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NA ENCRUZILHADA, O ENCONTRO  

Escrever sobre nossas percepções e reflexões a partir dos processos individuais ou 

coletivos em arte, reforça a importância de pensarmos os processos criativos a partir do 

próprio eu, da trajetória pessoal, reconhecendo esse lugar como material latente de criação. 

Lembro-me de uma disciplina do mestrado, em que discutimos sobre nossas pesquisas, muito 

imbuída em falar da minha própria trajetória artística e pessoal, disse em sala de aula: “e 

quando nós seremos os outros”. Essa frase veio do intuito de questionar e ressaltar que muitas 

vozes foram historicamente silenciadas, interrompidas ou ditas por estudiosos que escreveram 

e falaram sobre nós. E por que não falar da nossa própria experiência, tornando-a um caminho 

potente para o processo criativo em artes? 

Esse é um dos diversos questionamentos que tenho feito durante minha trajetória de 

pesquisa no Programa de Pós-graduação em Artes da Cena da Universidade Federal de Goiás 

(PPGAC – UFG), propondo-me a pensar a arte e seus processos criativos a partir de uma 

trajetória pessoal. Ao ingressar no curso de Artes Cênicas da UFG, em 2010, buscando 

desenvolver um estudo sobre teatro e capoeira angola, aproximo-me dos estudos e pesquisas 

da professora Renata Lima e passo a frequentar o grupo de estudo Núcleo de Pesquisa e 

Investigação Cênica Coletivo 22 – NuPICC, vinculado a Faculdade de Educação Física e 
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Dança da UFG. O grupo realiza estudos sobre corpo, cultura e as artes da cena com ações que 

perpassam e articulam pesquisa, ensino e extensão, com interesse particular no debate sobre 

as culturas populares brasileiras e seus possíveis desdobramentos no campo pedagógico e nos 

processos de criação em artes cênicas. 

No grupo de estudos, além da pesquisa teórica sempre mantivemos estudos práticos 

acerca das potências artísticas de processos de criação e da preparação corporal a partir de 

manifestações expressivas tradicionais, como por exemplo a capoeira angola e o tambor de 

crioula. Muito voltada para as pesquisas práticas no campo do teatro, passo a integrar a 

companhia artística Núcleo Coletivo 22. Meu ingresso na Cia se consolidou a partir do 

encontro, sem convite ou formalidade para que eu pudesse adentrar. Quando me dei conta já 

estava inserida no Núcleo, com a compreensão de que aquele espaço me pertencia, o que se 

deu graças ao processo de identificação com a proposta do grupo e meu desejo de trabalhar 

para que ele se fortalecesse. Acredito que o Núcleo Coletivo 22 é um dos lugares/momentos 

de extrema importância para o grupo de estudos, não consigo definir ao certo quem é o braço 

de quem (Grupo de Estudos e Cia) ambos estão entremeados por um território do saber 

sensível, da potência artística, do estar presente, da pesquisa, da busca pelo conhecimento no 

campo das artes. Enquanto intérprete-criadora do Núcleo Coletivo 22, observo que os dois 

espaços se fazem importantes em minha trajetória, um complementa o outro. 

A companhia nasceu em 2001 a partir do curso de Dança da Unicamp, com Renata 

Lima e IvelyMayumeViccari, migrando em seguida para a capital paulistana, onde estreou em 

2010 o espetáculo Através, com financiamento do Prêmio Klauss Vianna de 2008. Naquele 

mesmo ano o grupo se desdobra em dois núcleos, com o advento da ida de Renata Lima, para 

a cidade de Goiânia. Sendo um Núcleo em São Paulo capital e outro em Goiânia – Goiás. 

Atualmente é composto por artistas ligados a dança, teatro e música interessados em saberes e 

poéticas afro-ameríndias como lugar de aprendizagem, a cia atua com projetos envolvendo 

arte-educação e produção/realização de performances e espetáculos. 

É importante ressaltar que meus estudos acadêmicos estão de certa forma vinculados 

nesses dois lugares/momentos. Em minha pesquisa de conclusão de curso em Artes Cênicas 

na UFG, orientada pela Profª. Dr.ª Renata de Lima Silva, atualmente orientadora da minha 
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pesquisa de mestrado, busquei no trabalho de conclusão de curso, estabelecer um diálogo 

entre a contação de história e a linguagem da Capoeira Angola, que gerou o trabalho artístico 

“De lá pra cá, Nzinga vem gingar!” e ainda reverberou na criação do espetáculo “Por Cima do 

Mar eu Vim”, que compõem o repertório do Núcleo Coletivo 22. Pensar nas potências 

artísticas que o encontro com Renata Lima reverberou em minha trajetória pessoal e artística 

sem dúvida está atrelada à relação mestra e discípula.  

 

CAMINHOS PERCORRIDOS  

No território dos processos criativos em artes da cena, qual caminho seguir? Talvez 

essa seja a primeira pergunta que fazemos quando iniciamos um novo processo criativo. Aqui 

proponho relatar parcialmente minha trajetória de nove anos no Núcleo Coletivo 22 e no 

NuPICC, na busca por um conhecimento partilhável, que se divide em produções artísticas, 

espetáculos, performances, estudos, escritas, reflexões e pesquisas.  

Os trabalhos artísticos que compõem o repertório do núcleo, como: OCortejo que deu 

início ao videoartePassagem; o De lá pra cá, Nzinga vem gingar!que deu início ao espetáculo 

Por Cima do Mar eu Vim; a cena Elas em mim que deu início ao ensaio ritual Entre raízes 

corpos e fé, e que se projetou no videodançaElas florescem; o espetáculo de bonecos 

Ladainha; e tantos outros trabalhos artísticos nos quais eu não atuei porém me fiz presente, na 

equipe de apoio, na produção, nos ensaios, na plateia, fazem parte da minha trajetória artística 

com o núcleo. O Jongo, o Batuque de Umbigada, o Tambor de Crioula, o Maculelê, o Congo 

do Espírito Santo e tantas outras manifestações culturais que tive o prazer em conhecer a 

partir dos encontros com o Núcleo Coletivo 22, somam-se nesse entrecruzar do que sou. 

Estar nesses dois espaços sem dúvida foi um divisor de águas em minha trajetória 

artística, que vem entrelaçada com manifestações culturais e religiosas que perpassam minha 

trajetória familiar, tais como: a capoeira angola, o samba de roda, o samba chula, as folias de 

reis, os reisados e os cortejos ao Divino Espírito Santo. Sou angoleira, do grupo de Capoeira 

Só Angola, - Associação de Capoeira Angola do Estado de Goiás, fundada por meus tios 

paternos Mestre Vermelho e Mestre Caçador. Acompanho as folias e os reisados juntamente 
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com meus pais, devotos do Divino Espírito Santo, no qual todos os anos recebemos em nossa 

casa a Folia de Reis do Jardim das Aroeiras. Assim, todos esses lugares/momentos conduzem 

minhas atuais inquietações relacionadas aos processos criativos em artes da cena.  

Dos processos criativos dentro do Núcleo Coletivo 22, a Instalação Corporal, proposta 

por Silva (2010) em sua tese de doutorado, é a base para o início do trabalho. A autora oferece 

pistas, em termos de procedimentos metodológicos para o trabalho de investigação cênica.  

 

[...] a instalação é vista como um trabalho de consciência corporal e transformação 

do corpo (simplesmente corpo ou corpo cotidiano) em corpo diferenciado. Esse 

processo envolve o ato e efeito de se aliar à imagem de si a sensação de si através de 

exercícios que acionam o tônus muscular, respiração, equilíbrio e concentração, 

distintos do cotidiano. Instalar-se, assim, um corpo diferenciado (extracotidiano), 

que no caso das artes cênicas é a própria possibilidade para o transbordamento de 

um corpo em arte. (SILVA, 2012, p.125) 

 

Nos processos criativos do Núcleo Coletivo 22 a Instalação Corporal entrelaça-se com 

outros conceitos defendidos pela autora, tais como: Corpo Limiar, Encruzilhadas, 

Poetnografia e Campo vivido esses dois últimos conceitos defendidos por Lima e Silva (2014) 

que auxiliam no processo criativo. Assim ressalto a construção de algumas personagens 

importantes para minha trajetória pessoal e artística que se estruturam através da metodologia 

de estudo estabelecida por Silva (2012).  

Uma das personagens que marcou, minha trajetória como atriz é a Rainha Nzinga, da 

peça “De lá pra cá, Nzinga vem gingar”, uma livre adaptação da história da Rainha Nzinga, a 

personagem sai desse trabalho e finca suas raízes no espetáculo “Por Cima do Mar eu 

Vim”.Conforme destaca Oliveira e Santos (2015),“o espetáculo é um mergulho em 

particularidades da cultura afro-brasileira e da história da Rainha Nzinga para trazer à cena 

possíveis texturas, sons e nuances que se materializem no corpo”. Os estudos e pesquisas para 

a criação desta personagem iniciou em 2013, ano de conclusão do meu curso de Artes 

Cênicas, no entanto, a personagem se mantém viva e no ano de 2015 reaparece no espetáculo 

Por Cima do Mar eu Vim.  

Considerando os relatos aqui evidenciados, surgiu o interesse em aprofundar meus 

estudos nas artes da cena, pautada nos processos da construção da personagem. Pensar o 
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processo de criação da personagem e como a mesma pode dialogar em diferentes contextos é 

um dos intuitos da pesquisa de mestrado intitulada, até o presente momento, como: “Teatro e 

Samba Chula: O Corpo em Cena Sensibilizado pela Cultura Afro-Brasileira”, vinculada ao 

PPGAC – UFG.  

Nos interessa neste estudo investigar os processos criativos em Artes da Cena, 

precisamente o processo de criação da personagem, sensibilizado pela cultura afro-brasileira, 

mais especificamente o Samba Chula. Buscando um diálogo entre o Samba Chula e a 

construção de um corpo cênico amparado pelos estudos da poetnografia, o campo vivido a 

relação com os sambadores e sambadeiras do grupo Samba Chula de João do Boi da cidade de 

São Braz, no estado da Bahia e também do grupo Angoleiros do Samba Chula da cidade de 

Goiânia - Goiás.  

Deste modo e considerando minha trajetória no grupo de estudo, no Núcleo Coletivo 

22, no teatro, na capoeira angola, no samba de roda e samba chula, esta pesquisa pretende 

investigar os caminhos para os processos criativos sensibilizados pela cultura afro-brasileira, 

buscando nas metodologias de pesquisa do próprio Núcleo Coletivo 22, na minha trajetória 

pessoal e nos estudos e pesquisas do LUME
3
 – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais 

UNICAMP .  

Relacionar o processo de criação da personagem a partir de uma identidade cultural 

que se expressa no Samba Chula, pode motivar amplas possibilidades de trabalho no contexto 

artístico de criação, tanto no que diz respeito a movimentação, as narrativas, as poéticas 

musicais, jogos e plasticidades cênicas, pensando em caminhos e pistas para a construção de 

um corpo sensível e decolonial.  

 

OS CAMINHOS ADIANTE  
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 Ao discutir e adentrar em conceitos e metodologias sobre o processo de criação de 

personagens, não temos a pretensão de chegar em um lugar fixo. Aqui ressalto o interesse no 

processo em detrimento do resultado final do produto, vinculado aos estudos e caminhos 

metodológicos desenvolvidos pelo Núcleo Coletivo 22. 

Propor um olhar para o estudo artístico acadêmico a partir de minha trajetória pessoal 

e de estudos com manifestações culturais e artísticas, possibilita novos caminhos de diálogos 

e aprofundamentos no campo das artes da cena. Assim, estar no Núcleo Coletivo 22 e poder 

refletir sobre minha trajetória artística no mesmo é um constante aprendizado, é doar-se e 

receber, é somar, refletir, emocionar, reviver e viver. Ser/estar neste lugar potencializa-se no 

canto, na dança, no texto, na batida do tambor, no riso, no olhar. É neste lugar que caminho e 

pretendo seguir adiante. 
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