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INTRODUÇÃO: 

 

 Este é um resumo da pesquisa "O Corpo Transitório Como Discurso - Uma 

Pesquisa em Direção Cênica'', que encara a transitoriedade a partir da perspectiva 

Nagô do princípio de Exu, e resultará em um registro audiovisual da dramaturgia 

Réceita, de Jota Vilar. 

 Diversos exercícios de aquecimento, escuta e alongamento surgiram para 

dar conta dos temas, conflitos e imagens que a dramaturgia propunha. O Corpo 

Transitório deixou de ser apenas o discurso dessa pesquisa, para ser o próprio 

objeto procurado pela direção e pelo elenco, como demanda de Exu, que precisa 

antes ser incorporado como princípio para então começar a agir. 

 Para aproximar o elenco do complexo, misterioso e contraditório conceito de 

Exu, as pinturas “Se Alimenta mi Espiritu”, “El Arbol del Plátano” e “Aguas Turbias” 

do pintor cubano Manuel Mendive foram de extrema importância por conseguirem 

traduzir visualmente o fluxo e a antítese presente naquele que é o comunicador 

entre os planos do Orun1 e do Aiye2. 

 Essa pesquisa é dedicada a ele, Senhor da Comunicação, Guardião dos 

Caminhos, Corpo Encantado das Ruas, Boca que Tudo Come, Boca do Mundo, 

Senhor das Porteiras, Morador das Encruzilhadas. Laroyê Exu! 

 

METODOLOGIA: 

 

 Desde o início, a metodologia foi elaborada utilizando três elementos: o texto 

dramatúrgico, as pinturas do pintor cubano, e o princípio de Exu. Direcionar porém, 

                                                
1 "Céu" 
2 Terra 
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é algo que exige uma escuta muito grande, então a parte humana acaba sendo 

método também por ter que ser porosa o suficiente para ouvir o que cada pessoa do 

elenco necessita em cada ensaio. Começamos com cinco pessoas em cena e 

acabamos com duas, porque nosso principal desafio foi exatamente o que achamos 

que seria a nossa facilitadora, a volta das atividades presenciais. Cada um tinha que 

pôr em dia dois anos de afastamento social e as agendas foram ficando cada vez 

mais cheias, impossibilitando que todo o grupo estivesse junto como nos seis meses 

anteriores. Acaba se tornando método de direção até mesmo saber falar com as 

pessoas, perguntar se elas estão bem, ou então decidir que para o projeto ganhar 

forma a cena precisa ser feita com o elenco que está presente, sem tomar como 

desfeita ou falta de compromisso não ter sua pesquisa como prioridade. 

Sobre os três elementos citados ali em cima, eles eram tão ricos em 

imagens, texturas, odores, sons e sabores que diversos exercícios foram criados a 

partir do que os três materiais por si só já ofereciam. A elaboração em exercícios de 

alongamento, aquecimento, escuta e criação surgia da percepção do que cada 

pessoa necessitava para chegar nas qualidades apresentadas ora pela dramaturgia, 

ora pelas obras plásticas, ora pelas características de Exu, para que tivessem o 

corpo em jogo, encontrando e desencontrando formas, buscando os fluxos, os 

cruzeiros. Alguns exemplos desses exercícios: 

 

● Pescoço de galinha: alongamento se puxando inteiramente, separando 

partes do corpo com vetores opostos. Ao chegar ao extremo da oposição, 

com um impulso de dentro para fora, puxar/empurrar os músculos e a 

nervura com força como que quebrando o pescoço da galinha. 

● Corpo tambor: exercício de escuta -  propor um ritmo a partir de tapas no 

couro do corpo. Jogar com durezas e maciezas como coxa e crista ilíaca, 

peito esquerdo numa parte com mais carne e peito direito numa parte com 

mais osso.  

● Aquecimento de Leo3. Andando, movimentar os braços como que pegando 

um arco e atirando flechas - buscar uma circularidade - ímpeto de circular 

para dentro. Fazer isso em diversos ritmos e proporções até que, diminuindo 

o tamanho dos movimentos, sobre apenas o ímpeto de circular para dentro. 

● Aquecimento de Aztlan4. Andando, movimentar os braços como que puxando 

cordas e direcionando o corpo para essas cordas - buscar uma circularidade - 

ímpeto de deslocamento. Fazer isso em diversos ritmos e proporções até 

                                                
3 Leo é uma das personagens de Réceita 
4 Aztlan é a outra personagem de Réceita 
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que, diminuindo o tamanho do movimento, sobre apenas o ímpeto de 

deslocamento. 

Quando Exu se tornava uma incógnita muito grande para o elenco e as 

palavras não bastavam, as obras de Manuel Mendive auxiliaram de forma 

pedagógica. Ele sendo da Santeria, religião Nagô, retrata em suas pinturas não a 

forma de Exu, mas o princípio que Exu representa. As pinturas lambuzam os 

sentidos físicos quando evocadas. Mendive pinta animais que também são vegetais, 

vegetais transitando a seres humanos, seres humanos a caminho de se tornar 

pedra, pinta o fluxo do feitiço. Mendive foi o quiabo e o dendê convidando os corpos 

a transitarem, a escorrerem, com maestria traduzindo visualmente o invisível. 

 
 

 

CONCLUSÕES: 

 

Durante todo esse tempo nos deitamos sobre esse rico material dramatúrgico e 

seu conflito central, duas irmãs gêmeas que lidam de formas diferentes com a mutação 

da mãe delas, que de humana se transforma em árvore para proteger a vila contra o 

agronegócio. A cena se passa no reencontro dessas irmãs, Leo e Aztlan depois de 

anos separadas. Leo é a pessoa que fica acompanhando as mudanças da mãe até o 

dia em que ela se transforma por completo em árvore, e Aztlan é a que atravessou o 

país quando a mãe começou a fincar os pés no chão. As gêmeas enxergam o episódio 

da mutação da mãe de formas muito opostas, Aztlan acha que a mãe escolheu 

abandonar a forma humana e as filhas, e Leo acha que a mãe não tinha escolha, que 

precisava proteger a vila. Elas não convencem uma à outra e é justamente aí, no 

conflito, que mora o princípio denominado Exu. Exu é a força que mora na 

encruzilhada. Na cultura do povo Daomé, o princípio que os Nagôs chamam de Exu é 

denominado Legba, explicado por Luiz Antônio Simas no seu livro O Corpo Encantado 

Das Ruas como: 

Figura 1 - El Árbol de Plátano (Manuel Mendive, 2017) -

https://www.art-madrid.com/en/post/Artizar-gallery-artmadrid16  

Figura 2 - Aguas Turbias (Manuel Mendive, 2011) -

https://www.flickr.com/photos/hanneorla/9921931635/in/photostream/
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(...) é o vodum trançador e traçador de caminhos, dinamizador dadivoso das relações 

sociais e diplomático afirmador das capacidades humanas de estar nele mesmo e no outro, 

como dínamo transformador e incessante inventor de existências. Não é o anulador tirânico 

das diferenças; é o comunicador que possibilita o convívio fecundo entre elas. Gosta de fluxos, 

é inimigo do conforto e vez por outra desarticula tudo para estabelecer a necessidade de 

fundar a experiência em bases diferentes. Ele é a criação incessante e ininterrupta do mundo 

pela construção permanente de significados para as coisas. É perigoso, já que escapa das 

limitações do raciocínio conformista que tem pânico do inesperado e não compactua com 

fórmulas que reduzem a vida a um jogo de cartas marcadas, com desfecho previsível. É a 

própria vivacidade e sua ausência é uma impossibilidade de vida. Viver é estar disponível para 

Legba. É sem deixar de ser indivíduo, um ser coletivo. É mediador entre mundos. Legba é a 

potência da transformação encarnada na ação das mulheres e dos homens. É um estado de 

disponibilidade para transformar o mundo que vive em cada um. 

Legba mora na rua. (2021, p.16) 

 

 

Buscar o Corpo Transitório, não anular diferenças e sim inventar existências, 

é demanda da própria história narrada. Jota Vilar deixa muito evidente em sua 

dramaturgia quando começa Réceita dessa forma, publicada na coletânea 

organizada por Calligaris, Damasceno, e Ibañez, Nova Dramaturgia Campineira: 

 

 

isso é um feitiço. 

 

uma receita. 

 

é uma instrução de como fazer uma bela alquimia. 

 

como combinar ingredientes, prepará-los, transformá-los com o calor do fogo, temperar y 

partilhar.  

 

a peça deve ter o tempo de preparar a comida y comê-la - atuantes y público.  

 

o tempo de ensaio y pré-produção deve ser o tempo de plantar y colher o milho. 

 

a estreia deve ser numa lua nova, quando a seiva se concentra na raiz. 

 

você vai precisar de:  

uma cozinha com fogão, pia, y lixo 

uma panela 

um liquidificador 

uma peneira 

algumas dezenas de espigas de milho (sem ser verde) 

leite  

açúcar 

gemas de ovo de galinha caipira 

manteiga 

dues atuantes 

uma chaleira  

café y coador 

garrafa térmica 
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Aztlan e Léo podem ter qualquer idade, em qualquer época. Habitam memórias futuras 

presentificadas, o passado é o destino e o futuro uma partida. São a fronteira do tempo. São 

hermanes gêmeas. Não tem gênero fixo senão um fluxo de idas e vindas e rodopios em 

identidades escorregadias. Não é um homem y uma mulher tampouco dois homens tampouco 

duas mulheres. São gêmeos. Duas pessoas fundidas com o espaço, difundidas pelo espaço. 

São feitas da mesma matéria do alimento que se transforma e circula o tempo todo, no calor, 

na mistura, na digestão, na excreção, na decomposição. Quando cantam suas vozes se 

complementam. O diálogo entre es hermanes é também composto de muitos silêncios. 

 

O espaço da cena é uma cozinha cercada por recipientes de cerâmica, espalhados pelo chão, 

abrigando as espigas de milho que serão usadas no preparo da canjica (alagoana). (2021, p.11-12) 

 

No fim, foi a dramaturgia que determinou os rumos da direção, foi a relação 

com ela que explicitou as necessidades do elenco e o encantamento por ela que 

alinhou o grupo. Ela foi as margens desse rio volumoso que é pesquisar o Corpo 

Transitório, auxiliando na direção com sua forma, elementos, narrativa e 

perspectivas a não se perder nessa vasta pesquisa, orientando-se sempre à 

investigação daquelas questões escritas por Jota Vilar. 
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