. É por isso que depois da nossa montagem para Rivoshka em 2017 (dramaturgia 

construída a partir das Canções sobre temas Judaicos Opus 79 de Dmitri Shostakovich) e o 

resultado que conseguimos ficou claro para nós que a preparação que fazemos é sempre 

corporal. Na verdade, acabamos de perceber isso durante essas nossas conversas. 

A herança positivista na forma de apropriação e compreensão do mundo  persistem 

numa perspectiva de dissociação do saber e isso perpetua preconceitos sobre aquilo que não é 

especializado, conhecido e compreendido separadamente e à exaustão. Esses horizontes 

epistemológicos são demasiado reduzidos (Japiassú, 2016). Uma perspectiva crítica ao modo 

cartesiano de compreender o mundo nos apontará que o todo é muito maior do que a soma das 

suas partes. A complexidade ali envolvida, para ser compreendida não pode ser fragmentada 

(Santos, 2008).  

Foi durante esses anos de caminho e desenvolvimento de um processo que eu percebi 

que essas etapas (repertório, partitura, texto, direção, ensaios, preparação, direção de arte) não 

estavam sujeitas nem a uma hierarquização, nem em uma ordem fixa. 
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Aniversário e Morte da Rainha Mary II foi concebido a partir de uma preparação 

corporal feita vários meses antes, e pela presença de duas pessoas com sólida formação em 

dança na companhia - Renata Matsuo e Wesley Fernandez - uma ópera inteiramente 

coreografada. A ideia de realizar uma Playback Ópera também surgiu como resultado das 

nossas experimentações nas improvisações realizadas durante um ensaio dois anos antes de 

sua estreia. Foi à procura de uma ópera barroca que me desapertasse interesse que lamentei o 

fato de Bach não ter escrito óperas, o que me motivou a explorar sua biografia e a escrever O 

Copista de Bach. Foi minha vontade de fazer uma ópera com a platéia em forma de arena que 

eu pensei no Teatro da Alma e do Corpo de Cavallieri.  Foi num conversa com os cantores, 

que diziam ter vontade de montar a Ópera do Mendigo novamente que me levou a realizar 

pela primeira vez no Brasil Polly, A Ópera do Mendigo parte II. 

Pensando nisso e me deparando com os mergulhos que os nossos processos nos 

proporcionam, observando e estudando as formas de condução do espetáculo ou das 

performances operísticas eu reflito sobre o que representa o nosso processo.  Nesse sentido 

tenho convicção que o processo do NUO ao fazer ópera está diretamente ligado com o 

conceito. Na medida em que fui me dando conta de nosso processo e de como os artistas 

contemporâneos têm se relacionado com a ópera e com o teatro musical/com música eu fui 

me atentando de que não é uma questão de “o que”, “onde”, mas muito mais um “como” que 

têm diferenciado aquilo que se faz. 

Reflito, então, que aquilo o que fazemos e o que outros artistas fazem, poderá ou não 

ser denominado ópera em função de como concebem e relacionam os elementos que fazem 

parte da concepção. Para isso, emprestando uma lógica que é frequentemente utilizada no 

campo da Educação e também das Artes, e tomando a liberdade de pensar a partir de um 

modelo disciplinar, que faz sentido na medida em que ajuda a identificar de quais modos nos 

organizamos para compreendermos e agirmos no mundo, eu cheguei à conclusão que aquilo o 

que fazemos é absolutamente transdisciplinar.  
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Belas Artes, 135 

O teto não tem acabamento, o piso também não; cortinas de tecido separam os 

ambientes, o palco é feito com placas de mdf. Duas varas de luz carregam refletores caseiros, 

as cadeiras são longarinas usadas, compradas de uma igreja evangélica que fechou. Setenta e 

oito lugares organizados em praticáveis de madeira que sobrou da construção, a madeira que 

foi usada para sustentar a laje de concreto até que ela secasse. Um espaço rústico, feito sob 

medida. Essa rusticidade era o que nós buscávamos. No dia da inauguração eu pensei que essa 

falta de acabamento na construção pudesse ser constrangedora, mas as pessoas foram 

unânimes em dizer que esse era o charme do espaço e, mais do que isso, a sua identidade. Um 

dos jornalistas que foi conhecer o nosso espaço queria fotografá-lo e nós ficamos 

preocupados: não tire foto daqui, dali, vire a câmera para lá – orientamos, na nossa tentativa 

de escondermos as falhas no acabamento. Foi quando o fotógrafo nos falou que era aquilo que 

interessava: aquilo era uma marca e um marco. 

O pequeno prédio, de dois andares, ocupa uma área de 200 metros quadrados; conta 
com uma sala de espetáculos para 100 pessoas e, no subsolo, um espaço para 
ensaios. Pelas proporções, ou pela simplicidade da construção, sem grandes adornos, 
não lembra em nada um teatro de ópera convencional - mas aposta justamente em 
um novo tipo de proposta, de experimentação, para marcar presença na cena cultural 
(SAMPAIO, 2014,s/p). 

Cinco anos antes: Belas Artes, 135 

Não pode ser. Deve ter alguma coisa errada. Essa foi a nossa primeira reação quando 

soubemos que existia um terreno de duzentos metros quadrados, com apenas uma edícula no 

fundo, a apenas duas quadras da estação Alto do Ipiranga, linha verde do metropolitano de 

São Paulo. Era uma oportunidade que não poderíamos perder.  O preço, um pouco mais do 

que o valor do apartamento que acabáramos de vender, poderia ser atingido pela venda do 

nosso carro. Mas o endereço foi a nossa confirmação de que aquele era o lugar certo: Rua 

Belas Artes. 

Ter uma casa para o NUO não era apenas uma questão de necessidade, mas uma 

vocação que nós havíamos percebido desde a nossa insatisfação com os lugares em que 

apresentávamos nossos espetáculos.  
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Imagem 18 – Obras do espaço Núcleo 1 

 
Fonte: Acervo NUO. Foto: Paulo Maron 
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Imagem 19 - Obras do espaço Núcleo 2 

 
Fonte: Acervo NUO. Foto: Paulo Maron 

O NUO no Theatro São Pedro ficou entre 2004 até 2010. Um belo teatro de ópera. 

Luzes criam a ambiência, o lustre majestoso dá o tom da grandiosidade, cadeiras em veludo, 

palco italiano elevado, distanciado.  Espaços para sentar-se em função do quanto se pode 

pagar. 

O discurso de que o espaço destinado à ópera não é apenas um local adequado ao 

gênero, mas representa uma referência ao ethos da ópera é algo bastante discutido na 

literatura. O esloveno Vlado Kotnik afirma que vários estudiosos do campo sociológico ou 

antropológico, escreveram sobre o gênero a partir de seus interesses pessoais no assunto. 

Particularmente Michel Leiris é citado pelo estudo da ópera como ritual e espetáculo. Para ele 

o teatro de ópera era o seu campo investigativo sobre gestos cerimoniais e a ritualística dos 

espectadores.  

No século XIX - que pode ser considerado o período de ouro da ópera, quando a ópera 

foi verdadeiramente festiva, era nos saguões dos grandes teatros que de fato o espetáculo 

acontecia. Lugar para ver e ser visto, eram os saguões o local em que os trajes de gala se 

encontravam para o evento festivo. Uma das questões da qual trata o antropólogo é o fato de 

que houve e ainda há uma marca que distingue socialmente as pessoas que frequentam a ópera 

e aquelas que não frequentam (Kotnik, 2016). Além de Leiris, esse assunto foi também 
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abordado por Adorno no seu conhecido ensaio Bourgeois Opera (1994) onde o autor declara: 

espetáculo operístico é (ainda) um lugar para ver e ser visto. 

Para além do que o teatro de ópera pode representar como espaço físico, social e 

ritualístico, o que se faz num teatro de ópera, com todo ethos que envolve e com as 

características físicas que apresenta (fosso, palco italiano, camarotes, balcões), obviamente 

direciona o tipo de ação, atuação, encenação, sonoridade, emissão e cenografia. E isso nos 

levou a um ponto de clausura, por mais paradoxal que possa parecer. Um teatro com um palco 

de cem metros quadrados, com capacidade para seiscentas pessoas e nós nos sentíamos 

presos. O espaço agigantado como algo capaz de enclausurar.  

Muito, muito, sempre muito, sempre maior, sempre grande: 

pensar em projetar o movimento para a última pessoa da 

última cadeira do último balcão ao fundo do teatro; projetar o 

corpo, a cabeça, modificar o tônus, para dentro, para fora, 

sempre longe. Sim, é um tipo de experiência, mas era quase 

que uma máxima, em todas as montagens. Não havia espaços 

para sutilezas. Lembro-me de um integrante da companhia 

que certa vez disse-me algo que me marcou; foi algo assim: 

‘aqui não há espaço para trazer a plateia para mim... eu 

sempre tenho que ir até ela: a minha voz, as minhas ações 

físicas, tudo sempre mais, sempre para fora. Não há lugar 

para o convite à proximidade, para eu dizer venha até mim, 

me escute, perceba meu olhar, não há espaço para as 

sutilezas’. Ele estava certo e me levou a pensar que isso 

também enclausurava a nossa preparação (Marília Velardi).   

A minha voz é pequena e muitas vezes acreditei que eu 

não poderia fazer ópera, que não era algo para mim. Eu 

nunca pude pensar na interpretação para além do ‘mais, 

mais, mais forte’. O sutil, o piano, ainda que fosse 

delicado, teria que ser mais, mais, mais [...]. Aqui, neste 

espaço, eu não preciso me preocupar em dar o máximo 

de volume de voz, eu me sinto mais a vontade até para 

experimentar (Vivian Poyart).  

Nós percebíamos que algo estava se desajustando, não cabíamos mais naqueles 

moldes, não queríamos mais ficar com aquela sensação. Eu digo nós não pelos padrões de 

narração em terceira pessoa como os padrões de uma tese, mas realmente porque o próprio 

grupo começou a sentir-se fora daquele espaço tradicional de ópera. Lembro-me de ver os 

artistas da montagem de Iolanthe (Gilbert e Sullivan) dobrando os programas (tarefas como 

essa sempre fizeram parte das nossas atividades) e dizendo entre si “já deu, já deu, precisamos 
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ir para outro lugar”. Aquilo foi decisivo. Eles estavam pensando como eu. Quando tomei a 

decisão eu escrevi para eles no nosso blog: 

Em 2002 germinava na minha cabeça a ideia de um núcleo de ópera. Era uma ideia 
ousada, de reunir estudantes de canto lírico para fazer aquilo que sempre fiz com a 
orquestra durante anos: um repertório diferente, inédito e que se adequasse não só às 
técnicas desses cantores como ao próprio público que eu pretendia atingir. Eu 
buscava na época um resultado musical e cênico completamente diferente, tanto que 
comecei a pesquisar cada vez mais, quase obsessivamente, as técnicas de teatro, até 
encontrar o que eu buscava. Depois que conheci a Marília e começamos a dividir 
conhecimentos e ideais, nós chegamos a um caminho em comum para o Núcleo. 
Oito anos se passaram e confesso que naquela época não imaginava que 
chegaríamos ao nível em que chegamos tanto na Jornada do Peregrino, quanto em 
Iolanthe. [...] 

Mesmo diante das dificuldades que a APAA nos impôs, especialmente neste ano, 
mas também em anos anteriores, não só sobrevivemos como crescemos, evoluímos, 
ultrapassamos um nível pouco alcançado neste gênero de arte. 

Essa passagem para outro nível de trabalho (e não me refiro só à técnica) diz 
respeito à seriedade e respeito pela obra a ser interpretada. Nesses 28 anos de 
profissão eu nunca consegui que um grupo entendesse tão bem a minha concepção 
de uma obra e minhas ideias sobre o que é ser artista quanto o grupo que me 
acompanhou nesse ano.Acho que não haveria momento mais adequado para nos 
despedirmos do Theatro São Pedro como agora. Essa despedida não foi provocada 
pela APAA recusar as datas para o ano que vem, como alguns devem estar 
pensando, pois eles nem decidiram a programação de 2011 ainda. É sim uma 
decisão minha, compartilhada por vocês do NUO. Também não é uma decisão 
amarga, raivosa ou tomada por impulso. Desde A Jornada do Peregrino eu percebi 
que o espaço do São Pedro já não nos oferece mais o que procuro. Estamos cada vez 
entrando por um caminho de uma arte alternativa que naturalmente busca espaços 
alternativos. Sair do São Pedro não é perder status, mas é levar a nossa arte aonde 
ela deve estar, ocupando os espaços que ela pode e deve ocupar. 

Mesmo que a APAA nos ofereça datas desta vez eu vou recusar... Sei que para 
alguns de vocês pode ser uma decisão precipitada, mas sinto que o NUO chegou 
num momento de mudanças, de novos rumos, pois nesse final de semana mostramos 
um nível de evolução pouco visto no mundo da ópera. Digo isso sem prepotência, 
sem nos julgar melhor do que ninguém. 

Nós mostramos com Iolanthe que se pode chegar a um resultado artístico primoroso 
com jovens músicos e sem dinheiro, confiando no trabalho... basta que todos 
tenhamos consciência e envolvimento com a obra de arte. E isso nós temos de sobra 
(http://nucleodeopera.blogspot.com.br/2010/12/nuo-forever.html) 

A ideia de que o nosso blog era, além de um espaço de divulgação, um lugar de 

encontro formalizado, onde as pessoas poderiam expor as suas opiniões e pontos de vista de 

modo que atingisse maior número de leitores levou algumas pessoas integrantes a se 

posicionarem. Além das longas conversas que nós tivemos a exposição pública daquilo que 

pensavam mostrou o envolvimento crítico e reflexivo das pessoas do grupo.  

É muito saudável e necessário se reinventar de tempos em 

tempos. Não estar vinculado a protocolos, lugares, processos, 

não deixar que ditem como devemos fazer as coisas, mas sim 

fazê-las da forma pela qual optamos. Fácil de falar, não 

necessariamente simples de fazer. Requer competência, talento 
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e (muita!) coragem - o que, sem falsa modéstia, nós temos. E, 

além disto, nós temos união e comprometimento. Eu acho 

também muito importante fazer da forma como você 

menciona: racionalmente. O São Pedro nos ofereceu seu espaço 

durante muitos anos e nos permitiu, de certa forma, "florescer" 

e atingir o nível de qualidade que atingimos. Conquistamos 

um público fiel, que tenho certeza que nos acompanhará 

onde quer que estejamos. Merece nossa gratidão, e requer que 

saiamos pela porta da frente, pois, como você bem disse, talvez 

um dia voltemos (A.L.S.). disponível em 

 (http://nucleodeopera.blogspot.com.br/2010/12/nuo-forever.html. 
 

A competência e maturidade do NUO se revelam na decisão do 

maestro em sair do São Pedro. Somente a segurança de um 

trabalho bem realizado e de alta qualidade permite esse passo 

mais ousado. É um privilégio fazer parte desse grupo. 

Parabéns a todos! (F.R.) disponível em  
(http://nucleodeopera.blogspot.com.br/2010/12/nuo-forever.html. 

Os dois discursos publicados no blog sintetizam o amadurecimento do pensamento 

coletivo sobre as nossas possibilidades, a nossa trajetória, ao mesmo tempo em que me 

colocou numa posição de extrema responsabilidade em relação à busca de espaços adequados 

para nós. 

O espaço cênico e sua relação com os papeis destinados ao teatro como manifestação 

artística é alvo de inúmeros estudos, reflexões e discussões em diversos campos. Na França, 

no século dezoito, as Casas de Ópera, estabelecem a hegemonia da tipologia frontal de palco, 

que passou a ser conhecida como italiana, com os espectadores dispostos à frente da face 

principal do palco.  

Assim, a arquitetura cênica se conformava por um palco retangular no qual a quarta 
parede, que separava o palco da platéia, possuía uma abertura – a boca de cena – que 
se abria ao espectador por meio de cortinas. Entre o palco e a platéia, o fosso da 
orquestra fazia a separação. O palco, então, ganhava volume tanto devido ao fosso 
quanto pela caixa acústica acima do palco: a caixa cênica. A mecânica cênica, 
iniciada por Aleotti, aos poucos ganhou dinamicidade e complexidade. Os 
bastidores, precursores das atuais varas de movimentação e fixação de cenografia e 
iluminação, eram presas em roldanas e deslizavam em trilhos no piso do palco, 
articulados com contrapesos fora do palco. Bambolinas dispostas um pouco acima 
da boca de cena garantiam que o público nada visse e, assim, a cena se tornava ainda 
mais mágica com suas ilusões cênicas e cenográficas. O teatro, então, 
profissionalizava-se. Tornava-se a grande diversão da burguesia, no poder do 
governo francês, a partir de 1789. A ópera, tipo de espetáculo que une música e 
teatro, surgira na Itália, no século XII, mas adquiriria fama e notoriedade no século 
XIX. A tecnologia avança e os cenários deixaram de ser movimentados por 
bastidores e passaram a ser movimentados por meio de varas que garantem a 
movimentação cênica, agora com movimentos verticais. Uma grelha serve de 
suporte. A caixa cênica se completa e, com ela, surge o urdimento. O teatro burguês, 
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romântico, rompe com a unidade espacial e temporal aristotélicas e, portanto, com 
“a doutrina das três unidades ‘triunfo da razão’”. A quebra da unidade teatral desde 
o início do século XIX fora uma luta travada por dramaturgos como Vitor Hugo e 
Voltaire, ambos em busca do realismo na cena francesa e da liberdade. Assim, 
justifica-se a demanda por uma movimentação de cenários cada vez mais intensa e 
dinâmica. O Teatro Alla Scala, em Milão, projetado por Giuseppe Piermarini e 
inaugurado em 1778, com tipologia de palco à italiana e platéia em forma de 
ferradura, além de seis andares de camarotes e balcões (com capacidade para quase 
2000 pessoas, ao todo), especialmente para a apresentação de óperas. Sua arquitetura 
monumental fez com que se tornasse o estereótipo do teatro da burguesia dominante, 
e o mais famoso deles (ZILIO, 2010, pp.158-159). 

Isso significava também algo que, em relação à direção de arte, ficava cada dia mais 

evidente para mim: o tipo de encenação que eu buscava prescindia de cenários e figurinos 

mais ajustados à nossa concepção. Isso significava abrir mão de determinados padrões de 

figurino, objetos de cena, cenários e iluminação. 

O grupo trabalha com cenários mínimos e investe, principalmente, na luz e na 
movimentação cênica dos atores. ‘Esse minimalismo é uma tendência na nossa 
atividade recente. Tem gente que brinca, dizendo que é porque não temos dinheiro. 
Mas, no começo, em especial no Teatro São Pedro, fizemos óperas com grandes 
cenários. O que mudou foi a proposta estética [Maron](SAMPAIO, 2014). 

Em 1926, Stanislávski reconhece a importância do trabalho realizado por Meyerhold 
sobre o espaço cênico, sua abertura, a união com a plateia, a simplificação do cená- 
rio pelo uso de biombos, a força da iluminação bem focada, em meio a uma 
semiobscuridade, inovações que conduzem à destruição de uma vez por todas da 
moldura da cena que atrapalha o encenador e o ator em algumas encenações 
intimistas (PICCON-VALIN, 2013b, p. 20). 

Essa mudança estética foi algo que percebemos no transcorrer do nosso percurso, Na 

verdade algumas pessoas costumam designar o nosso espaço e aquilo o que fazemos ali como 

algo tipicamente off-off Broadway (às vezes eu acho até que seria prudente acrescentarmos 

mais um off!). Algumas vezes essa designação, que distingue o que é Broadway, off-

Broadway ou off-off Broadway seja creditada à quantidade de assentos, há certo consenso de 

que na cidade de Nova Iorque este termo se refere às produções teatrais de vanguarda, em 

geral protagonizadas por artistas independentes ou amadores e que são realizadas em locais 

pequenos ou informais. Em geral o que apresentam tende aos trabalhos mais experimentais e 

menos comerciais do que as organizadas em teatros off-Broadway. 

Além disso, há iniciativas nas quais as companhias operam em formato reduzido, 

deslocando-se para teatros em cidades menores ou ocupando espaços alternativos tem sido 

comum tanto no Brasil quanto no exterior, muitas vezes mantendo o repertório tradicional e 

fazendo as montagens num modelo que têm denominado pocket opera. 

Vlado Kotink (2016) descreveu o percurso e os locais de apresentação das companhias 

de ópera, dando destaque às europeias e às norte-americanas. Para o autor há algumas 



81 
 

 

possibilidades e uma delas é a apresentação em pequenos espaços, ou espaços alternativos aos 

tradicionais teatros de ópera. Alguns motivos para as outras formas de circulação são: a 

questão das dimensões a estética, o espaço para o processo, o acesso e a questão financeira, 

especialmente frente aos teatros do circuito que são essencialmente comerciais. 

Um exemplo é a iniciativa nova-iorquina do Opera Loft. A ocupação dos espaços se 

dá por locação de lofts vazios, que são adaptados de modo não convencional às apresentações. 

A participação dos artistas se dá por revezamento/disponibilidade e o repertório é o 

convencional, com títulos como Cosi Fan Tute, Tosca, Barbeiro de Sevilha e com a 

realização de recitais, inclusive com artistas com impacto na mídia como Joyce Di Donato. 

(disponível em https://www.loftopera.com/about.html) 

Em 2008 as apresentações da Long Beach Opera para Orpheus & Euridice de Ricky 

Ian Gordon foram realizadas em torno da Piscina Olímpica Belmont Plaza (talvez 

relembrando o uso que John Cage fez da piscina da Catholic University of London em 1930).  

Em 2016, David Schweizer dirigiu a ópera de Philip Glass Hydrogen Jukebox, em um 

armazém de 6.600 metros quadrados no Porto de Los Angeles. Outra iniciativa bastante 

interessante, também nos Estados Unidos, mas na cidade de Los Angeles é a protagonizada 

pela companhia The Industry criada em 2012 e que desde então circula apresentando novos 

projetos de ópera em lugares como a Los Angeles Union Station, ou fazendo uma produção 

dentro de um carro que transitou por inúmeros bairros da cidade (Disponível em 

https://theindustryla.org/about/).  

Diminuir o tamanho do coro, da orquestra, do cenário, simplificar, buscarmos 

sutilezas e nos aprofundarmos ao mesmo tempo. Outro tipo de contato com o público, nós 

buscávamos um jeito mais intimista de se fazer ópera, diminuir o distanciamento entre o ator 

e o público. Um espaço que possibilitasse novas leituras, novas concepções, novo repertório: 

o novo, de novo. 

É uma decisão corajosa a busca por outros espaços, já que 

marca talvez o afastamento ainda maior de um ethos elitista 

da ópera. Escapar (por vontade própria e vontade alheia) de 

um circuito estabelecido da ópera em São Paulo indica que o 

que fazemos tem realmente sido diferente e, agora, 

incompatível com uma forma de arte representada pelo 

Theatro São Pedro e pela APAA, por exemplo. Esse 

afastamento só tem a oferecer novos parâmetros e necessidades 

para o trabalho, acredito que aprofundando e aprimorando 

esse novo formato que nos propomos. Acho que cabe então um 

https://www.loftopera.com/about.html
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estado de alerta constante para que a coragem de sair do São 

Pedro seja também a coragem de experimentar, questionar, e 

aprimorar o nosso próprio trabalho (Yuri Basichetto 

Tambucci). 

Este espaço faz muita diferença para nós integrantes, porque 

ele também está em constante mutação, assim como nós. Ele 

vai se aperfeiçoando assim como nós, como dois organismos 

vivos que evoluem juntos (Vivian Poyart). 

Daí eu comecei a me perguntar: ópera continua sendo ópera fora do teatro de ópera? O 

que muda? Seria somente a relação do público com o espaço?  

Quatro anos antes da inauguração: uma ópera coreográfica 

Prométhée de Gabriel Fauré. Não por acaso escolhi essa produção, pois ela foi 

concebida para ser feita fora do teatro italiano, literalmente fora, ao ar livre. Foi a primeira 

realizada fora do Theatro São Pedro. A pré-estreia aconteceu no Teatro Santa Cruz, e depois 

mais quatro apresentações no Teatro Anhembi-Morumbi. Em ambos os casos eu dividi o 

palco pela metade com um tecido ao fundo onde, por detrás dele, ficou a orquestra. Tudo 

funcionou bem. Era o começo de um processo novo de adaptar um gênero de teatro a outro 

padrão de espaço. Seguiram-se as montagens de The Fairy Queen e King Arthur, ambas de 

Henry Purcell. Estreamos as duas obras no Teatro do SESC Bom Retiro, com a orquestra 

colocada na coxia. Sim, estava consciente que ainda eram palcos italianos, mas era uma 

transição. Nesta primeira fase com Promethée, eliminamos o fosso.   

Para Eric Salzman nem tudo precisa ser reinventado simultaneamente, ou incorporado 

para uma nova perspectiva de espaço para a ópera. Ele considera que, por exemplo, o fosso da 

orquestra possa ser mantido, dependendo do tipo de canto que se queira explorar. Eu 

acrescento, dependendo do tipo de sonoridade e de cena que se queira explorar (SALZMAN E 

DÉSI, 2008).  

O fato de a orquestra não estar mais em um fosso, estar fora do campo de visão dos 

cantores, foi uma decisão arriscada: os cantores não me veriam reger e eu não os veria. 

Apenas sentiríamos e ouviríamos as respirações. Deu certo: percebemos que a confiança que 

cultivamos durante anos nos possibilitou esse feito. A orquestra e o maestro saem literalmente 

de cena, ela é só ouvida e não vista, nem pelo público nem pelos cantores. 

Já na apresentação de A Ópera do Improviso uma ex-integrante do grupo que foi nos 

assistir perguntou a uma pessoa da produção onde a orquestra ficaria (também ficamos fora de 
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cena e invisíveis para os artistas do palco). Ela se espantou e perguntou como conseguiríamos 

cantar sem nos vermos? Ele deu de ombros e disse, com um largo sorriso: confiança, 

confiança. Tem sido assim. Aprendemos muito com isso. 

Mesmo com um repertório ainda mais inusitado, especialmente em termos de 

dinâmicas corporais, eu queria mais do que nunca sair do teatro italiano. Experimentar um 

espaço cênico alternativo, porque ainda havia o detalhe do distanciamento entre público e 

atores que eu queria diminuir. E assim foi que em 2013 conseguimos realizar A Ópera do 

Mendigo (Beggar’s Opera) de John Gay na Sala Crisantempo. Para aquela montagem eu 

reduzi a orquestra para uma camerata com oito instrumentistas, incluindo o cravo executado 

por mim mesmo. Decidi que as pessoas integrantes da camerata fariam parte da cena, 

representando mendigos e prostitutas. Eu mesmo fiz o personagem do mendigo, que tem 

falas no prólogo e no epílogo. Em março de 2014 fizemos novamente a montagem de A 

Ópera do Mendigo, só que desta vez num espaço ainda mais alternativo: o Espaço B_arco, 

localizado em no bairro de Pinheiros. Nesse espaço a plateia ficava no nível do espaço 

cênico! Nós nunca tínhamos feito um espetáculo tão próximo do público. Essa experiência 

nos mostrou que estávamos no caminho certo na rusticidade e na arquitetura de nosso próprio 

espaço. 

Nos Estados Unidos, o encenador Erwin Piscator revolucionou a cena, valendo-se 
do fazer teatral uma ferramenta política socialista: o Teatro Político era a 
confirmação da proximidade inevitável entre a sociedade e a dramaturgia e do papel 
desta em conscientizar a população da necessidade de transformação da sociedade. 
Esse alemão teve grande atuação em seu país na década de 1920. Em 1927, chamou 
Walter Gropius para desenvolver um edifício teatral que fosse capaz de sintetizar 
sua filosofia acerca da ação cênica, chamado de Teatro Total. Esse projeto, jamais 
construído, tinha como preceitos fundamentais que o teatro fosse um equipamento 
cultural democrático: para isso, a platéia contaria com cerca de 3.000 lugares, o que 
permitiria o acesso popular à dramaturgia. Deveria também ser um teatro para todos 
os interesses: não deveria ser projetado para abrigar apenas um programa artístico, 
como assim eram as casas de ópera, por exemplo. A refuta à hierarquia dos lugares 
da platéia dispensou os camarotes, balcões e mezaninos, assim como a divisão entre 
o palco e a platéia não tem mais sentido, uma vez que o programa de tipologias 
múltiplas faria com que palco e platéia mudassem de localização a cada 
configuração dessa última. Dessa forma, os espectadores poderiam – e desejava-se 
isso, de maneira mais intensa ou reservada – participar do jogo teatral. Aqui vale 
explicar que, com a tecnologia, Gropius propôs a rotação da platéia, a fim de 
configurar as tipologias italiana, elisabetana e de arena, segundo as necessidades do 
encenador. Essa possibilidade inédita de transformação do espaço físico 
representaria o fim da submissão do encenador ao espaço sem a necessária negação 
dele.Mais tarde, também foi questionada a disposição dos espectadores sentados na 
platéia. E também a separação entre o edifício e a sala de espetáculo. As idéias 
projetuais de Walter Gropius foram precursoras para a transformação das salas de 
espetáculo. Na década de 1960, esse movimento ganha força em todo o mundo. “O 
teatro contemporâneo [então] é livre; o edifício teatral, de uma forma ou de outra, no 
entanto, não tende ao desaparecimento: sua persistência como tema da arquitetura é 
determinada pela necessidade da existência de um espaço intenso e feroz, de ilusão, 
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de metamorfose e encantamento; mesmo se o lugar disponível é o galpão ou a 
fábrica, este se transforma em teatro durante o espetáculo.” 17A total subversão da 
caixa cênica, então, amplia-se para a descaracterização de um teatro meramente por 
seus aspectos arquitetônicos. O espaço físico surge no momento em que a ação 
teatral se desenvolve (ZILIO, 2010, p.165). 

Cinco anos após a compra do terreno  

Quando feito fora do teatro de ópera deixa de ser ópera? 

O andar superior, o espaço cênico, foi planejado para ter um hall de entrada e outro 

anexo, local onde fica a camerata (nosso fosso). O espaço cênico tem cinquenta metros 

quadrados, e as cadeiras da plateia são móveis, possibilitando a transformação também em 

teatro de arena. Ou qualquer outro posicionamento que a montagem exigir. 

Este espaço não faz eu me sentir dentro de um teatro de 

ópera, não faz eu me sentir num ambiente de ópera, me 

faz sentir num ambiente de teatro, é um espaço teatral 

(Carolina Colepícolo). 

Muitos que deixaram sua opinião sobre o espaço, do público, de nosso grupo, de 

amigos, das pessoas que ajudaram no patrocínio coletivo, etc. Todas tem uma palavra em 

comum: simplicidade. Este sempre foi o objetivo de ter este espaço: um lugar que resumisse o 

próprio perfil do NUO. Simplicidade. 

[...] rusticidade, suor, barulho, cheiro[...] o teatro que não é teatro, o teatro em 
carroça, em vagões, em tripés, com platéias em pé, bebendo sentadas ao redor das 
mesas...teatros em quartos de fundo, no sótão, em celeiros...com a toalha rasgada 
pendurada na parede, o biombo surrado[...] (Brook, 2015, p. 104). 

Peter Brook comenta, quando fala a respeito do teatro rústico, que por mais que 

arquitetos pensem em teatros requintados e sofisticados, muitas vezes isso tem pouca 

importância e que, muitas vezes, belos edifícios jamais produzam uma explosão de algo 

análogo à vida. 

O tipo de espaço que é tão comum no meio teatral, rústico, pequeno, modesto, mas 

ousado, são raridades no meio da ópera. É como se esse gênero que é tão amplo fosse 

proibido de entrar nesses espaços, como se o gênero fosse “grande demais” para eles. 

Eu e o grupo buscávamos, com a construção do Espaço Núcleo, uma visão particular 

sobre encenar ópera. Ainda no Theatro São Pedro nós, muitas vezes, nos questionamos se a 

maneira provocar o público a perceber outras formas de encenação em ópera, seria leva-los a 

outro espaço fora do convencional teatro de ópera. Esse foi um ato de resistência? Sim, com 

certeza. Do mesmo modo que era uma forma de resistência resistimos naqueles quatorze anos, 
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ao não recorrermos ao repertório tradicional de ópera investigando para nós e levando ao 

público o inédito ou pouco conhecido.  

O compositor norte americano Eric Salzman, recentemente falecido, afirmava que a 

busca de novos espaços para a ópera podem estar ligadas às questões econômicas, à 

preferência por determinado tipo de voz, o desejo de maior proximidade com a plateia, razões 

estéticas e filosóficas, desejo de buscar um lugar despretensioso, que ele afirma estar muitas 

vezes próximo do que foi buscado inicialmente pela dança contemporânea, do teatro 

contemporâneo da performance, mas muito pouco realizado pela ópera. Essa parece uma 

busca feita menos pela ópera do que por outras formas de dança, teatro, intervenção e 

performance (SALZMAN, 2008). 

Pequenos espaços, ocupados por companhias de teatro dedicadas a investigações 
estéticas que fogem do convencional, são comuns em São Paulo – e não seria 
exagero dizer que foram responsáveis, nos últimos tempos, por revitalizar a cena 
teatral da cidade. No mundo da ópera, no entanto, espaços assim não existem. Ou 
melhor, não existiam. Isso porque, nesta semana, será inaugurado o Espaço Núcleo, 
que vai abrigar o Núcleo Universitário de Ópera (SAMPAIO, 2014). 

As criações de espaços teatrais alternativos sempre foram, antes de tudo, resistências. 

Em São Paulo esses espaços são importantes, seja nas regiões centrais, degradadas ou 

esquecidas, seja nos prédios abandonados, nos revitalizados pelo impulso artístico, seja nas 

ocupações dos coletivos nas regiões mais periféricas.  

Não é difícil pensar em Elomar Figueira de Melo e a ousadia da sua Domus Operae e a 

Casa dos Carneiros no povoado da Gameleira, Distrito do Iguá, a vinte quilômetros da cidade 

de Vitória da Conquista, na Bahia. A sua construção, um ato de resistência e de plena 

vitalidade para que ele, junto dos seus cúmplices, consegue manter viva a sua ópera 

catingueira. E mais do que isso, consegue manter o ethos da sua concepção. 

O teatro de rua continua sendo teatro de rua se não é feito na rua? A encenação é 

diferente? Talvez, mas a sua essência continua lá.  

O aproveitamento do espaço menos restrito ou mais restrito muda a concepção da obra 

encenada? Os atores se sentem menos ou mais influenciados pela mudança de ambiente? Mas 

isso altera de maneira significativa a encenação? O que realmente muda, além do espaço 

físico em si? A maneira como o público recebe esse espetáculo?  

Eu sou uma pessoa grande, de 1m87: estar num palco em que 

eu esbarro com a plateia também é um desafio que me 

modificou e que me foi permitido pelo processo e pelo lugar 
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onde nos apresentamos. O menos, o menos com uma força 

similar ao maior é algo incrível (Wesley Fernandez). 

Acho que aqui o espaço permite uma flexibilidade de 

repertório. A Vivian disse ‘eu tenho poucos graves’, mas aqui 

até os graves dela crescem. E mesmo que tivesse menos som as 

pessoas ouviriam (André Estevez). 

Sim, os seus graves cresceram aqui (Paulo Bezulle).  

Pois é, eu acho que desencanei (risos). Como isso não se tornou 

o centro das preocupações e eu me preocupei com o que de fato 

importa – que o conjunto de tudo o que envolve a cena – eu 

também senti melhora. É um som que se eu estivesse pensando 

em fazer talvez eu não conseguisse. É meio maluco (Vivian 

Poyart). 

O público na rua se sente mais livre, por ser um espaço mais informal, sente-se a 

vontade até para ir embora se não gostar. Fala quando tem vontade, ri quando tem vontade, 

aplaude quando tem vontade, ou não aplaude. Se já está em pé não é possível ficar em pé para 

os aplausos, algo que, aliás, tornou-se quase que obrigatoriedade. Não posso de deixar de 

pensar em Shakespeare nesse momento. Há séculos suas peças são feitas em teatros italianos, 

isso sem contar os estúdios de algumas décadas para cá, onde suas peças são filmadas, isso 

não afeta sua essência, pode levar a adaptações e alterações, mas ela estará lá, viva. Mas a 

relação com o público passa a ser outra, bem diferente do teatro elisabetano.  

A localização, a ambiência e a acessibilidade parecem ser tão determinantes de como a 

ópera será fruída quanto os títulos, a encenação ou os aspectos do espetáculo em si. Citando o 

texto Operratic escrito pelo antropólogo e crítico de arte francês Michel Leiris, o pesquisador 

Vlado Kotnic descreve que o autor discute de modo contundente o local em que a ópera é 

realizada e os modos de ação naqueles espaços sociais como determinantes para certo 

enclausuramento e elitização da ópera. Para Leiris é com o desejo de Wagner de criar um 

teatro para o povo, em que os antigos mitos germânicos poderiam ganhar vida, que isso 

paradoxalmente se efetiva: a criação do festival de Bayreuth no templo de Festspialhaus é 

como uma estrutura social fechada e quase estéril, desejando suprimir qualquer intervenção 

pública, reduzindo-a à passividade, anulando qualquer comunicação real entre os artistas e ela 

(a comunicação, por definição, não pode ser unilateral). O festival instaurou a ópera como 

"festa ritual": uma cerimônia anual de difícil acesso para públicos mais amplos, um ritual 

frequentado pelos consagrados (KOTNIC, 2016). 
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A ida para um espaço menor nos deu a chance de, pela primeira vez, enxergarmos 

quem nos via e nos relacionarmos com as pessoas reais. Ao mesmo tempo, em determinados 

arranjos que fazemos é possível também que o público seja plateia e ator, uma vez que além 

da sua participação direta – como no caso da Polly, e no Teatro da Alma e do Corpo – a 

plateia assume o papel de atriz, na medida em que a configuração espacial permite que 

pessoas da plateia vejam outras pessoas da plateia, suas reações, seus movimentos, as suas 

cenas nas relações com as cenas da obra. 

 Imagem 19 – O Espaço cênico em Polly, a ópera do mendigo parte 2 

 Fonte: Acervo NUO. Foto: Marccello Pistilli 

A ideia de que quem assiste é espectador e se distancia, assumindo o seu lugar como 

protagonista nos corredores do teatro de ópera, mas como consumidor e espectador passivo 

daquilo que está no palco, era algo que também me incomodava. E aos integrantes da 

companhia também. A questão da recepção e do espaço teatral aparece também com força no 

teatro russo, tanto no Teatro de Arte para Todos de Moscou, quanto no teatro meyerholdiano, 

e no teatro litúrgico de Vassiliev (VÁSSINA, 2013). 

Parece oportuno recorrer às considerações feitas por Jaques Rancière, quando fala do 

espectador emancipado. Para ele “os espectadores veem, sentem e compreendem alguma 

coisa à medida que compõem seu próprio poema, como o fazem, à sua maneira, atores ou 

dramaturgos, diretores, dançarinos ou performers” (RANCIÈRE, 2012, p.18). Nesse sentido, 
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toda posição de espectador já é uma posição de intérprete, com um olhar que desvia o sentido 

do espetáculo. Assim, o espectador não é um sujeito passivo diante de um objeto artístico que 

consome ou aplaude, mas é alguém que pode fazer coisas uma vez que a pessoa sempre lida 

com aquilo que presencia. A ideia de que é preciso uma mediação para que o espectador 

compreenda aquilo que presencia é algo indesejável do mesmo modo que fundar uma 

montagem na passividade do espectador, que precisa ser capturado, captado, conquistado. 

Outra crítica feita por ele é a do espectador como consumidor egoísta. 

Nesse espaço a relação ator e público é tão próxima que 

percebemos as reações deles e eles a nossa, muitas vezes 

antes mesmo de acontecer (Vivian Poyart). 
 
Ontem, no momento da dança, eu olhei para a plateia e 

eles estavam como dizendo ‘noooossa’! (Carolina 

Colepicolo). 

Na verdade a supersimplificação das apresentações operísticas foi algo que sempre me 

incomodou. Eu tenho uma máxima, menos erudita do que a do filósofo, mas que me faz 

gostar dos escritos de Rancière sobre o tema, que é “o público não é burro”. E eu não digo 

isso pensando em quanto a plateia sabe sobre ópera, sobre teatro, sobre aspectos musicais, 

mas porque todas as pessoas são capazes de elaborar aquilo o que presenciam com base 

naquilo que conhecem e no quanto aquilo que vê lhes faz sentido. Por isso, para mim, 

conceber uma montagem na qual o espectador seja convidado a mover-se conosco (não 

apenas no sentido literal) é um desejo de estimular ainda mais aquilo que o espectador pode 

fazer. Para Rancière (2012), o modo como o espectador é estimulado é crucial para a sua 

emancipação. De novo, estimulação não significa mediação nem supersimplificação. Para ele, 

o espectador de teatro é levado a trabalhar, porque aquilo que ele tem à sua frente o obriga a um 

trabalho de síntese.  

No caso das montagens operísticas parece haver certa resistência a esse trabalho do 

espectador: basta vermos as críticas que desembocam nas redes sociais e nas mídias toda vez 

que uma nova montagem operística “fere” a partitura ou o libreto com alguma interpretação 

distinta da esperada. Ou mesmo a quantidade de pessoas que, espectadoras habituais das casas 

de ópera (David Levin generaliza, chamando a essas pessoas de assinantes do Metropolitan 

Opera House – o MET - de Nova Iorque) esperam o mais do mesmo, aquilo que não lhes 

permita algo além da revisitação do que lhes é muito familiar. Talvez seja algo muito 

semelhante à fruição televisiva sobre a arte que Rancière também critica. Parece, vendo por 
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este prisma, fazer sentido a apresentação das óperas do MET em cinemas espalhados pelo 

mundo. Como afirma Levin, as pessoas vão ali para verem a voz sendo produzida. As 

câmeras cinematográficas permitem ver a voz: e a ópera fica reduzida àquilo que a câmera, 

que persegue a produção vocal permite ver (LEVIN, 2017). 

Isso também tem a ver com o público: porque a ópera é uma 

coisa distante, porque fica lá, longe, naquele palco alto. E 

aqui de repente as pessoas que vem nos assistir dizem ‘Nossa! 

É isso?’ O distanciamento, a desumanização, as divas: tudo 

isso é uma construção (Vivian Poyart). 

Eu penso no quanto o nosso espaço tem proporcionado essa situação de estímulo aos 

espectadores também quando modificamos a posição das cadeiras, quando propomos 

deslocamentos diversos, quando um cantor se coloca próximo, no solo. A experiência 

proporcionada pelo espaço e pelas diferentes formas de organização das ações, a proximidade 

entre pessoas da pleateia e artistas estimula novas elaborações sobre a experiência de estar ali. 

Além disso, o fato de que há alguns anos o valor do ingresso é “pague o quanto você acha que 

valeu o epsetáculo” modifica também a relação de consumo com a obra. A pessoa que assiste 

não compra o espetáculo por um valor a priori. Ela lhe atribui o valor que acredita ser justo, 

considerando, inclusive, as suas possibilidades e disponibilidades financeiras. 

O Espaço Núcleo 

Somente em 2012, com uma parte do dinheiro proveniente da venda da nossa casa em 

São Paulo, começamos a construir, seguindo uma arquitetura que servisse aos nossos 

propósitos. Dois andares, um salão com cento e cinquenta metros quadrados, que serviria 

como nosso espaço de convivência e ensaios. E o andar de cima, um pequeno teatro com 

capacidade para setenta e oito lugares. 

A trajetória até o dia da inauguração foi longa e penosa. A construção se iniciava em 

outubro de 2012 e em março de 2014 o dinheiro destinado à construção do espaço havia 

terminado, não tínhamos mais recursos para finalizar a obra. Os integrantes da companhia nos 

sugeriram que buscássemos apoio entre o nosso público mais fiel. Foi aí que o Pedro Ometto 

sugeriu e capitaneou o projeto numa plataforma de financiamento coletivo. Assim recorremos 

ao patrocínio coletivo, o Catarse. E foi com a colaboração de nosso público, através dessa 

plataforma de financiamento coletivo e das redes sociais, que nós conseguimos finalizar a 

obra, pelo menos o suficiente para a sua inauguração. 
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André mal podia conter seu entusiasmo. ‘Esse espaço é a nossa cara’. E Pedro, após 
correr para casa tomar um banho e buscar o piano para a apresentação, parecia 
incrédulo. ‘Não caiu a ficha ainda de que isso aqui está pronto’ (SAMPAIO, 
2014). 

Mesmo antes de o espaço estar completamente pronto nós passamos a ocupar o andar 

de baixo para nossos ensaios. Assim, em março de 2014 retomamos os ensaios de A Ópera do 

Mendigo para repeti-la no Espaço B_arco. 

O Espaço Núcleo foi inaugurado em 29 de novembro de 2014 com a estreia de O 

Burguês Nobre (Le Bourgeois Gentilhomme) de Molière com música a de Jean Baptist Lully.  

Quando falamos do nosso espaço é comum que plateia e artistas se refiram a ele como 

a nossa casa. Num texto produzido pela Dra Elena Vássina sobre as questões de recepção do 

teatro russo algo me chamou atenção: a ideia de um teatro-casa quando da criação do “Teatro 

de Arte de Moscou Acessível a Todos”: 

A linguagem dramática elaborada pelo Teatro de Arte de Moscou, logo nos 
primeiros anos de sua existência, revelou seu dom quase mágico de transformar 
“uma reunião casual de indivíduos” em “personalidade coletiva”, de formar o novo 
conceito de TEATRO-CASA[...] (VÁSSINA, 2013, p.42). 

Acredito muito que existe sempre uma relação grande entre 

ator e espaço, para melhor ou pior. Aqui existe uma relação 

de “casa” e “lar”. Nós cuidamos desse espaço, ele é nosso, nós 

limpamos, mantemos, então essa relação com o artista e espaço  

já passa a ser outra. Depois tem a relação artista público, que 

é tão próxima, como se eles estivessem na cena junto conosco 

(Angélica Menezes). 

Novos lugares, novas formas novos percursos. Para nós ter uma casa e estar nela, 

termos espaço, tempo e condições econômicas de habitarmos um lugar e abrirmos as portas 

para o entorno, para quem estiver vestido como for e se integrar de modo harmônico à 

paisagem, não como um lugar para ser visto, mas como um lugar para estar em comunhão; 

para aqueles que podem vir a pé, de transporte público e pagar o quanto acham que vale a 

apresentação, nos configura.  

Soube que numa das cenas em que os artistas começaram a girar, as pessoas da plateia 

falaram entre si, cochichando, até que um espectador, ex-integrante da companhia, virou-se 

para trás e disse: são as xícaras do Hopi-Hari (o parque de diversões que era o lugar onde 

a história contada aconteceu). Ao ser perguntado sobre a liberdade que sentiu para falar, o 

espectador nos escreveu:  
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Nossa, eu me senti muito a vontade para comentar coisas 

durante a Ópera. Eu não me sentia assistindo uma Opera em 

termos formais, tipo, estereótipo padrão do espectador de 

Opera! Eu me senti envolvido e confortável com o espetáculo 

como se eu também fosse parte dele (Jorge Trabanco). 

Essa longa trajetória, para mim, teve ainda mais lógica de acontecer depois da Ópera 

do Improviso, pois esse espetáculo jamais funcionaria num teatro com palco italiano com os 

atores distantes do público. Aquela participação da plateia influindo e construindo a 

dramaturgia só foi possível pela proximidade. Mais do que isso, a plateia se moveu, 

conversou, gargalhou, manifestou-se.  

Percebe-se claramente que uma das formas possíveis de buscar uma melhor 
compreensão da linguagem da encenação teatral contemporânea é através dos 
processos de concepção do espaço onde ocorre a relação cena/público. As propostas 
mais notáveis do Teatro buscam formas inovadoras de concepção espacial, 
repensando ou abolindo cânones e tradições, instaurando novos processos. A 
linguagem da encenação teatral contemporânea é extremamente diversificada e 
complexa. Não existe uma regra fixa que estabeleça as características do espetáculo. 
A diversidade e a transdiciplinaridade são a tônica do teatro contemporâneo. 
(RODRIGUES, 2008, p.13). 

 

Belas Artes, 135. 

Imagem 20: Fachada do Espaço Núcleo 

 
Fonte: Acervo NUO. Foto de Paulo Maron 
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Pensando Ópera 

Antigamente era uma coisa só: nem se sabe por que se 
dividiu a música para um lado e o verbo e o teatro para o 
outro (Ariane Mnouchkine no documentário homônimo) 

 
Provavelmente porque estava suscetível aos conceitos do que é ópera que eu prestei 

mais atenção do que de costume a uma notícia - O novo e ousado projeto de Gilberto Gil: 

uma ópera sobre o amor do deus hindu Krishna. Numa reportagem publicada no site da BBC-

Brasil, apresenta-se a criação da ópera Cantiga do Amor Negro de Gilberto Gil e Aldo Brizzi, 

baseada no poema indiano Gitagovinda, escrito pelo poeta Jayadeva Goswami. Traduzido do 

sânscrito para o português por Rogério Duarte, o texto foi escrito provavelmente no século 

XII e nele é narrada a história do amor entre a divindade Krishna e a camponesa Radha. Após 

a apresentação de três peças da ópera durante shows na Europa, em 2017, os compositores 

declararam que muitas pessoas perguntaram-lhes, curiosas, sobre como teria sido compor com 

uma mistura de estilos (http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41926391). Nos comentários 

que se seguiram, e que encontrei inclusive nas redes sociais, não demoraram a surgir falas do 

tipo “isso não é ópera”, “mas que absurdo”, “isso é um musical”, “mas essa música é 

popular”... 

Essas expressões são muito comuns para aqueles que assistem ou discutem sobre 

ópera. A cada nova montagem de um título icônico, a cada nova adaptação, a cada nova ópera 

escrita, é possível encontrar em vários idiomas “isso não é ópera”, “que absurdo modificar a 

ideia do compositor”, “que horror...” e por aí seguimos. Eu poderia trazer aqui uma série de 

artigos publicados em jornais mundo afora, textos de críticos sobre as montagens e mesmo 

discursos proferidos nas redes sociais que ilustrassem isso, mas acho desnecessário, pois isso 

é praticamente senso comum.  

Quando o NUO estreou A Ópera dos Três Vinténs de Kurt Weill e Brecht em 2006, 

um novo integrante da orquestra disse: eu estou muito ansioso, é a primeira vez 

que toco em uma ópera! Por um breve instante eu quase o corrigi ao pensar: não, 

essa não é uma ópera é uma peça teatral com música! Mas eu me contive e 

pensei comigo: porque não é uma ópera? Ela foi baseada na Ópera do Mendigo, John Gay a 

concebeu como uma ópera, transgressora e provocativa, mas ele insistiu em chama-la de 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41926391
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ópera. Brecht seguiu as mesmas pegadas adaptando a obra em a Ópera dos Três Vinténs e 

depois em sua ópera Mahagony. 

Quando eu reuni duas cantatas de Purcell, Música para o Funeral da Rainha Mary II e 

Ode ao Aniversário de Mary II, minha intenção não foi só fazer uma versão cênica dessas 

cantatas, mas uma ópera coreográfica. Uma ópera. A última produção antes da finalização 

deste trabalho apresentada pelo NUO, em novembro e dezembro de 2017, foi uma 

dramaturgia construída a partir das Canções sobre Poemas Judaicos Opus 79 de Dmitri 

Shostakovich. Um ciclo de canções que passam a ser árias, duetos e trios. Saímos do espaço 

da música de câmara e levamos ao espaço cênico. Uma dramaturgia, com música e diálogos. 

De acordo com a definição clássica, passou a ser ópera.  

Desde a criação do NUO, eu pensava na definição de ópera e, não por acaso, 

provocava com um repertório que sofria historicamente do preconceito dos amantes 

conservadores da ópera: as operetas de Gilbert e Sullivan, as quais nem mesmo são citadas na 

maior parte dos livros de história da música, mesmo com os indiscutiveis requintes dos 

libretos de Gilbert e a sempre inspirada e sofisticada música de Sullivan. Por quê?  Seria pelos 

diálogos? Creio que não. Se nos ativermos novamente à definição de ópera veremos essa 

possibilidade; além disso, óperas cultuadas, títulos icônicos como Flauta Mágica e Carmen, 

também possuem diálogos. Seria por se tratarem de comédias? Não, afinal existe uma 

infinidade de óperas cômicas que são cultuadas pelos conservadores amantes da ópera (eu os 

chamo carinhosamente de opereiros), O Barbeiro de Sevilha, Don Giovanni, Falstaff, Os 

Mestres Cantores de Nuremberg. Mas espere! Essas são consideradas grandes óperas, mesmo 

sendo comédias. O que as define assim? A complexidade da escrita? Então o problema não 

está na forma e sim na escrita musical propriamente dita? Talvez esteja principalmente 

direcionado à dificuldade da técnica vocal, ou seja, quanto maior o desafio técnico para as 

pessoas intérpretes, mais a ópera é respeitada como tal. Mas isso não está explícito na 

definição de ópera. 

O que levou críticos e historiadores a chamarem Fairy Queen de “semi-ópera” foi o 

fato de Purcell unir a música ao texto de Shakespeare, levando muitos a denomina-la, até 

hoje, “alegoria”. Mas está tudo ali: dramaturgia, música com árias, recitativos, coro, 

personagens... 

O que levou críticos e historiadores chamarem A Ópera do Mendigo de John Gay de 

“ópera-balada” foi apenas o fato de Gay recusar-se a incluir recitativos e utilizar-se de 

canções populares da época. Mas a intenção de John Gay foi justamente transgredir. No início 
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desse espetáculo a personagem do mendigo dirige-se à plateia e diz: “Me perdoem se nesta 

ópera não há recitativos, mas ela deve ser considerada, mesmo assim, uma ópera”. 

Até hoje, passados duzentos e cinquenta anos da estreia da obra de John Gay e mais de 

trezentos anos da obra de Purcell, ainda caímos nessa polêmica. Posso ir ainda mais longe: os 

musicais da Broadway (que para muitos, tiveram origem nas operetas de Gilbert e Sullivan) e 

o Teatro de Revista, têm todos os elementos para serem incluídos no gênero ópera. E porque 

não são?  

É possível que, por um lado, isso se dê porque são vistos como arte “menor” que visa 

o entretenimento e o consumo (o que consiste em puro preconceito que, geralmente, 

relaciona-se à definição de padrões elitizados do que é-não-é arte). Por outro lado, 

provavelmente, os produtores de musicais prefiram evitar o termo ópera, pois é um termo que 

pode levar a afastar determinado público (que também tem lá os seus preconceitos). 

Se ópera é uma dramaturgia com música, na qual os diálogos podem ser cantados 

(recitativos) ou falados, então qualquer manifestação musical que seja transferida para o 

espaço cênico torna-se ópera. Torna-se ópera? 

Refletindo sobre os autores que falaram sobre o que poderia distinguir a ópera das 

outras possibilidades de teatro com música, teatro musical ou qualquer outra associação entre 

essas duas grandezas, eu me recordo de autores que li quando estava estudando sobre a 

autoetnografia e outros métodos qualitativos. Uma das leituras, que agora me vem à memória, 

tratava da lógica binária cartesiana como aquele que se sobrepuja na nossa relação com as 

coisas. Isso não é natural, obviamente, mas essa lógica dualista nos foi ensinada e é propagada 

em materiais de descrição e análise das coisas. Nessa perspectiva sempre é necessário 

criarmos polos (de oposição) entre as coisas para compreendermos “aquilo o que é” a partir da 

relação com “aquilo que não é”. 

Ópera é diferente de teatro musical, por que... 

Na ópera wagneriana, diferente do que acontecia em... 

O teatro musical de Brecht principalmente em Mahagonny se opõe à ópera por que... 

À argumentação que é feita partindo-se dessa lógica binária subordinam-se as relações 

mais complexas, como as diferenças de espaço, tempo e contexto nos quais as criações 

artísticas foram concebidas e realizadas: contexto e forma são analisados como partes e cada 

uma das quais analisadas ou em oposição ou em complementaridade. É preciso considerar, 
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também, o fato de que as criações são normalmente analisadas a posteriori. Nesses casos é 

preciso considerar que a coexistência de formas e contextos tão distintos só é possível se 

excluirmos a temporalidade disso tudo. Numa dada perspectiva nós só poderemos explorar a 

coexistência de determinadas coisas (as suas oposições, inclusive) caso elas se relacionem 

temporalmente (HEIN, 2015). 

Os estudos que buscam entender as categorizações da ópera e do teatro com 

música/musical parecem ainda ligados à ideia de que a definição ou o conceito de ópera é 

dependente da negação de determinadas características e/ou à manutenção de outras; pela 

presença ou ausência de elementos que existem noutras formas de teatro musical/com música.  

Em 2016 eu escrevi uma peça teatral baseando-me na história de Bach e seus filhos. O 

Copista de Bach, um texto que foi unido a duas árias de diferentes cantatas, seguida da versão 

completa da Cantata 208, intitulada Da Caça, obra em que os próprios protagonistas, dois dos 

filhos de Bach, Johann Christian e Wilhelm Friedmann, decidem considera-la uma ópera e 

chamam os cantores inseridos na plateia para participarem da montagem. Uma ópera não 

ópera dentro de uma ópera-não ópera. A minha questão era e se Bach tivesse escrito 

uma ópera? 

No NUO partimos do principio de que qualquer dramaturgia que se una à música em 

um espaço cênico é ópera. Pois, se pensarmos de maneira inversa, concebendo que qualquer 

obra musical que se una a uma dramaturgia e ocupe um espaço cênico é teatro, a recíproca 

deve ser a mesma. Mas é basicamente um tipo de afirmação centrada na ideia do que não é 

ópera que sustenta esses comentários. O que a ópera não é. O que a ópera não é? O que não é 

ópera? 

Na definição clássica do termo ópera, presente nas obras musicais e nos textos teatrais, 

é quase senso comum encontramos a ideia do termo referindo-se ao seu sentido latino: ópera 

em italiano significa trabalho, em latim, plural de opus, obra e, no campo das artes, designa 

um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado acompanhado de música, ou 

seja, composição dramática em que se combinam música instrumental e canto, com presença 

ou não de diálogo falado. Os cantores são acompanhados por um grupo musical que, na maior 

parte das óperas será uma orquestra sinfônica completa. 

Nessa definição clássica não há o que diga que uma ópera, para ser considerada como 

tal, tenha de, necessariamente, ter coro ou ballet, muito menos que o estilo da escrita musical 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra_sinf%C3%B4nica
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determina se é ou não ópera. Em outras palavras, a quantidade de profissionais envolvidos 

não determina o gênero, assim como a técnica composicional; muito menos a presença ou não 

de cenário é uma característica fundamental para uma obra ser considerada ópera. 

Parece que ao longo de toda a sua história um ofício domina o campo da ópera: o 

ofício dos cantores. Ainda é assim, no início do século XXI, o canto parece ser a força vital da 

ópera, enquanto outros elementos, como orquestra, atuação, encenação, cenário, luz, 

figurinos, parecem ser importantes, mas complementares (KOTNIK, 2008; 2016). E se o 

instrumentista for a personagem principal, como em Einstein on the beach de Philip Glass, 

ainda estaremos diante de uma ópera? E se a protagonista for uma dançarina do Tanztheater 

Wupertal e não a soprano que está fora da cena? 

O musicólogo Jacques Demierre (2017) em um artigo para analisar a obra para cena 

do compositor Mauricio Kagel observa que na definição grega do termo Theatron seria um 

lugar social onde, através do uso de um sistema complexo de sinais, acontece uma 

representação de uma ação de conflito ficcional, numa comunicação entre atores e 

espectadores, essa definição é, portanto, facilmente encontrada na ópera tradicional. E 

continua afirmando que a ação conflitante como tal (o drama), ao especificar o gênero, está 

em um nível diferente, isto é, o de um conflito entre uma ação musical e uma ação física, cada 

um oscilando dentro de um movimento dialético de um lado para o outro. 

Pensando nas definições de ópera, é muito comum identificarmos aquilo que não é 

ópera ou não é musical, mais do que aquilo que é. Até mesmo a definição do que é ópera não 

fica absolutamente clara se não há a oposição (o pensamento binário parece ter lugar aqui). 

Ainda é comum pensar num contínuo no qual a ópera está num extremo e o teatro musical 

noutro na linha entre eles colocam-se categorias intermediárias. Como descreveram Salzman 

e Dési (2008), a partir dos anos 2000 aparecem, em relação à ópera, termos contemporâneos 

como ópera experimental e ópera off-off Broadway.  

Além desses, há o uso dos termos clássicos, muitas vezes, cunhados por compositores 

e escritores que, pensando numa renovação para o gênero, propuseram denominações para os 

seus trabalhos, como comédia musical, musical, ópera-balada, semi-ópera, singspiel, dramma 

per musica, favola in musica, dramma giocosa, pastoral e drama lírico, para elencarmos 

apenas alguns. Nesses termos a palavra ópera ou desaparece ou é diminuída por seu 

complemento e isso pode ser explicado se pensarmos noutro contínuo: drama - não drama: 

ópera bufa, opereta, light opera, por exemplo, são termos que, em geral, levam a ideia de 

ópera para outro ponto de um contínuo – o não dramático.  
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O próprio Wagner referiu-se ao seu trabalho como drama musical (a partir de 

Lohengrin) e à ópera como sendo o tipo de obra composta pelos italianos ou por Meyerbeer. 

Os mesmos autores descreveram o percurso histórico de diversas obras que, ao longo do 

tempo foram classificadas como singerspiel e depois como ópera (como no caso da Flauta 

Mágica de Mozart), como teatro musical, ópera e depois teatro musical novamente - como o 

caso de Sweeny Todd, peça de Christopher Bond adaptada para a forma de musical por Hugh 

Wheeler e Sthephen Sondheim (SALZMAN e DÉSI, 2008). 

Nos anos de 1960 o filósofo Theodor Adorno levantou a questão: naquele período, 

aquilo que importava como produção de teatro musical desde a década de 1910 estava se 

afastando do cânone de ópera e do drama musical, como se fosse, disse ele, desviado por uma 

agulha magnética. As duas pequenas obras de palco de Schoenberg, Erwatung e  Die 

glückliche Hand, ambas com duração inferior a meia hora, renunciaram, segundo o filósofo, 

às obrigações tradicionais de uma opulenta noite teatral e foram denominadas pelo compositor 

como "monodrama" e "drama com música". No primeiro trabalho, é uma única mulher quem 

canta, sem a antítese dramática de outras vozes e a ação externa é rudimentar. No segundo, 

são cantados apenas alguns sons isolados e faladas apenas algumas poucas palavras 

(ADORNO, 1985). 

No período barroco houve grande dificuldade, por exemplo, em definir como ópera o 

Fairy Queen e King Arthur, de Henry Purcell, The Beggar’s Opera de John Gay para citar 

apenas esses três exemplos. Semi-ópera, assim foram definidas as obras de Purcell e a criação 

de John Gay foi, por sua vez, nomeada de ópera-balada.  

Para Salzman e Dési (2008), a falta de categorização e definição daquilo que se faz na 

relação música-teatro é ao mesmo tempo a sua glória e o seu maior problema. Encaixotar e 

etiquetar o gênero traria, inevitavelmente, possibilidades e limitações. Talvez essa visão seja 

mais dependente de um tipo de concepção do que significa fazer uma ópera; e do quanto isso 

pode significar mexer com uma estrutura fixada, mais socialmente do que artisticamente. O 

antropólogo Vlado Kotnik (2008) foi contundente ao afirmar que cada nova produção da 

ópera reproduz códigos e convenções da própria ópera e, consequentemente, recria o cânone.  

Digo socialmente porque me parece que a manutenção da ópera como arte rígida e 

absolutamente fixada em padrões que não podem ser contestados – e que leva a novas 

denominações para as criações que se desviam das obras canônicas - seja muito mais uma 

exigência social do que um desejo ou uma perspectiva dos artistas que estão envolvidos com 

ela. É muito mais uma questão social – do público, em especial institucional – da mídia, dos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_gl%C3%BCckliche_Hand
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_gl%C3%BCckliche_Hand
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_gl%C3%BCckliche_Hand
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_gl%C3%BCckliche_Hand
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_gl%C3%BCckliche_Hand
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críticos e das casas e teatros de ópera - do que dos artistas. Isso se adequa, de certo modo, à 

ideia do filósofo e crítico norte-americano Arthur Danto: 

[...] ser uma obra de arte é dependente de algum conjunto de razões, e nada pode ser 
uma obra de arte fora do sistema de razões que deu a ela aquele estatuto. Este 
sistema de razões Danto denomina ‘discurso de razões’, a real substância de seu 
‘mundo da arte’. O ‘discurso de razões’ é, ele próprio, um sistema fundado em 
causas que se referem ao momento artístico-histórico em que cada obra de arte surge 
em vista de todas as demais obras de arte já produzidas e das teorias artísticas que 
delas são inseparáveis e é esse sistema que constitui determinado objeto como obra 
de arte. Assim, o “mundo da arte” é o discurso de razões institucionalizado, i.e., o 
sistema que articula obras de arte e teorias artísticas, estruturado em caráter de 
relativa permanência e identificável por suas práticas (SILVEIRA, 2014, p. 49). 

O discurso das razões parece não ser algo difícil de confirmar, seja lendo aquilo que 

escrevem sociólogos, historiadores ou antropólogos ou dando uma olhada nas revistas, nos 

jornais ou mesmo nas redes sociais. Talvez por isso, ainda no presente, emerjam novas 

denominações para aquilo que se faz e que, de certo modo, poderia ser considerado como 

ópera. A proposta de Eric Salzman para um teatro com música, por exemplo, é de um new 

music-theater e, para ele, essa possibilidade não se coaduna nem com as variações operísticas 

nem com as do teatro musical, pois incorpora tanto as concepções mais contemporâneas do 

teatro quanto as mais recentes em relação à música. Ele propõe que o termo seja abrangente o 

suficiente para comportar a ópera como gênero muito particular e histórico de music-teather. 

Como compositor e criador Eric Salzman utilizou-se de textos inéditos ou adaptados de 

autores contemporâneos, compôs música eletrônica interpretada por cantores, modificou os 

locais de apresentação, realizou performances.  

Por outro lado, na contramão da tentativa de rompimento com o termo, Robert Wilson 

tende a denominar ópera grande parte dos seus trabalhos, mesmo aqueles que estão distantes 

dos significados históricos e sociais normalmente atribuídos ao gênero. E isso inclui peças 

sem música. 

A questão aqui é: será que a ópera não pode, por si, abarcar estas formas de concepção 

e realização? É preciso criar outro gênero ao qual ela se subordine? E aí me questiono 

novamente: o que é/não é/pode/não pode ser considerado ópera? Será que não há, nos 

chamados musicais, obras que se aproximem mais do ideal wagneriano do que as óperas 

compostas após o seu período? 

Para além da ideia de classificação centrada na forma, no tipo de música, no local de 

apresentação ou no estilo de representação/interpretação, ou mesmo na perspectiva histórica, é 

comum encontrarmos generalizações que associam o termo ópera à ideia de hibridismo. Do 
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ponto de vista histórico, a ideia de hibridismo na ópera aparece na descrição da fundação da 

Academia de Ópera Francesa, que instaurou o hibridismo na relação entre academia-teatro 

comercial, talvez um primeiro modelo de relação entre formação erudita específica para o 

gênero e local de apresentação daqueles que eram ali formados (aliás, esse modelo parece 

ainda existir e ser almejado em diversos formatos de ópera-estúdio, formulados nas escolas de 

música ao redor do mundo) (JOHNSON, 2007). 

No entanto, o termo hibridismo é mais comumente encontrado quando usado de forma 

diferente da busca daquela dedicada à compreensão do termo numa perspectiva de estilo ou 

histórica. Em geral essa classificação relaciona-se ao tipo de envolvimento entre as diversas 

formas de arte que estariam em jogo na composição e apresentação da ópera, uma vez que 

historicamente o gênero associa diversas manifestações: a dança, a música, o teatro e as artes 

visuais. Essa ideia é repetida quase que à exaustão e, em muitos contextos, parece suficiente 

para a caracterização do gênero, mas, analisando com mais cuidado é possível compreender 

que essa definição não diz muita coisa.  

Há muitas artes que são híbridas pela própria natureza: teatro, ópera, performance 
são as mais evidentes. Híbridas, neste contexto, significa linguagens e meios que se 
misturam, compondo um todo mesclado e interconectado de sistemas de signos que 
se juntam para formar uma sintaxe integrada (SANTAELLA, 2003, p. 135). 

Ao considerar a ópera como um gênero híbrido, Gesamtkunstwerk é o termo que 

aparece como um quase sinônimo dessa condição, talvez utópica, quando são buscadas 

referências que permitam afirmar que a ópera é mais do aquilo que pode ser abarcado pelo 

gênero musical. Esse termo é geralmente traduzido como uma alusão à ideia de cooperação 

entre diversas artes na realização de um espetáculo teatral. Em Wagner, o termo aparece como 

a síntese ou a fusão de diferentes formas de arte e é usado para definir o que é (ou deveria ser 

utopicamente) o gênero idealizado pelo compositor: o drama musical que, amparado pela 

colaboração entre diversas artes, daria sentido ao que fora escrito por ele e permitiria a 

exacerbação da ideia de drama (WAGNER, 1995; DUDEQUE; 2009, BROWN, 2016). 

O hibridismo entre ou música e drama, ou música e texto, parece ser aquilo que 

emerge da obra de Wagner, pois, diferente do que ocorria até então, ele passou a utilizar a 

música como condutora da dramaturgia. O entrelaçamento dos leitmotive conduz a 

dramaturgia antes mesmo do surgimento da palavra. Wagner foi além do mero 

acompanhamento musical da palavra, aquilo que denominou Vermischung (uma ideia de 

fusão ou amálgama): o contorno melódico está diretamente ligado à palavra e não é um mero 

“encaixe” da palavra na melodia (talvez por esse motivo resida a minha insistência em não 
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produzir espetáculos traduzidos para o português ou versões em outros idiomas que não o da 

composição original e, também, ser muito reticente com esse tipo de adaptação). Estudiosos 

afirmam que é preciso haver análises que permitam lidar com a interação entre as artes 

propostas no conceito de Gesamtkunstwerk de maneira mais integrada, se o objetivo for 

compreender a ópera e, especialmente, a obra wagneriana (BROWN, 2016).  

Isso porque a considerada natureza híbrida entre música e palavra (drama, no caso 

wagneriano) não pode ser, obviamente, compreendida se feitas análises exclusivamente 

musicológicas. Tampouco será possível compreender essa intrincada formação se forem feitas 

exclusivamente análises filosóficas, políticas, literárias, desconectadas das suas influências 

sobre como se deu a composição da ópera wagneriana. A ópera como gênero híbrido seria, 

então, essencialmente a ópera de Wagner – e, segundo a literatura, especialmente o ciclo do 

Anel. Noutras palavras, os significados que extraímos do Anel são naturalmente e 

necessariamente diferentes dos de Wagner, por isso, estudiosos afirmam que a encenação e a 

representação que atendesse a essa forma talvez não tenha sido conseguida nem mesmo pelo 

compositor (BROWN, 2016). 

Neste caso a hegemonia da máxima “a partitura já diz tudo” e a clássica citação do 

compositor em destaque, com o autor do libreto em segundo plano pode ser um reflexo dessa 

perspectiva. E essa comunicação é concebida como, necessariamente, uma experiência 

auditiva e musical: a ópera, nessa concepção, é um gênero musical, um gênero para ser 

ouvido e apreciado. Talvez, afirma Levin, a busca seja pela completude, mas a ópera 

entendida como unidade dada pela partitura não está completa (LEVIN, 2001).  

No livro que organizou em 1994 o crítico e historiador David Levin propôs a resposta 

a duas questões que ele considerava centrais para a compreensão, para o estudo e para a 

crítica da ópera: por um lado a ideia de que a música é central para o entendimento da ópera e, 

por outro, a ideia de que o libreto tem papel secundário tanto nas análises teóricas e críticas 

sobre as performances ou mesmo na concepção dos espetáculos. Segundo ele, os estudos e 

análises acadêmicas e no campo da crítica tem se centrado sobre os campos descritos na 

musicologia e, nesse sentido, o libreto não poderia ser interpretado segundo determinadas 

perspectivas literárias, ou mesmo adaptado e relido, por suposição de que essa releitura 

poderia desafiar algumas das noções mais enraizadas e que, para o autor, têm sido guardadas a 

sete chaves sobre aquilo que a ópera poderia comunicar. Nesse sentido, ao libreto cabe, em 

geral, o papel de guia para a escuta do espectador, não para atrair a atenção por si mesmo, mas 

para favorecer a expressão musical, ou, pelo menos, para não criar distração. 



101 
 

A noção de que o significado operístico reside principalmente, senão exclusivamente, 

na música, tem sido reforçado por dois princípios: primeiro, a ópera é concebida segundo as 

epistemologias que se referem à música, ou seja, a ópera é concebida segundo as teorias do 

conhecimento da Música; e, segundo, nesse sentido não seria preciso dar-se conta para os 

sentidos atribuídos às palavras e ao texto e por isso, pensar no texto como música levaria a 

uma despreocupação com a linguagem utilizada, uma vez que esta estaria a serviço da música 

ou seria apenas mais um elemento seu. Insistindo em que as palavras contribuem para a 

produção do significado operístico, nós minamos a ideia de que a ópera (escrita na partitura) 

teria a habilidade suficiente para trazer o significado daquilo que quer dizer, ao mesmo tempo 

em que isso não seria suficiente para defini-la (BROWN, 2016). 

Se o hibridismo fica claro na ideia de Vermischung, o mesmo não acontece para 

Gesamtkunstwerk: talvez não seja possível integrar as outras formas de arte como se diz que 

Wagner esperava.  Se a ideia de fusão das diferentes formas de arte aparece na compreensão 

wagneriana para o conceito de Gesamtkunstwerk, isso não parece suficiente para transmitir as 

associações e as nuances que estão em torno do termo. Além disso, a encenação parece que 

estava clara apenas para Wagner: como e onde, mas o que ele concebia e visualizava talvez 

nunca tenha se realizado (BROWN, 2016).  

Lembro-me de como tomei o primeiro contato com o ciclo do Anel: era um disco de 

vinil com trechos da tetralogia, acompanhado por um encarte que contava toda a saga, 

resumia as quatro partes compostas por Wagner e eu achei o enredo extremamente fascinante, 

mas aqueles trechos não eram suficientes para me colocarem, realmente, numa obra que tinha 

a duração total de quase quinze horas de ópera. A partir de então (eu tinha quinze anos) 

conhecer a obra completa tratou-se de uma meta para mim, fato que se concretizaria alguns 

meses depois.  

Parece, para mim, que o termo ópera suporia um hibridismo que, conceitualmente, é 

mais e maior do que qualquer ideia de fusão. Para a audiência, ler o enredo de uma parte do 

ciclo do Anel e assistir outra, ou ouvir uma e ler a que segue o ciclo não permite algo além da 

frustração. Parece ficar claro aqui, então, que o conceito de Gesamtkunstwerk não apenas está 

ligado à fusão música-palavra, mas também a como os aspectos relativos à montagem, 

encenação e recepção se organizam. Depende, para ser de fato Gesamtkunstwerk, daquilo que 

é feito no processo. 

Para Levin (1994; 2007) há uma dupla influência sobre como a ópera é compreendida, 

encenada e analisada após Wagner e Freud até hoje: o primeiro influencia o modo como ela é 
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compreendida e como o texto é compreendido (música, libreto) e a influência freudiana é 

percebida a partir de Richard Strauss na composição das personagens, na temática e na 

produção do texto (o que está por trás disso, da música e do libreto).  

E é para lidar com essa produção textual surge na Europa o regieoper, o diretor da 

ópera, em alusão ao regietheater. Essa figura surge na cena no período em que diretores de 

cinema e teatro passam serem convidados para dirigirem óperas. David Levin (2012), que é 

também crítico de ópera e uma pessoa envolvida tanto com o estudo quanto com a encenação, 

afirmou estar cansado daquilo que tem sido feito nos palcos pelos diretores de ópera, não 

pelos motivos óbvio, destacados pelos assinantes do Metropolitan Opera House (“oh não, 

mais dessa loucura!”; “ah, isso é horrível!”; “oh não, alteraram o final da ópera!”). Para ele o 

que parece haver esgotado é a ditadura da novidade, da imprevisibilidade que, em si, não traz 

nada de novo, uma vez que permanecem os mesmos títulos, o mesmo modo de concepção da 

montagem e a mesma maneira de preparar o elenco para as récitas. Algo de imprevisível, de 

nunca visto antes precisa aparecer: se os títulos não mudam, se são sempre os mesmos 

artistas, o que mais pode acontecer? Um novo figurino, um novo cenário, um novo período de 

tempo, uma nova locação: mas, aí reside o que, de fato? A pergunta que se faz é: o que pode 

vir, além disso? O que se pode ver além do que é visto? Quais são esses outros olhos? O que 

poderia, de fato, ser concebido como uma forma particular para a ópera, que trouxesse algo de 

singular em relação ao gênero?  

Descrevendo a montagem da companhia jovem VoiceArc, seu regieoper, Nell Drew, 

escreve: 

Opera lovers have a much more precious attitude when it comes to changing and 
adapting accepted interpretations of their beloved genre.  There seems to be no 
consideration of the fact that in order for art to progress it must evolve.  We cannot 
move from Purcell to Mozart to Strauss through to Weir and beyond without change 
and innovation.  The story-lines in operas tell of all life from conception to death 
and from the pauper to the palace not forgetting the bestial as well as the celestial.  
Surely we should present these stories in a way to engage people from all 
backgrounds and walks of life who are used to more accessible forms of media.  
Turning against change will only stifle and curtail the widening of acceptance for 
opera and maintain its elitist reputation. This striving for new audience members to 
stop our current and mostly ageing audiences eventually dying out is one of the 
reasons that I believe a resurgence of RegieOper and other newer innovations in 
interpretive style is vital. RegieOper should also create an interesting global visual.  
In our most recent production of Mozart’s Don Giovanni, set in space using an 
extrapolation of Kabuki make-up to signpost the emotional state of the character, I 
used the visual beauty of movement form as an attempt to clothe our stage.  We are 
a small company with no outside funding and our set has to be extremely minimal if 
any at all.  Regie Oper should be able to stand alone if the audience is open to seeing 
the movement and form as a dressing for the stage.  I prefer, if possible, which is 
sadly not often the case due to funds, to work in a completely white or black space 
where form and movement coupled with strong acting from the singers are the only 
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set needed.  The movements and placement of the characters changed as their stories 
and emotional and moral states both evolved and deteriorated.  The formation in the 
wonderful Act II sextette also reinforced the transition taking place in Leporello 
where the other five characters surrounded him and formed into a flower shape both 
opening and closing themselves around him as they worked some of their morality 
into his soul (disponível em http://www.voicearc.com/single-post/2017/07/09/The-
UK-RegieOper-VoiceArc) 

Não podemos negar, apesar das críticas, que nessas últimas décadas houve uma 

centena de releituras das óperas de repertório, releituras as quais considero primorosas, diga-

se de passagem. A versão do Anel dos Nibelungos de Wagner feita por Pierre Boulez e Patrice 

Chéreau é uma das que mais admiro. Acho que essas releituras, essas interpretações trazem 

muitas vezes uma nova dramaturgia ou faz renascer dramaturgias mortas em libretos 

empobrecidos com o tempo, elas são fundamentais. Eu mesmo fiz isso em várias das nossas 

montagens, até mesmo nas operetas de Gilbert e Sullivan.  

Talvez a grande questão por trás das inquietações declaradas por David Levin (1994) 

seja a de que ópera precisa ser vista por outros olhos (como ele anuncia no título de um de 

seus livros), diferentes daqueles cuja especialidade é serem assinantes das óperas do 

Metropolitan, referindo-se àqueles a quem eu chamo carinhosamente de “opereiros”. São 

essas pessoas que, em geral, dizem o que é/não é ópera. E o quanto ela pode ou não ser 

manipulada. 

Para responder a essa questão Levin (2012) traz para a sua análise os trabalhos 

coreográficos de Pina Bausch (em Iphigenia em Táuris, Orpheu e Eurídice e O Castelo do 

Barba Azul) e de Sasha Waltz para a ópera Dido e Aeneas. Nos trabalhos de ambas, Levin 

analisa: há o deslocamento da busca da voz que canta para o corpo do/a dançarino.  

Na criação de Pina Bausch para Iphigenie em Táuris e Orfeu e Eurídice de Christoph 

Willibald Gluck na Wuppertal Opera em 1973 e 1975, respectivamente. Naquelas concepções 

Pina Bausch seguiu as tramas das óperas de forma linear, usando quase a totalidade da 

pontuação de Gluck do começo ao fim. Em 1976 ela realizou uma produção para Os Sete 

Pecados Capitais de Bertolt Brecht e Kurt Weill (escrita em 1933) em Wuppertal, após o que 

suas produções assumiram uma mudança distinta, mais brecthiana, para uma narrativa não 

linear, rompendo a quarta parede e usando colagens musicais. Em 1977, em O Castelo do 

Barba Azul de Bela Bartók, ela destacou a artificialidade da música colocando um gravador 

no palco que reproduzia a ópera. A música foi também manipulada pelos bailarinos no palco 

que rebobinavam, repetiam seções e moviam o gravador num carrinho (LEVIN, 2012).  
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A influência do teatro épico de Brecht no Tanztheater de Bausch é essencial para 

compreender o desenvolvimento de sua estética e, mais especificamente, seu uso da música. 

Sua produção de Os Sete Pecados Capitais foi um ponto de virada importante em seu estilo. 

A rejeição de Brecht ao Gesamtkunstwerk, a quebra do quarta parede e o uso de técnicas que 

favorecessem uma não linearidade tornam-se cada vez mais evidentes no trabalho de Bausch. 

Embora as influências coreográficas de Bausch tenham sido cuidadosamente exploradas, 

particularmente sua conexão com ausdruckstanz (a dança expressiva), a influência de Brecht 

em suas produções foi ignorada por críticos de dança. Além disso, o uso não linear e 

fragmentário de Pina Bausch do libreto de ópera e da música ainda não recebeu, segundo 

Levin, atenção crítica por estudiosos (LEVIN, 2012). 

Ainda que não seja especificamente o trabalho sobre uma ópera, em Café Müller 

(1978) Pina Bausch apresentou uma colagem de árias da Fairy Queen de Henry Purcell, bem 

como Dido e Aeneas. Ali a música é tocada em alto-falantes visíveis em um ambiente de café, 

destacando novamente a fonte da música e, portanto, sua artificialidade. Café Müller não 

seguiu uma narrativa clara, mas apresentou uma colagem de cenas com dançarinas tentando 

fazer conexões entre si. A música clássica é ainda mais removida da ação e emparelhada a 

atividades absurdas realizadas pelos dançarinos; um exemplo é uma mulher que tem uma 

conversa com um hipopótamo falso, enquanto o Pathétique de Beethoven é emitido pelos 

alto-falantes. O destaque que Levin busca fazer, ao citar essa criação da coreógrafa, é destacar 

o modo como o uso das relações espaciais, dos corpos, bem como as edições, montagens e os 

recortes da música e a não linearidade do texto se constituem na coreografia e a constituem 

como tal. 

A outra coreógrafa citada por Levin é a também alemã Sasha Waltz e a ela é atribuído 

o uso da expressão ópera coreográfica que numa de suas mais importantes propostas assume 

essa ideia: em seu projeto Entwicklung der choreographischen Oper (desenvolvimento da 

ópera coreográfica) ela busca promover um novo tipo de diálogo entre a música, a dança e o 

teatro no qual coralistas e solistas fazem parte de uma coreografia global, dissociando-os das 

suas funções originais. Esse é um projeto que conta com diversos espetáculos produzidos, 

dentre os quais Dido e Aeneas de Purcell que estreou em 2005, Medea com música de Pascal 

Dusapin (2007), o poema sinfônico Romeu e Julieta de Berlioz (2007); seguem Passion 

(2010) de Pascal Dusapin e Matsukaze (2011) composição de Toshio Hosokawa. Em 2014 

Sasha Waltz voltou a explorar a ópera barroca com a sua montagem para Orfeu, de Claudio 

Monteverdi (WALTZ, 2016). 
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Além de Pina Bausch outros coreógrafos, como Yinka Shonibare e Faustin 

Linyekulaeles na sua versão para Um baile de máscaras de Verdi, Bob Wilson e sua versão 

para Orfeu e Eurídice de Berlioz-Gluck, coreografado também por Mats Ek, para citarmos 

apenas algumas das inúmeras interpretações coreográficas, também trazem interessantes 

versões para os cânones operísticos (MARON ET AL, 2016). Parece-me que o que há em 

comum entre eles é a transgressão do cânone da ópera. Desmistificaram o sagrado. Muitos 

“opereiros” criticaram, não aceitaram a mácula lançada sobre a obra.   

O que Levin (2012) destaca ao se referir às concepções dos coreógrafos é o fato de que 

os seus modos de conceber e criar levam a ópera a outras possibilidades além daquelas 

constituídas pelo modo clássico da direção, ou mesmo pela perspectiva do regieoper. A essa 

função tem sido condicionada a tarefa de interpretar o libreto e a música (concebidos em si 

como Gesamtkunstwerk), buscando neles elementos para fazer uma leitura psicanalítica da 

obra e trazendo sempre algo que não tenha sido percebido antes noutras montagens.   

O modo de ver – por outros olhos – é aquilo que Levin tenta discutir e para ele, seria 

muito interessante que o choreographoper fosse habitual na formulação das propostas para a 

ópera, uma vez que a obra poderia ser recriada a partir de múltiplas possibilidades de 

colagens, de recortes, de novos arranjos entre texto e música, de novas relações não narrativas 

e não lineares. Uma montagem capaz de provocar mais do que narrar, de evocar sensações 

mais do que contar literalmente aquilo que já se sabe. 

De certo modo, isso parece estar muito próximo daquilo que começamos a fazer em 

Promethée, e que foi tomando forma em Aniversário e Morte da Rainha Mary II, que foi 

completamente coreografada. Aos artistas coube dançar e cantar simultaneamente Além disso, 

a obra foi estruturada a partir de colagens, uma ópera criada a partir de obras que não haviam 

sido concebidas como tal. Como a temática era carregada de intensa dramaticidade e não 

havia diálogos, nós quisemos experimentar a forma coreográfica para trazer a dramaticidade 

no corpo dos artistas, na ocupação espacial como elemento expressivo, na não linearidade, de 

modo que a encenação fosse também sentida além de vista pela plateia.  

Em relação ao público David Levin destaca que na perspectiva do choreographoper a 

plateia passa a se envolver com a ação e não com a voz. Ao analisar a filmagem realizada 

durante a montagem de Orpheu e Eurídice de Pina Bausch protagonizada pelo elenco do 

Ballet Opera de Paris em 1992 ele destaca: a câmera inaugura uma nova percepção, 

deslocando da busca da voz que canta para o corpo do/a dançarina/o. Ali as câmeras buscam 

as ações e não mais o rosto dos cantores e cantoras. A pergunta que câmera faz é “para onde 
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ele/ela vai? O que vai fazer agora?” A hegemonia da voz como elemento central do 

espetáculo operístico faz com que a plateia tenda a buscar a voz! Nas montagens apresentadas 

nos cinemas isso se exacerba, e as câmeras que filmam as montagens apresentadas nos 

cinemas deixam claro que o grande objetivo é mostrar o rosto, a voz, o lugar onde a produção 

divina do som se apresenta: o desejo é olhar para a face da cantora e ver a voz! (LEVIN, 

2012).  

Outra questão que interessa a Levin (2012) é o uso do espaço feito pelo diretor e o uso 

feito pelas coreógrafas. No primeiro, o uso do espaço tende a ser estático, confinado ao lugar 

onde a cena se dá, demarcado, em geral, por elementos cenográficos (objetos e/ou luz). O 

espaço das coreógrafas é o espaço topográfico, que é ocupado para causar sensações, está 

diretamente relacionado à proposição da concepção. No caso específico das duas coreógrafas 

não é difícil supor que há uma influência direta dos estudos de Rudolf Laban sobre a questão 

do uso do espaço e de como a sua exploração configura-se como elemento decisivo na 

interpretação e/ou expressão cênica no espaço de apresentação.  

Especialmente nas nossas montagens para Polly e Teatro da Alma e do Corpo a 

mudança das posições colocou a plateia numa condição de, obrigatoriamente, escolher para 

onde olhar, uma vez que a organização estava numa semi-arena. No entanto, a ideia de que é 

preciso substituir a busca pela voz pelo mergulho na ação sempre foi a nossa preocupação 

mais importante. Muitas vezes o momento do canto ocorre com o artista de costas, com a 

artista no solo. O que importa é como a ação conduz a voz, a fala, o canto. Olhar para ação, 

envolver-se com a obra envolve outra concepção e outro processo, distinto daquele que 

privilegia uma expressão em detrimento de outra. Uma apreciação do todo e não das partes... 

Em A Ópera do Improviso, elementos como a quebra definitiva da quarta parede e, 

mais do que isso, a colaboração essencial do público na construção do espetáculo rompeu com 

a estrutura clássica que tem sido utilizada para o gênero. A não linearidade, a fuga do 

realismo como perspectiva narrativa, o corpo como lócus do desenvolvimento dos temas, o 

uso do espaço, dos deslocamentos, das relações entre os artistas. A não previsibilidade da 

ação da cantora ou do cantor, a busca pela cena ao invés da voz. Além disso, não houve a 

presença do protagonista, nem da personagem principal, nem coro com papel secundário. 

Algumas vezes, por exemplo, dada a fragmentação das partes, uma artista que fizera a 

personagem numa primeira parte da comédia, por exemplo, era substituída por outro artista na 

segunda parte. 
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Para nós do NUO o uso do espaço cênico sempre foi algo importante, mas sem dúvida 

essa utilização passa a ser mais evidente quanto mais nós fomos nos livrando dos cenários e 

objetos de cena, quanto mais fomos amalgamando cada um dos elementos constitutivos da 

encenação. Em nossa montagem para A Ópera dos Três Vinténs nós fomos criticados pelo uso 

das laterais do palco do Theatro São Pedro. Em A Jornada do Peregrino fundimos um dos 

figurinos com o cenário. Em A Ópera do Mendigo extrapolamos o espaço cênico para outros 

locais. Em Polly reconfiguramos o espaço da plateia, algo que fizemos também em Teatro da 

Alma e do Corpo. Em todas as montagens, especialmente as realizadas no Espaço Núcleo, a 

intenção sempre esteve na possibilidade de ação que se dá no corpo e no deslocamento, no 

uso desses espaços, geral e pessoal como lócus da cena. 

Essas duas condições (o foco na ação cênica e o uso do espaço) são elementos chaves 

para a proposição de Levin de que é preciso que o diretor de ópera – no sentido do regieoper - 

seja substituído pelo conceito de coreógrafo de ópera. A ideia é que esta não seja a função 

atribuída a alguém que inserirá partes de dança em pontos específicos das cenas, mas a ideia 

de coreografia como conceito geral, como ideia, como concepção.  

Parece pertinente afirmar que se o ideal de Gesamtkunstwerk é algo que parte de uma 

noção de junção e de criação de uma unidade, a ópera como gênero não seria, 

necessariamente, esse ideal, mas o termo se adequaria mais àquilo que é produto da fruição e 

do diálogo da plateia com a obra. Para isso é preciso outro público, ou o mesmo, disponível a 

ver com outros olhos, é fundamental que haja outros locais, diferentes do sagrado templo da 

ópera. Penso que, talvez, Gesamtkunstwerk seja algo que o público devesse procurar. Tarefa 

da plateia. E algo que o público pudesse, ao procurar, encontrar durante as cenas, noutros 

espaços, sob outras temáticas e conteúdos, não a soma das partes de elementos musicais, 

cênicos, pictóricos...  

Por sua vez, em face das leituras que trago aqui em diálogo com aquilo que realizamos 

no NUO, trago novamente as questões que se mostram retóricas, num diálogo interno: 

Será que a ópera não pode, por si, abarcar diversas formas de 

concepção e realização?  

É preciso criar outro gênero ao qual ela se subordine? É preciso criar 

subgêneros para ela?  

O que é/não é/pode/não pode ser considerado ópera? 
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Além disso, questiono: a quem interessa criar novas categorias para a ópera? Para as 

disciplinas acadêmicas? Para os cantores? Para as possíveis classificações nos órgãos de 

fomento ou de políticas públicas para o gênero? Porque temos falado tão pouco sobre 

processos como intimamente relacionados ao que a Ópera representa? 

Neste ponto, após as reflexões tecidas entre as experiências no NUO e a literatura eu 

ouso responder a essas questões, pois me dou conta de que eu acredito que a ópera possa ser 

considerada, para além de um gênero específico, um transgênero, uma vez que, em 

determinadas concepções, diferentes gêneros podem transitar por ela e a ópera também 

transita sobre os gêneros. Na apresentação da ópera a dança, a performance, o teatro, ou 

mesmo as artes visuais podem parecer mais proeminentes do que o canto: uma ópera 

coreográfica, uma instalação operística, uma ópera improvisada, uma ópera missa, uma ópera 

teatral, uma ópera cantata, uma ópera oratório, uma ópera verbatim... uma ópera. Obra. Opus. 

A ideia de obra, opus, ópera, é algo que se constrói no fluxo, no contexto de produção. 

Talvez por isso David Levin (1994; 2007; 2012) tenha se dedicado a estudar, a criticar e a 

discutir os processos de concepção e montagem de produções de óperas, especialmente 

aquelas que ele denominou de inquietantes e as coreográficas. Para ele é o percurso que 

definirá a amálgama esperada para aquilo que se denominará ópera. Isso também passa pelo 

lugar onde a ópera é apresentada. Não apenas pelo título, mas também. Não só pela adaptação 

do libreto, mas pode ser. Não apenas pela possibilidade de encenação sob distintas 

concepções para a direção, mas isso também importa. Também compõe esse cenário o modo 

como tudo isso é concebido, articulado, preparado e ensaiado. Isso determina aquilo que já 

afirmou Kotnik (2008): a cada nova produção de um título códigos e convenções serão 

reproduzidos e, consequentemente, o cânone operístico será recriado.  

Uma das questões colocadas por estudiosos, especialmente por David Levin, 

relaciona-se a como o processo de realização de uma produção e apresentação operística se 

dá. Para ele a produção do texto operístico é a relação estreita entre libreto, partitura, 

concepção e ação. E o texto operístico que resulta daí, então, depende da maneira como os 

processos são organizados, mais do que alguma classificação em função do conteúdo ou da 

forma.  

Essa reflexão me faz voltar para questões mais assentadas nas minhas experiências, 

aquelas com as quais eu posso me relacionar para lidar com aquilo que me atinge como 

artista.  Reflito, então, que aquilo o que fazemos e o que outros artistas fazem, poderá ou não 

ser denominado ópera em função de como concebem e relacionam os elementos que fazem 
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parte da concepção. Para isso, emprestando uma lógica que é frequentemente utilizada no 

campo da Educação e também das Artes, e tomando a liberdade de pensar a partir de um 

modelo disciplinar, que faz sentido na medida em que ajuda a identificar de quais modos nos 

organizamos para compreendermos e agirmos no mundo, eu cheguei à conclusão de que 

aquilo o que fazemos é de natureza transdisciplinar.  

Chego a essa conclusão compreendendo a ópera como um gênero que na sua criação e 

concepção pode ser de natureza multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou 

transdisciplinar. No campo das Artes da Cena já é comum haver estudos e citações que se 

utilizam desses conceitos para definir os processos colaborativos entre as pessoas envolvidas 

na criação e execução dos projetos. A colaboração, especialmente no teatro, é essencial para o 

processo criativo e crucial para o desenvolvimento de arte interessante. Existem diferentes 

tipos de colaboração em diferentes configurações cada uma das quais produzirá um resultado. 

Quando existe colaboração entre diversas disciplinas, o processo pode originar diferentes 

metodologias colaborativas (KESTLER, 2017).  

A multidisciplinaridade pode ser considerada como “a soma das partes”.  A ideia que 

a sustenta é a de soma de disciplinas que executam as suas especificidades para servir a algo, 

ou seja, pressupõe o conjunto de disciplinas que trabalham paralelamente, sem interferências 

mútuas ao longo do processo. Os trabalhos são compartimentalizados. Há uma coordenação 

superior, muitas vezes externa aos processos particulares, normalmente o diretor geral. Neste 

caso, as concepções estão relacionadas ao gênero e à crença de que a forma é suficientemente 

compreendida por aqueles que somarão os seus trabalhos para compor o gênero. Acredito que 

existam muitas produções que trabalham nesse sentido, geralmente reutilizando cenários e 

figurinos de outras produções, convidando solistas de diferentes formações e coro e orquestra 

que estiverem disponíveis. As áreas não dialogam, apenas somam as partes e realizam a 

produção. A herança positivista na forma de apropriação e compreensão do mundo  persiste 

numa perspectiva de dissociação do saber e isso perpetua preconceitos sobre aquilo que não é 

especializado, conhecido e compreendido separadamente e à exaustão (Japiassú, 2016). Uma 

perspectiva crítica ao modo cartesiano de compreender o mundo nos apontará que o todo é 

muito maior do que a soma das suas partes. A complexidade ali envolvida, para ser 

compreendida não pode ser fragmentada (SANTOS, 2008).  

Por isso parece interessante discutir a ideia de pluridisciplinaridade, que compreende 

a existência de colaboração entre disciplinas que, mantendo as suas características, os seus 

métodos e as suas técnicas, colaboram para um projeto comum. No entanto, as identidades de 
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cada disciplina são mantidas, bem como os seus métodos e formas de trabalho, os limites das 

suas influências, tanto mútuas, quanto em relação temática/objetivo final. 

Um estudo etnográfico realizado pelo antropólogo Paul Atkinson junto à Cardiff 

National Opera resultou em algumas publicações, e numa delas, o artigo intitulado Making 

Opera Work: Bricolage and the Management of Dramaturgy (2010) o autor afirmou que o 

trabalho da produção naquele espaço e no tempo que ele descreveu, pode ser considerada 

bricolagem. Atkinson (2010) explica: uma série de tarefas realizadas por diversas pessoas da 

produção fornecem materiais e artefatos para que os artistas concretizem a cena. Dentre estes 

materiais estão textos adicionais e vídeos de outras produções, por exemplo. E continua: 

dentro do quadro interpretativo estabelecido pelo diretor e dentro das restrições físicas e 

simbólicas, o diretor e os artistas devem encontrar as formas, momento a momento, de 

transformar ideias em ações concretas e textos em performances. Existe, portanto, uma 

bricolagem prática das circunstâncias e da construção das cenas. Em ambos os contextos, os 

integrantes da companhia, quer sejam técnicos, diretores ou cantores, devem encontrar e 

negociar soluções práticas para os problemas estabelecidos pelo trabalho em questão e a 

produção específica que estão criando.  

O autor ainda descreve que houve grande quantidade de outros trabalhos antes do 

período de ensaio: a preparação de figurinos, máscaras e perucas, a construção e pintura de 

cenários, a aquisição e criação de adereços, a preparação do programa e as notas do programa.  

Musicalmente e cenicamente, os ensaios ocorrem separadamente e paralelamente entre 

coralistas e solistas, que são preparados por profissionais diferentes. Num momento próximo 

à estreia há ensaios conjuntos, divididos por cenas. Obviamente, a orquestra passa por seu 

período de ensaio, dirigida pelos funcionários do setor musical em relação com os maestros 

convidados.  

O departamento técnico prepara a iluminação, fazendo planos e design, testando as 

possibilidades criadas pelo pessoal da cenografia. E há, ainda, a divulgação, assessoria de 

imprensa e comunicação com patrocinadores, benfeitores e patronos, sob os cuidados dos 

departamentos e funcionários específicos. Acredito que a maior parte das produções trabalha 

desta forma. Eu mesmo com as primeiras produções do NUO seguia esse processo.  

Outra possibilidade é pensarmos no processo de condução das montagens numa 

perspectiva interdisciplinar, já que é possível que haja comunicação profunda entre diversas 

disciplinas artísticas que estariam a favor de um objetivo comum, dissolvendo suas fronteiras 
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tradicionais a serviço da obra e de sua realização. Embora a abordagem multidisciplinar 

justaponha os especialistas, a abordagem interdisciplinar coordena seus conhecimentos: inter 

significa entre, portanto, interdisciplinar, supõe a interação entre duas ou mais disciplinas. 

Nicolescu aponta que enquanto a perspectiva multidisciplinar se refere ao trabalho que 

permanece fundamentado no quadro de uma disciplina, as preocupações interdisciplinares são 

a transferência de métodos de uma disciplina para outra (NICOLESCU, 1997 citado por 

MCGREGOR, 2004, p.2). 

Nesse caso, é fundamental a presença de ações coordenadas, para que as intenções de 

cada disciplina se organizem e interfiram mutuamente entre si. Parece-me que aqui a função 

do regietheater, direção geral, é fundamental para que isso se dê. Acredito que a maior parte 

das óperas dirigidas por encenadores do teatro e cinema cabem aqui, de Stanislávski a Robert 

Wilson, por exemplo, são os chamados regieoper. 

Com o NUO esse processo passou a evidenciar-se a partir de 2006 com a Ópera dos 

Três Vinténs, realizada naquele ano no Theatro São Pedro. Esse processo permaneceu até 

2012 com a produção de Promethée de Fauré e Os Gondoleiros de Gilbert e Sullivan, 

respectivamente uma ópera coreográfica e uma produção com fantoches de tamanho natural. 

Finalmente a outra perspectiva de compreensão dos processos para gênero é a forma 

transdisciplinar. Nela as disciplinas se fundem, há interações recíprocas entre as disciplinas 

ou formas que compõem a sua concepção, criação e encenação. Aqueles que compõem ou 

idealizam a obra estão em constante diálogo, de modo que técnicas, métodos e identidades 

disciplinares se retroalimentam, se fundem e se confundem. Perdem as suas identidades 

originais em função da obra. Isso é ópera? É dança? É teatro musical?  

O prefixo trans pode ter diversos significados. Refere-se ao que é em todas as 

disciplinas, entre as disciplinas e além e fora de todas as disciplinas. Percorre todas as 

disciplinas possíveis, atravessa cruza, ziguezagueia e se move lateralmente de um lado para o 

outro. O objetivo das perspectivas transdisciplinares é compreender o mundo presente, em 

todas as suas complexidades, em vez de se concentrar em uma parte dela (NÈGRE, 1999; 

NICOLESCU, 1997, citados por MCGREGOR, 2004, p.2). 

Para Magda Romanska (2015), a transdiciplinaridade nas artes da cena envolve o 

desenvolvimento de propostas a partir de relações cooperativas e intimamente comunicáveis 

entre os diferentes aspectos que existem na prática teatral. 
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A ideia de ópera como transgênero, que se realiza num processo transdisciplinar de 

criação, concepção e ação, fica clara em projetos já realizados, como a ópera Amazônia, 

descrita pelos seus criadores como um experimento estético-político transcultural. O projeto 

teve concepção artística de Peter Ruzicka, Peter Weibel, Laymert Garcia dos Santos e se 

construiu de modo transcultural e transdisciplinar nas ações entre artistas e plateia, nas 

relações entre artistas e suas funções, entre o processo de concepção e realização, na 

perspectiva transcultural entre distintas identidades e cosmologias. Na performance em si, a 

ópera como gênero trans se apresenta no uso da música eletrônica, nas suas três partes 

compostas por diferentes artistas,  na experiência da música sensorial, no uso da arte digital 

como agente e personagem. Mostra-se no fato de que a protagonista é a Floresta. No entanto, 

a ópera Amazônia não passou no crivo exigente dos opereiros: music-theater, foi assim que a 

nomearam na sua apresentação na Alemanha. O termo proposto por Eric Salzman. Para os 

seus criadores, ópera. Ponto. 

Amazônia foi uma criação coletiva na qual, desde 2006, importava fazer uma ópera 
não sobre, mas com a floresta e sua gente. O que, de saída, implicava em apostar na 
possibilidade de abertura de um diálogo transcultural, e não intercultural nem 
multicultural, isto é, apostar na construção de um solo comum no qual as diferenças 
culturais sobre a questão fossem postas e contrapostas, não para encontrar um 
denominador comum, uma síntese, ou um acordo, mas sim para que o próprio 
compartilhamento de saberes e práticas fosse estabelecendo parâmetros para 
lidarmos com as diversas visões da floresta de um modo produtivo (...) 
Fazer com exige, portanto, uma atenção constante para com a qualidade da 
cooperação que se constrói ao longo de todo o percurso da criação. Fazer 
com precisa tornar-se o próprio motor do experimento, não pode ser apenas uma 
aspiração ou uma declaração de intenção (…) (SANTOS, 2016, disponível em 
http://www.laymert.com.br/amazonia-teatro-musica-em-tres-partes/ 

Se o pensamento norteador, ou a base epistemológica for transdisciplinar, o que se tem 

é a ideia de colaboração mútua, indissociável e indivisível, em todas as etapas do processo e 

não apenas no momento da produção do “espetáculo”. 

[...] pensar os instrumentistas como parte do processo: com o 

passar dos anos nós fomos experimentando outras formas de 

inserção dos instrumentistas na ópera. Nós fomos pensando 

outras formas de um grupo orquestral como uma parte do 

espetáculo, uma parte da obra artística que tem que ser 

pensado não só musicalmente, mas enquanto performance. Isso 

é muito louco, porque a gente sempre faz performance nas 

orquestras, mas sempre com base nos movimentos ritualísticos. 

Teve ópera em que nós fizemos papéis, participamos do 

processo de preparação corporal. E isso permite não só algo 

inédito, que não faríamos noutros lugares, mas porque temos 

que sair do lugar comum do nosso corpo como instrumentista 

http://www.laymert.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Bienale-2010-Amazonas.pdf
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e pensarmos no que nós estamos colocando ali (Yuri 

Tambucci). 

Integrar os instrumentistas, atribuir-lhes personagens, papéis ou funções influenciou a 

escolha do repertório ou a criação de algo inédito. Uma nova forma de organizar a 

distribuição da plateia também. Aquilo que fazemos como parte do processo de preparação 

dos nossos artistas também. E foi durante um processo de preparação que nós, em conjunto, 

falamos sobre o quanto aquilo o que fazíamos parecia bom, orgânico, o quanto carregava em 

si uma poética e como nos parecia interessante do ponto de vista teatral. Precisamos levar 

isso lá para cima (referindo-nos ao andar superior ao espaço de ensaios onde fica a nossa 

sala de apresentações). Naquele momento nós conversamos muito e pensamos em conceber 

uma ópera coreografada, mas inteiramente coreografada e não nos moldes do que já havíamos 

feito em Promethée. Eu posso dizer que ali havia já o germe do que eu considero hoje uma 

perspectiva transdisciplinar de conceber o espetáculo. A hierarquia, nesse caso, não se 

estabeleceu por meio de uma disciplina, ou mesmo do repertório ou de uma condição política, 

econômica, comercial ou social: a decisão do que faríamos adiante se deu pela percepção – e 

pelo acordo mútuo – de que a nossa experiência poderia ser condutora da criação de algo 

interessante. Assim, assumindo a ópera como transgênero, é preciso também considerar 

aquilo que é feito no processo, uma vez que a manutenção do sagrado ou a sua transgressão 

dependem também do percurso. 

Percebo que foi a partir do espetáculo Aniversário e Morte da Rainha Mary II que 

nosso trabalho passou a ser completamente transdisciplinar, ou seja, o que passamos a 

denominar aqui de trans-ópera. Não é um novo gênero ou uma adaptação: é o anúncio do 

processo como inexoravelmente relacionado ao produto, percurso, conteúdo e forma (não 

nessa ordem, necessariamente). Mas talvez seja em A Ópera do Improviso que tenhamos 

concebido todo o trabalho nesta forma, num percurso de criação conjunta entre compositor, 

artistas e libretistas-plateia.  

Talvez não seja por acaso que o mediador entre a plateia, que provocou a escrita do 

libreto, e os artistas que estiveram em cena na Ópera do Improviso é um antropólogo de 

formação. Nós queríamos uma perspectiva ampliada de escuta, descrição e síntese das 

histórias. E queríamos criar um ambiente que pudesse construir uma ópera como lugar de 

escuta e compartilhamento, de participação democrática. Uma ópera que permitisse que o 

libreto e o texto pudessem ser interpretados como histórias cotidianas, do tempo presente. 

Antes de uma opção estética nós pensamos, também, numa opção política e ideológica. 
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Epílogo e Prólogo 

Iniciei esta autoetnografia com um prólogo que também era um epílogo e aqui estou 

finalizando este trabalho com um epílogo que também é um prólogo. Pois assim como a 

Ópera do Improviso demonstra um início e um fim de um processo, a produção que se seguiu 

é um início de novos caminhos, novos pontos a discutir e a buscar com o NUO Ópera-Lab.  

Quatro meses após a Ópera do Improviso foi de meu conhecimento que muitas 

pessoas que nos assistiram questionavam sobre o que poderia vir após esse espetáculo tão 

ousado e inovador. Parecia quase uma provocação. O que poderia vir após a Ópera do 

Improviso? Este mesmo questionamento aconteceu com o grupo um mês após a estreia, 

mesmo porque nós fizemos mais récitas do havíamos programado inicialmente, a pedidos do 

público. O que poderia vir agora que significasse desafio? Foi logo no primeiro ensaio de 

Rivochka que viria a resposta. 

Rivochka é um drama criado para o NUO a partir das Canções Sobre Poemas Judaicos 

Opus 79 de Dmitri Shostakovich. Decidimos construir uma dramaturgia usando como ponto 

de partida um ciclo de canções. Nesse ciclo os poemas descrevem várias temáticas dos dramas 

típicos das famílias judaicas tradicionais. Uma dessas canções descreve uma jovem, Rivochka 

que, apaixonada por Abraham, decide não vê-lo novamente porque seu pai proibiu a união 

dos dois enamorados. Assim como esta canção, as outras dez canções do ciclo ajudaram-me a 

construir a trama e a criar as personagens a partir desses poemas. Todavia, a ordem das 

canções teria de ser alterada a fim de seguir uma cronologia lógica na dramaturgia. Optei por 

fazer o inverso, trazendo ao público uma história na qual os acontecimentos vêm e voltam no 

tempo, até que, nas partes finais, o público tem as respostas às tramas.  

Foi a estrutura utilizada em Rivochka que me inspirou a organizar grande parte desta 

tese nesse vai-e-vem temporal. E, assim como afirmei num ponto deste trabalho, é como 

funciona a nossa memória. É como funcionam as conversas, os diálogos. É como nos 

conectamos uns com os outros quando a palavra media as nossas relações 

Mas o ponto principal aqui foi termos utilizado um ciclo de canções, uma obra 

camerística para uma dramaturgia operística. O mais interessante desse processo foi o fato de 

em nenhum momento o grupo ter questionado sobre utilizar um gênero de música e transferi-

lo para outro gênero. Assim como em nenhum momento foi questionado pelo grupo se 

Rivochka se tornaria uma ópera ou peça teatral com música, pois isso não importa mais para 
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nosso grupo e nem para o público. Rivochka foi simplesmente mais um espetáculo do NUO, 

sem questionamentos sobre o seu rótulo.  

Sempre ao final de cada produção o grupo nos instiga a pensar no que virá a seguir... 

essa é a pergunta que nos fazemos logo que terminamos de conceber e realizar o espetáculo 

anterior. Uma Ópera Verbatim, este será nosso próximo passo. Já estamos mergulhados nessa 

ideia.  

O Teatro Verbatim é uma forma de teatro documentário no qual a dramaturgia é 

construída a partir de depoimentos reais, na maioria das vezes gravados, e que são 

reproduzidos fielmente pelos artistas palavra por palavra (significado da palavra latina 

verbatim). Foi percebendo o quanto esse teatro poderia aprofundar ainda mais o diálogo entre 

público, obra e atores que fui instigado a estudar essa técnica e a propor esta experiência para 

o grupo. O início de um novo caminho, sempre confiantes de que todos nós vamos, antes de 

tudo, nos divertir. 

(Sobre casa, diálogos e sopa) 

 Chegam ao fim estas memórias, esse relato, esse percurso autoetnográfico... relendo 

todos os cadernos por várias e várias vezes, eu vejo que a história foi contada, mas sinto que, 

talvez, este trabalho possa gerar certa frustração ou para alguns leitores ávidos por análises 

musicológicas e estruturais das obras citadas, ou daquelas pessoas que, por ventura, desejem 

esclarecimentos mais detalhados sobre as criações, adaptações e transcrições das obras feitas 

pelo NUO nesses anos, sobretudo após a inauguração do Espaço Núcleo. 

Essa frustração pode ser gerada pelo fato deste trabalho estar inscrito num programa 

de pós-graduação em Musicologia. A essas pessoas peço desculpas. Eu até havia considerado 

que as análises dessa natureza fariam parte de algum momento, estariam presentes em algum 

caderno, no entanto, algo que é claro nos percursos autoetnográficos é o fato de que é nos 

processos e percursos investigativos que os temas, os objetivos e os contornos do trabalho são 

formulados, não a priori. No diálogo com as pessoas integrantes da companhia (co-autores 

deste trabalho), nas minhas reflexões sobre os documentos e sobre os materiais que mediaram 

esse processo reflexivo-narrativo, as questões musicológicas não emergiram com força. 

Analisar do ponto de vista musicológico o nosso trabalho seria uma imposição externa, o 

clássico olhar externo de um pesquisador sobre um objeto.  



116 
 

Por outro lado, creio que a visão do musicólogo Mário Vieira Carvalho (2010) pode 

amparar essa atitude: nas palavras dele a ópera tem sido investigada especialmente nos 

campos histórico e da musicologia, tendo como focos principais os compositores, os 

intérpretes, as obras e as instituições. No entanto, ele afirma, são necessárias investigações 

que se dediquem a compreender o meio social e o impacto da produção operística nele e vice-

versa. E, mais do que isso, Carvalho considera crucial que se pense e, formas de investigação 

das atividades artísticas para que sejam fomentadas novas formas de criação e interpretação.  

Para um pesquisador autoetnográfico o campo não é objetificável, mas o lugar onde as 

ocorrências e experiências determinam o que deve ser descrito, investigado, comentado. E o 

campo no qual eu estava inserido não me levou a isso. É também possível que isso tenha 

ocorrido, pois, de certo modo, em todas as montagens os processos de investigação, análise e 

adaptação do material para a produção das óperas que realizamos tenha comportado a 

execução de investigações musicológicas. Escolher uma ou algumas delas e narrar o que foi 

feito por mim acredito que não traria algo novo para o eu-pesquisador.    

Se tivesse lançado mão de outro método talvez eu pudesse ter definido a priori o que 

faria em termos de análise musicológica, de modo a atender a uma demanda acadêmico-

científica. Não creio que há nada de errado nisso e na minha escolha pela autoetnografia não 

há embutida qualquer crítica sobre outras formas de investigar aquilo que se faz no campo 

musical. Talvez seja apenas o germe da transgressão atuando mais uma vez. 

Nessa investigação autoetnográfica, duas questões se destacam como fortes demandas 

do campo: a primeira é a existência do Espaço Núcleo como lócus de realização operística e a 

segunda é a ideia de ópera transgênero e transdisciplinar.  

Com a inauguração do Espaço Núcleo nós optamos por uma transgressão ao levarmos 

ópera a um espaço rústico, ao escolhermos um repertório pouco conhecido ou inédito no 

Brasil, que muitas vezes desafiou os conceitos do que é ópera. Naquele espaço nós não 

precisamos mais fugir do que acreditávamos para atendermos a uma lógica externa sobre 

como se encaixava aquilo que nós fazíamos e pretendíamos fazer. Há anos não nos 

questionamos mais se isso ou aquilo é ópera, ou se será visto ou não como ópera. Se reunimos 

duas ou mais cantatas, se tomamos textos litúrgicos, se reunimos um ciclo ou mais ciclos de 

canções, se coreografamos uma série de obras instrumentais e vocais, se partimos de 

improvisação ou de depoimentos reais, se eliminamos cenários, se usamos figurinos básicos, 

se usamos efeitos de luz ou não: isso não impedirá que denominemos o que fazemos de ópera.  

Além disso, a autonomia que pudemos conquistar é coerente com o nosso percurso. 

Ao escolhermos, a partir de certo momento de nossa trajetória, não participar de projetos de 
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incentivo à cultura ou de editais de fomento, estávamos dizendo chega!- a uma lógica de 

produção cultural surgida nos anos de 1990 que provocou um verdadeiro superfaturamento no 

custo de projetos culturais a tal ponto, que empresas recusavam projetos por considera-los 

“baratos demais”1 (algo que aconteceu conosco inúmeras vezes). Além disso, a ópera tende a 

não ser considerada um “produto” com um bom apelo para a “comercialização”. Não é 

suficientemente “vendável”. Esse basta dado aos incentivos, não nos prejudicou, ao contrário, 

só nos fez mais fortes e independentes. Foi com essa força e com os sacrifícios, meu e das 

pessoas que estiveram conosco em algum momento, que nós construímos nosso espaço 

próprio, o sonho de muitos grupos de teatro.  

O fato de usarmos recursos próprios não deixa, também, de ser uma transgressão, 

sobretudo contra políticas e crenças culturais que, muitas vezes, nos jogam numa armadilha 

de dependência desses incentivos e na expectativa que eles cheguem... isso é um problema em 

todo o mundo, mas é assim especialmente num país como nosso. No entanto, ainda que seja 

uma transgressão, eu não considero o fato de investirmos nosso próprio dinheiro e o valor que 

sempre retornou da bilheteria na construção e manutenção do espaço, como algo idealista ou 

como loucura, duas expressões que ouvimos com frequência. É um investimento no nosso 

trabalho essencial, na nossa vontade de continuarmos no palco, fazendo e dialogando Arte. 

Acreditamos e conversamos muito entre nós sobre o fato de que se algo não pode ser a nossa 

fonte de renda exclusiva não deve ser menos valorizado ou necessariamente abandonado por 

isso. Nem todo trabalho precisa, pode ou deve resultar em dinheiro para a nossa 

sobrevivência.  

Nesses anos de existência do NUO centenas de pessoas passaram pela experiência de 

participar das produções e nunca houve qualquer remuneração, fossem essas pessoas: 

dançarinos, atores, cantores ou instrumentistas. É uma premissa do grupo não remunerar, para 

que qualquer valor oriundo da bilheteria possa ser aplicado na manutenção e valorização de 

algo que é coletivo. Da centena de pessoas que passaram pelo NUO, pelo menos um terço são 

amadores, ou seja, pessoas que têm outras profissões, mas que também estudam música, 

dança, teatro, performance. E o fato de não serem artistas profissionais não é fator 

determinante de sua qualidade técnica ou artística. No NUO nós não fazemos distinção entre 

                                                 
1 Não posso deixar de recordar – e acessar novamente - uma participação do ator Paulo Autran ao Programa 
Roda-Viva da TV Cultura de São Paulo no ano de 2002, na qual ele trata de modo emocionado da questão da 
produção cultural ao destacar sua crítica aos produtores culturais, bem como o impacto que o superfaturamento 
das produções tiveram sobre os artistas e sobre o teatro a parir dos anos de 1990. Disponível em 
http://tvcultura.com.br/videos/14031_paulo-autran-09-09-2002.html (acessado em 30/01/2018).  
 

http://tvcultura.com.br/videos/14031_paulo-autran-09-09-2002.html
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essas categorias. E misturar semiprofissionais aos profissionais e amadores é, para nós, algo 

desejável e absolutamente vital. Para muitos isso é transgressão, assim como evitar, talvez até 

de maneira radical, o repertório tradicional de ópera. E ainda assim fazer ópera. 

As produções realizadas pelo NUO a partir da inauguração de nossa sede aparecem de 

modo importante nessa autoetnografia. Isso porque, com a nossa casa própria, o nosso “teatro-

casa”2 os caminhos estéticos do NUO tornaram-se mais sólidos e claros. Além disso, a 

comunicação que nós conseguimos com o público nunca influiu tanto na concepção dos 

nossos espetáculos como nesses anos do Espaço Núcleo. Um diálogo impensável noutro 

espaço teatral e, talvez, por meio de outro repertório, onde e sobre o qual, respectivamente, 

apenas alguns iniciados poderiam estar e dialogar. O semioticisca e historiador Yuri Lotman 

afirmou que todo texto artístico (entendido como concepção e não apenas como palavra ou 

argumento) constrói para si uma imagem do público e essa imagem se relaciona diretamente 

com a imagem real do público, e é justamente nesse momento de confronto entre texto e 

público real, que se dá uma transformação de ambos pelo diálogo (citado por VÁSSINA, 

2013). A Ópera do Improviso foi, até agora, o ponto culminante no qual o NUO chegou nesse 

diálogo ativo entre arte e plateia, que se sentiu e foi cúmplice do resultado final da obra.  

O segundo ponto ao qual essa autoetnografia me conduziu em virtude das descrições, 

transcrições e revisitações, foi à ideia de trans-ópera. Confesso, aqui, que cheguei a este título 

ao finalizar a pesquisa, pois até então eu não tinha me dado conta do quanto a ópera pode ser 

transgênero e transdisciplinar. Descrevendo o processo e dialogando com os textos dos 

antropólogos e historiadores que discutem o ethos da ópera, foi possível encontrar uma 

representação sobre os modos de conceber a ópera e os processos que levam a sua concepção, 

criação e realização.  

A compreensão de que seria possível falar em algo que não partisse de uma noção 

binária e de algo que não fosse necessariamente disciplinar me ocorreu, provavelmente, pois o 

método proposto para essa investigação se opõe à lógica cartesiana de concepção das coisas 

da vida, então eu, provavelmente, estive mais susceptível a observar as coisas sob essa 

perspectiva. A crítica e a proposição que desemboca nas pesquisas qualitativas mais radicais 

levaram-me a perceber a insistência dos modelos disciplinares e fragmentadores, também 

naquilo que tem sido feito e proposto em ópera. Isso também me fez perceber a coerência 

entre esse modo de pensar a ópera e a minha fala recorrente nos ensaios de que a soma das 

                                                 
2 “A linguagem dramática elaborada pelo Teatro de Arte de Moscou, logo nos primeiros anos de sua existência, 
revelou seu dom quase mágico de transformar ‘uma reunião casual de indivíduos’ em ‘personalidade coletiva’, 
de formar o novo conceito de TEATRO-CASA, entidade que reúne palco e plateia como um grupo de ‘crentes’ 
na mesma ideia estética, social e política que possui o código comum da comunicação” (VÁSSINA, 2013, p.42). 



119 
 

partes não dá o todo, sempre que algum integrante ou estranhava ou questionava o modo 

sistêmico e não fragmentado de como concebíamos e realizávamos os processos. 

Esse percurso investigativo trouxe consciência, também, sobre meus modos de agir e 

pensar. Foi justamente descrevendo os processos, conversando com as pessoas e tentando 

desvendar o conceito, ou conceitos, de ópera, que eu cheguei a pensar nos modelos 

disciplinares. E um dos primeiros motivos que me levou a pensar nessa ideia de que fazemos 

trans-ópera foi a união entre público e obra, preceito tão defendido por Stanislávski. 

Mas, além da relação dialógica entre nós e o público, no NUO nós deixamos todos os 

caminhos abertos para o direcionamento de um novo espetáculo: tudo pode influenciar um 

caminho, um repertório, um jeito de encenar. A partitura, o libreto, o texto, o espaço físico, o 

período do ano, o clima (nós tivemos infiltrações que, dependendo da força da chuva, molhou 

o palco e o ar condicionado falhou algumas vezes, coisas que, posteriormente, conseguimos 

resolver), a preparação, as conversas com atores, dançarinos, performer, com os 

instrumentistas, com a plateia... tudo pode dar início a uma ideia que resultará num novo 

espetáculo.  

Se for preciso nós adaptamos a música, o texto, faremos colagens, reuniremos músicas 

que não eram originalmente da mesma obra e qualquer outra mudança que possa ser 

necessária para a nossa concepção. Não há problema em desafiarmos os cânones. É possível e 

preciso adaptar. Interpretar, transgredir, não apenas na colocação de um cenário ou locação, 

ou na localização da obra num ou noutro tempo. Não estamos reconstituindo historicamente 

(pelo menos não é uma regra), tampouco fazendo algo para atender às expectativas de certo 

público, produtor ou patrocinador. E o processo que nos conduzirá às récitas, igualmente, 

pode ser definido, influenciado e modificado por qualquer elemento ou situação que nos tome. 

Esse é o caminho transdisciplinar que o NUO segue.  

A transdisciplinaridade se mostra, também, na nossa preocupação de algo que está em 

tudo o que envolve o espetáculo. Levar a plateia do teatro de ópera para um espaço rústico e, 

ao mesmo tempo, criar um novo público também foi nossa meta. E mostrar a esse público que 

ele poderia fazer parte desses espetáculos, que ele poderia rir, chorar, comentar e aplaudir 

livremente. Que pode ser benfeitor do grupo, que pode conversar conosco e reservar o seu 

convite pelas redes sociais. Nosso público tem sido recebido por nós com um olá, bem 

vindo e na saída pode nos ver, ouvir e conversar, falando sobre o que viu e sobre si. As 

pessoas sabem que podem colocar o quanto quiserem ou puderem em um envelope, ou não 

colocarem nada ao final do espetáculo. Isso tudo transgride muitas das crenças desse 
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capitalismo cultural em que vivemos. Mas esse foi também um caminho para nos 

aprofundarmos ainda mais no diálogo com nosso público. 

Se qualquer um desses caminhos resulta numa dramaturgia, num texto ou argumento 

em que agem lugar, visualidades, ambiência, música, libreto, texto e o corpo da pessoa que 

canta, atua, dança, performa, nós estamos fazendo ópera. E estamos fazendo ópera operando 

sob um conceito que transita entre os gêneros sem delimitá-los: parece ser dança, parece uma 

cantata, parece... mas é ópera. Transita entre gêneros, funde-se, é transgênero. 

Mais uma vez aqui me vem à mente as palavras mais usadas pelo público depois de 

assistir à Ópera do Improviso: ousadia, transgressão, provocação... talvez.  

Num tempo em que muito se discute sobre perspectivas transdisciplinares e do 

anacronismo que é classificar as coisas do mundo a partir da noção binária, falar que a ópera 

não é um gênero, mas transgênero e, ao mesmo tempo, acreditar que atender a isso só será 

possível e coerente com um processo transdisciplinar, parece uma urgência. Não apenas em 

relação à ópera como resultado, mas como um estímulo para pensarmos a formação dos 

artistas e da plateia, bem como a própria produção operística. 

Eu não almejo criar uma teoria sobre o que poderia nos dar uma definição definitiva 

de ópera, nem analisar historicamente, nem do ponto de vista teatral, político, musicológico 

ou formativo a distinção entre a ópera e outras formas para responder à questão sobre o que 

pode ou não ser considerado ópera. Eu mantenho a ideia de que me prender às categorizações 

ou às oposições não ajudará a lidar com aquilo o que eu faço ou com a singularidade daquilo 

que fazemos como grupo. Nem mesmo me ajuda a compreender os caminhos que outros 

artistas estão fazendo.   

Nesse percurso autoetnográfico eu também me dei conta de que há poucos anos era 

comum algum integrante do NUO perguntar, logo ao final de uma temporada, qual seria a 

próxima produção. E eu respondia de imediato, pois planejava sempre com muita 

antecedência. Hoje isso não acontece mais. Eu espero... espero até um ou dois meses, pois 

muitas vezes numa conversa com o grupo, numa preparação, durante um espetáculo, fazendo 

uma orquestração, organizando as cadeiras do Espaço, é aí que nós chegamos a uma nova 

ideia. Como foi a resolução coletiva de servirmos a sopa que estava em cena em Rivoshka 

para a plateia nas duas últimas récitas do espetáculo que realizamos em dezembro de 2017. 

Nas duas primeiras semanas o assunto mais falado pelas pessoas na saída das récitas foi o 

mesmo dos artistas quando abríamos a sopeira na pequena cozinha do Espaço: o cheiro da 

sopa que eu cozinhei para que a família de Saul tomasse em cena: 
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Que vontade de provar... 

Posso levar uma quentinha prá casa depois da récita? 

O cheiro dessa sopa tomou conta do espaço! 

Era sopa de matzá de verdade? 

 

Mas essa... essa já é outra história! 

 

Imagem 20 - Rivoshka 

 

Fonte: Acervo NUO. Foto Victor Zen Tachibana 
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