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1. Introdução

Uma luta nunca acaba com a conquista de direitos, mas com a labuta diária

sobre nossas condutas. A partir do momento em que adentramos no espaço

de valoração, de inclusão e acessibilidade, negado, por anos, às pessoas com

deficiência, novos níveis de percepção sobre os corpos se revelam. (BIGUI,

2020, p.9)

Muito raramente se pensa e/ou fala sobre pessoas com deficiência na cena. Quando se

procura a respeito desse tema, encontra-se muitas matérias sobre acessibilidade para esse

público - e mesmo nesse caso, a pesquisa e a acessibilidade andam a passos lentos -. A

produção acadêmica sobre os artistas com deficiência e suas potências cênicas se encontram

espalhadas e perdidas em meio a muitos termos já utilizados para se dirigir a pessoas com

deficiência. No artigo “(Des) habilidades em cena: revisão e contextualização da produção

acadêmica a respeito da pessoa com deficiência nas artes cênicas”, as autoras Marcia

Berselli e Marta Isaacsson, expõem e contextualizam a produção acadêmica sobre a

participação de pessoas com deficiência nas artes da cena (BERSELLI e ISAACSSON,

2006). Apesar da data de sua produção e realização, é possível ter um breve panorama do que

se é pesquisado e de como esse tema é pouco comentado, quando colocado em comparação

com outros campos da pesquisa nas artes da cena, embora seja possível observar os visíveis

avanços a respeito desses estudos, ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Partindo de situações que eu enquanto mulher PCD e estudante de artes cênicas vivenciei ao

longo dos meus quatro anos e meio de graduação, e pensando no meu corpo como laboratório
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e canal facilitador para a entrada de novos/as alunos/as PCD nas artes da cena, é que surgem

as inquietações que deságuam nessa pesquisa. Como inserir plenamente uma pessoa com

deficiência na cena? E para além disso, como preparar o corpo dessa pessoa para estar lá?

Como diminuir o uso de expressões como “faz o que dá” ou “se não conseguir não faz” e

apresentar outras formas de preparar o corpo do/a ator/atriz? Como os artistas PCD se

preparam para as suas apresentações e como é a relação desse corpo com corpos com e sem

deficiência? Indo um pouco mais além, como rever os padrões de eficiência e normatividade

propostos pelas práticas cênicas?

Neste sentido, busco a reflexão sobre como estes modelos assolaram a

prática cênica e como ainda prevalecem associados a uma espécie de

mimese que mantém os corpos criativos sujeitos à ideia da reprodução

eficientista herdada das ações colonizadoras dos corpos considerados

normais versus corpos anormais. (TEIXEIRA, 2018, p.5)

Na presente pesquisa, me defronto com todas essas inquietações citadas acima e debruço

sobre os corpos com mobilidade reduzida, mas especificamente com mobilidade reduzida nos

membros inferiores. Buscando através de jogos teatrais e exercícios corporais já existentes,

um caminho para a inclusão total desses corpos.

4. Resultados e Discussões

Deficiência pode ser entendida como antonímia de eficiência. E
normalmente é assim que ela é vista, resultando talvez daí a maior parte dos
preconceitos que recai sobre o corpo com deficiência e sua historicidade
ontológica. Contudo, podemos também entender deficiência a partir do seu
prefixo e inserir uma ênfase no vocábulo, pensando-o como (de)eficiência,
discurso paralelo ao (de)colonial, introduzindo-o no espaço de
(des)construção e de (de)centramento dos lugares instituídos e
institucionalizados de normalidade ou de sociabilidade normativa. (BEIGUI,
2020, p.9)

Segundo o dicionário, eficiência vem do latim efficientia.ae. e pode ser definida
como: “Capacidade de realizar tarefas ou trabalhos de modo eficaz e com o mínimo de
desperdício; produtividade.”. Enquanto a deficiência é definida como: “Ausência de
qualidade ou de quantidade; carência, falta, lacuna. Falta de algo que se necessita.”, ou ainda
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do ponto de vista médico como: “Mau funcionamento ou ausência de funcionamento de um
órgão”. É devido a um olhar eficientista e produtivista que o teatro moderno acaba buscando
por corpos que se adequem à norma, um corpo que não se adeque aos modos de fazer
previamente criados, muitas vezes não consegue ocupar o seu lugar, ou ainda quando o
ocupa, é olhado com olhar de superação. Mas que norma é essa? O teatro e a arte precisam
estar ligados a essa visão capitalista do mercado? Existe espaço para corpos plurais dentro
das artes da cena? Como ocupar esse espaço e para além disso, como se preparar para ocupar
esses espaços?

Nas formas mais tradições de encenar, muitas vezes o ator é ensinado a “desaparecer”
em prol de uma personagem, ou seja, parte de suas características são camufladas em busca
de uma representação “realista”, algo que não seria possível para uma pessoa com deficiência
(BERSELLI, 2018), além disso, alguns métodos de preparação corporal para atores, são
baseados em exercícios de exaustão ou anterior a isso, tomam como ponto de partida que a
pessoa que irá realizá-lo, não tem nenhuma característica que foge à norma, ou seja, os
corpos com deficiência não são levados em conta nesta forma de fazer, pois é comum na
vivência de uma pessoa com deficiência, se habitar em lugares de ausência, seja ela a falta ou
a redução de mobilidade de algum membro, perdas visuais, motora em algum nível, no
entanto, essa condição “podem mover para a criação de ações de apropriação
corporal.”(TEIXEIRA, 2018, p.5).

Segundo José Tonezzi, em seu artigo “A CENA CONTAMINADA: O CASO DA
COMPANHIA DE ARTE INTRUSA”, no qual ele conta um pouco sobre seu processo de
criação com a companhia, conta que após a sua criação a companhia abriu audições para
novos atores, no entanto para que o público alvo fosse de fato atingido, fez-se necessário a
especificação de que eles procuravam por atores com deficiência:

Após o lançamento, a Companhia de Arte Intrusa iniciou suas atividades
com a realização de uma seleção de atores, na qual se inscreveram cerca de
quarenta interessados. Um fato inusitado ocorrido na divulgação da audição
foi que os idealizadores, contra sua vontade, tiveram que se valer do termo
‘pessoas com deficiência’, sem o que a campanha não atingiria o público
que mais lhe interessava. Assim, o anúncio na imprensa foi de que haveria
um teste para a constituição de elenco com atores com e sem deficiência e,
como resultado, obteve-se a participação de pessoas com variadas
disfunções (motoras, mentais, cognitivas). (TONEZZI, 2012, s/n)

De certo modo, este “fato inusitado'' traz consigo um forte paradigma ligado às
pessoas com deficiência, ou seja, seus corpos e sua forma de existir só são bem vindas em
lugares, onde a sua presença seja explicitamente aceita. Quando um PCD, ultrapassa esse
muro e se permite estar em espaços que não deixaram claro que sua presença é bem vinda, ele
se depara com grandes barreiras, estruturais, físicas e também com o despreparo das pessoas
em lidar com seus corpos. Devido a isso, muitas pessoas com deficiência acabam não se
permitindo viver experiências para evitar frustrações e constrangimentos e isso se aplica
também aos cursos e companhias de teatro. “O corpo do artista que vive a experiência da
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deficiência no Brasil, diferentemente de países como Inglaterra, França e Alemanha, é um
exercício constante de resistência social.” (TEIXEIRA, 2018, p.7)

Um dos objetivos dessa pesquisa era adaptar exercícios de preparação corporal
comuns às artes da cena, para que pessoas com mobilidade reduzida pudessem também ter
seus corpos preparados e prontos para entrar em cena. Todavia, a partir de algumas leituras
que relataram experiências de atores com deficiência foi notado que a melhor forma de criar
esses exercícios é partindo da singularidade do corpo com deficiência, tomando assim a sua
limitação como ponto de partida e não como algo a ser que deva ser considerado a posteriori.

(...)No caso de minha experiência com companhias onde pude atuar como
coreógrafa e preparadora corporal, o processo de
observação-experimentação foi crucial para a prática de novas
possibilidades cênicas, a partir do que eu tenho defendido como
apropriação das impossibilidades no processo criativo de cada indivíduo.
(TEIXEIRA, 2018, p.5)

Tais atividades privilegiavam quase sempre a percepção das singularidades e
permitia ao grupo de atores comuns (sem deficiência) adaptarem-se às
capacidades e dificuldades dos demais, além de lidarem com as suas
próprias. (TONEZZI, 2012, s/n)

Tendo a deficiência como ponto de partida é possível encontrar diversos exercícios
que não prejudiquem de nenhuma forma as pessoas envolvidas. Além disso, é importante
destacar que grande parte dos trabalhos analisados sintetizaram a sua forma de fazer na
experiência, ou seja, através da sala de ensaio e do contato com diferentes corpos. Carolina
Teixeira em seu texto, diz que a limitação cria ações se apropriando do corpo, ou seja, o ser
humano tem a capacidade primitiva de se adaptar às condições que lhe são impostas e a partir
delas criar um espaço potente para a criação.

Essas ações são naturalmente realizadas pela capacidade física de
apropriação/adaptação de movimentos, seja por perda genética, ou por perda
adquirida, o corpo humano preservou desde sempre a capacidade de
desenvolver mecanismos de compreensão das experiências psicofísicas de
cada indivíduo. (TEIXEIRA, 2018, p.5)

3. Metodologia

A metodologia usada nessa pesquisa foi a de descoberta e análise de materiais teóricos nacionais
sobre pessoas com deficiência e suas vivências artísticas. Além disso, houve a realização de
entrevistas com artistas e pesquisadores da área, para conhecer suas histórias, descobertas e
inquietações.
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Como finalização da pesquisa, será produzido um relatório final e futuramente a produção de um
artigo científico.
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