
1

Fábio Prikladnicki

Tânia Farias

SACERDÓCIO
O TEATRO É UM

Gaúchos
EM CENA8

Fábio Prikladnicki
Tânia Farias

SACERDÓCIO
O TEATRO É UM

“Encontrar uma peça de teatro 
deveria ser também encontrar 
a beleza. Não falo de uma 
beleza padronizada. Não é 
a beleza imposta por um 
padrão estético. A  arte precisa 
de beleza. E o teatro, que é a 
minha linguagem, deve ser 
belo. Pode ser terrivelmente 
belo, mas belo”
Tânia Farias

Integrando há mais de 20 
anos a Tribo de Atuadores 
Ói Nóis Aqui Traveiz, de 
Porto Alegre (RS), grupo que 
completa quatro décadas 
de história em 2018, Tânia 
Farias é uma das mais 
destacadas artistas do 
teatro brasileiro e vem 
conquistando admiração 
em outros países da 
América Latina. Na entrevista 
concedida para este livro, 
Tânia revela os bastidores 
de seu processo de criação 
e reflete sobre o teatro e a 
vida, dimensões que para 
ela são uma só. Também 
estão presentes poemas de 
sua autoria e textos críticos 
inéditos sobre seu trabalho.
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“Preciso discutir o fato de viver em uma 
sociedade tão injusta e desigual. Preciso

discutir a opressão à mulher, porque isso 
diz respeito a muitas pessoas e a mim. 

Preciso não agir com naturalidade diante 
de tanta iniquidade. 

Para mim, essa é a  minha função”

Tânia Farias
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A hora da estrela 

É muito fácil falar sobre Tânia Farias. Mas é muito di-
fícil encontrar as justas palavras para definir com exatidão 
o seu incomensurável talento. Tânia é uma força da natu-
reza, uma das maiores atrizes que já vi atuando. Isso, sem 
exagero, vale para o teatro do mundo inteiro. Qualquer es-
petáculo que conte com sua presença é obrigatório, qual-
quer projeto que inclua seu nome merece atenção especial.

Sua trajetória pessoal se confunde com a própria his-
tória da Terreira da Tribo. Sua presença no grupo Ói Nóis 
Aqui Traveiz, do qual é uma das figuras essenciais, mostra 
sua adesão ao teatro de grupo, ao teatro coletivo onde to-
dos os participantes têm voz e vez. A inteligência cênica 
de Tânia, um pouco do seu processo criativo, foi objeto de 
uma apresentação na qual a grande atriz, conduzindo o 
público com maestria, deu uma aula sobre a própria histó-
ria do teatro. A desmontagem Evocando os Mortos – Poéticas 
da Experiência, o solo em questão, deve ser visto por todos 
os que amam as artes cênicas.
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Se como atriz Tânia é espetacularmente dotada, sua 
integridade como colega de ofício e cidadã é motivo de 
aplauso e reflexão. Sempre atenta e a favor das grandes 
causas sociais que o teatro encampa, se mostra serena, fir-
me e determinada na defesa de suas opiniões e posições. 
Junto com Paulo Flores, forma uma dupla de comporta-
mento ético admirável.

Além da grande atriz, sempre insisto com ela para mos-
trar seus dotes vocais, cantando. Tânia é uma cantora que 
arrepia os ouvintes. Sei do que estou falando. Ela também.

A coleção Gaúchos em Cena, que acompanho desde o 
primeiro volume, uma iniciativa do Porto Alegre em Cena 
para contribuir com a memória do teatro gaúcho, amplia 
com este volume sua importância e seu reconhecimento. 
A leitura é obrigatória para todos os que amam, fazendo 
ou assistindo, a produção cênica do Rio Grande do Sul. Im-
portante lembrar que essa coleção é distribuída gratuita-
mente, não só para os participantes do festival, mas tam-
bém para todas as escolas de teatro do Brasil.

Encerro esse breve depoimento reiterando minha ad-
miração pela excepcional atriz escolhida para esta edição. 
Tânia Farias é merecedora da admiração e do aplauso de 
todos aqueles que dedicam sua vida, seu suor e seu traba-
lho para engrandecer e ampliar a importância do teatro 
em Porto Alegre. Pensando bem, não só de Porto Alegre. 
Do Brasil, sem dúvida. Do mundo inteiro.

LUCIANO ALABARSE
Secretário Municipal 

de Cultura
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Aonde Tânia nos levará
Este livro é o registro de um momento na carreira e na 

vida da atriz Tânia Farias. Seu cerne é uma entrevista que 
realizei com ela em quatro sessões no primeiro semestre 
de 2017, em Porto Alegre. Tânia aborda a evolução de seu 
trabalho no Ói Nóis Aqui Traveiz, que completa 40 anos de 
atividade em 2018; o aprendizado e a vivência teatral-a-
fetiva com Paulo Flores, um dos fundadores e atuador do 
grupo; as influências que constituem sua poética; a mili-
tância no feminismo; as visões políticas que moldam seu 
pensamento; a original síntese de uma espiritualidade e 
outros temas.

Aqui, não houve a intenção de percorrer cada um dos 
espetáculos de que ela participou, mas ficará claro, ao lon-
go destas páginas, seu desenvolvimento como atuadora, ou 
seja, como atriz e ativista ao mesmo tempo. O foco recai so-
bre seus trabalhos mais recentes, pois representam o que 
ela mesma considera sua maturidade como artista. Talvez 
seja mais apropriado falar de um início de maturidade, pois 
é impossível antecipar aonde ela nos levará nesta aventura.

Tânia, aos 43 anos completados no dia 2 de julho de 
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2017, é uma das atrizes mais reconhecidas da cena teatral 
no Rio Grande do Sul, mas não é exagero reivindicar um lu-
gar de destaque no teatro brasileiro moderno. Talvez mais 
longe. Os depoimentos dos pensadores do teatro latino-a-
mericano Vivian Martínez Tabares e Miguel Rubio Zapata, 
escritos especialmente para este livro, comprovam a reper-
cussão de sua atuação para fora das fronteiras nacionais.

Além de Vivian e Miguel, outras importantes persona-
lidades do universo teatral dedicaram-lhe palavras aqui. 
O depoimento de Paulo Flores, claro, serve de prefácio. 
Também estão presentes textos de Marta Haas (atuado-
ra do Ói Nóis), Dinho Lima Flor (da Cia. do Tijolo, de São 
Paulo) e Fernando Yamamoto (do grupo potiguar Clowns 
de Shakespeare), sem contar a apresentação tecida pelo di-
retor teatral Luciano Alabarse. Conclui o livro um ensaio 
também inédito de Valmir Santos, provavelmente o crítico 
e pesquisador mais próximo do Ói Nóis, uma verdadeira 
autoridade no assunto. Valmir também serviu de funda-
mental consultor para este projeto, e a ele devo um agra-
decimento especial. Agradeço também à Priscila Fenelon, 
que transcreveu as entrevistas, e à Daniela Bermudez, que 
revisou minhas traduções dos depoimentos em espanhol.

A surpresa deste livro para o grande público, mas não 
para as pessoas próximas a Tânia, é sua obra poética. Pela 
primeira vez, publica-se em livro versos de sua lavra, que 
até agora foram apenas timidamente divulgados por ela 
nas redes sociais ou em algum zine. Sua lírica passeia pelos 
temas que lhe são caros, como o teatro, o amor e a crítica 
social, mas é dotada de uma singularidade. Nela identifica-
mos a Tânia Farias que conhecemos, mas ao mesmo tempo 
descortinamos um aspecto insuspeitado de seu fazer artís-
tico, como se ela encontrasse uma nova dicção. Familiari-
dade e estranhamento. Em resumo, imperdível.
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Não devo concluir estes apontamentos sem expres-
sar, eu também, minha admiração pelo trabalho de Tâ-
nia, a quem acompanho, dentro do Ói Nóis, há pouco 
mais de uma década como jornalista e crítico de teatro. 
É uma honra assinar este volume dedicado a ela na cole-
ção Gaúchos em Cena. As longas conversas movidas a café 
nos intervalos de uma circulação nacional (em 2017, o Ói 
Nóis foi homenageado no Circuito Nacional Palco Girató-
rio Sesc), que serão compartilhadas com as leitoras e os 
leitores nas próximas páginas, não apenas confirmaram 
minhas impressões a seu respeito como expandiram em 
muitos aspectos a dimensão que tenho sobre seu traba-
lho. Pois Tânia é uma dessas artistas que contamos a hora 
para ver de novo em cena.

Seu compromisso incorruptível com a criação em to-
das as instâncias e a missão de transformar a realidade ao 
redor; sua ética pautada não por uma filosofia forjada em 
torre de marfim, mas pela suada prática diária da convi-
vência entre seres humanos; sua reivindicação de uma es-
piritualidade criativa que recusa lealdade a um único dog-
ma; seu pensamento independente que desafia os pacotes 
de ideias embaladas a vácuo e prontas para o consumo; 
enfim, tudo isso ressuscita em nós o desejo antigo, talvez 
ancestral (como ela diria), de acreditar em um mundo com 
menos injustiça.

FÁBIO PRIKLADNICKI
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Intensidade em todos os atos

PAULO FLORES
Atuador e um dos fundadores

 do Ói Nóis Aqui Traveiz

Esse depoimento é parcial porque trata de uma pes-
soa especial para mim, que amo profundamente e com 
quem vivi por vinte anos, compartilhando todos os 
momentos em cumplicidade total, com solidariedade e 
amizade. Tânia é uma pessoa maravilhosa. Uma mulher 
sensível e criativa, com uma imaginação criadora revolu-
cionária, extremamente engajada em tudo que faz.

Desenvolveu, dentro do Ói Nóis Aqui Traveiz, uma 
trajetória de atriz exemplar. É uma atuadora envolvida 
integralmente com a sua Tribo. Radicalizou em sua vida 
a nossa ideia de atuador – fusão do artista com o ativista 
político – com lucidez e ambição de mudar a sociedade. 
Em busca de liberdade e justiça social, aprendeu todas 
as etapas da criação e produção do teatro: atuação, en-
cenação, cenografia, figurinos, musicalidade, adereços, 
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sonoplastia, iluminação. Envolveu-se visceralmente com 
todos os aspectos da criação do Ói Nóis, assim como a or-
ganização do grupo e de nosso espaço, a Terreira da Tribo. 
Nesses anos todos, Tânia sempre representou a busca por 
um teatro comprometido eticamente com o público. Essa 
intensidade em todos os atos a transformou na grande 
atriz que é.

Em 1995, vivíamos uma crise com a discussão sobre 
o espaço alugado que o grupo tinha na Rua José do Patro-
cínio, do qual viríamos a sair em 1999. Foi quando come-
çamos a discutir publicamente com a cidade a importân-
cia da Terreira da Tribo. Em todos os fóruns, defendemos 
um olhar atento de parte do poder público para que esse 
centro de atividades culturais não terminasse, já que os 
proprietários queriam o prédio de volta. Tânia se engajou 
nesse processo desde o início, como relata em sua des-
montagem Evocando os Mortos – Poéticas da Experiência. 
Era uma jovem confrontando a Secretaria Municipal de 
Cultura porque não havia interesse em manter o espaço. 
Já estava ali a figura da atuadora.

Os primeiros trabalhos de Tânia no Ói Nóis foram 
duas substituições: na peça de teatro de rua Os Três Ca-
minhos Percorridos por Honório dos Anjos e dos Diabos e em 
Missa para Atores e Público sobre a Paixão e o Nascimento 
do Doutor Fausto de Acordo com o Espírito de Nosso Tempo. 
Já era possível antever a atuadora brilhante que seria pela 
vitalidade e pela preocupação solidária de estar presen-
te em todas as atividades. Era dedicada não apenas a seu 
trabalho, mas ao coletivo. A Heroína de Pindaíba (1996), 
baseada na peça O Homem que Era uma Fábrica, de Augus-
to Boal, foi o primeiro espetáculo de que Tânia participou 
desde o início do processo de criação. Sua composição da 
personagem Matilda Silva da Silva era um trabalho de 
clown fantástico.
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Um ponto importante da pesquisa do Ói Nóis Aqui 
Traveiz são as ações físicas, que partem da ideia da antro-
pologia teatral. O ator convencional reproduz em cena os 
gestos cotidianos, limitando-se aos códigos do naturalis-
mo. Já as ações físicas não cotidianas criam uma abertu-
ra maior, tanto para o ator quanto para o imaginário do 
espectador. Os exercícios utilizados, dentre eles a criação 
de sequências individuais de ações, visam a desenvolver pri-
meiramente a presença cênica e a organicidade da atuação, 
cuja primeira condição é romper com hábitos e condiciona-
mentos que travam a espontaneidade e a natureza profunda 
do ator. De uma forma ou outra, o Ói Nóis sempre investiu 
nisso, mas a partir da Antígona - Ritos de Paixão e Morte 
(1990) há um aprofundamento ou pelo menos um apri-
moramento desse trabalho que confere uma potência e 
cria uma gramática. O corpo fica mais disponível para o 
processo de criação. É a ideia do laboratório teatral de 
Grotowski (1933-1999), que já estava presente em Sta-
nislávski (1863-1938) e Meyerhold (1874-1940) e de-
pois estará em Eugenio Barba (1936).

Durante um período de sua trajetória, Tânia mer-
gulhou profundamente no estudo das ações físicas. Esse 
percurso foi de 1997 a 2002, envolvendo espetácu-
los como A Morte e a Donzela (1997), de Ariel Dorfman; 
Hamlet Máquina (1999), de Heiner Müller; e Aos que Virão 
Depois de Nós – Kassandra in Process (2002), baseado no 
romance de Christa Wolf. Neste intervalo, trabalhamos 
intensamente as ações físicas, as quais Tânia tomou para 
si como um caminho para o desenvolvimento da atuação. 
Viu nesse trabalho a oportunidade de potencializar sua 
energia e seus desejos.

Essa potência é tanto energética, corporal, como da 
própria criatividade e da imaginação. A partir daí, Tânia 
passou a ter mais facilidade para trabalhar todas as lin-
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guagens. Depois do domínio da técnica, vem a libertação. 
É o que Tânia fez com a Medeia de Medeia Vozes (2013), 
peça também baseada em Christa Wolf, e com a Sophia 
de Viúvas – Performance sobre a Ausência (2011), a partir 
do texto de Ariel Dorfman e Tony Kushner. Tânia conse-
guiu chegar em Medeia, que para mim é o trabalho mais 
elaborado de sua trajetória, porque passou por todo esse 
processo que começou em A Morte e a Donzela e ganhou 
força na criação da Ofélia de Hamlet Máquina.

Conhecemos a ideia de desmontagem – trabalho em 
que o artista apresenta seu processo de criação – por meio 
do livro Des/tejiendoEscenas (2009), organizado por Ilea-
na Diéguez. Depois, trouxemos Ileana e Miguel Rubio 
Zapata, um dos autores do volume, para um seminário 
em Porto Alegre. Convidamos o grupo peruano Yuya-
chkani, do qual Miguel é um dos fundadores, para par-
ticipar do primeiro Festival de Teatro Popular – Jogos de 
Aprendizagem, em 2010, quando entramos em contato 
direto com pessoas que estavam pensando e praticando a 
ideia da desmontagem.

Sendo uma pessoa que vê à frente, Tânia percebeu aí 
um conceito novo. Dentro do Ói Nóis, considerávamos as 
demonstrações técnicas algo distanciado e frio. Mas a des-
montagem trazia um elemento criativo. Uma desmontagem 
vai além de uma demonstração técnica; é uma demonstração 
afetiva do trabalho da atriz/ator. Tânia ficou entusiasmada 
e resolveu investir nisso, pois é uma pessoa inquieta com o 
próprio trabalho e procura ampliar sua maneira de fazer as 
coisas. Hoje, no Brasil, está havendo uma discussão sobre a 
ideia da desmontagem, e o Ói Nóis está sendo um dos con-
dutores, a partir da visão que Tânia teve.

Tânia entusiasma as pessoas em dois níveis. Primeiro, 
é motivador vê-la trabalhando na sala de ensaio e nos la-
boratórios que realizamos. Passa uma energia positiva no 



23

sentido de desenvolver o máximo possível o atuador que 
há em cada um. Outro aspecto que entusiasma é Tânia 
como professora (no Ói Nóis, utilizamos o termo oficinei-
ra). Também é um trabalho que ela desenvolveu da me-
lhor forma possível. É uma pessoa dedicada em construir 
sua aula, sempre pensando em como motivar os alunos.

Além das oficinas na Terreira, ela realizou um traba-
lho social na Vila Pinto, no bairro Bom Jesus. Nesta que 
é uma das vilas mais carentes de Porto Alegre, Tânia de-
senvolveu um trabalho brilhante, de 2004 a 2014, den-
tro da ação que chamamos de Teatro como Instrumento 
de Discussão Social. Acredito muito no exemplo, e Tânia 
conseguiu ser um exemplo para várias pessoas desenvol-
verem seu trabalho teatral em conexão com a comunida-
de e com as questões sociais.

Desde que Tânia entrou no Ói Nóis, compartilhou 
diretamente as ideias que estavam ali. Quando assistiu a 
um ensaio geral de Fausto, pensou: “Se o teatro pode ser 
isso, é esse teatro que quero fazer pelo resto de minha 
vida”. O teatro do Ói Nóis a tocou profundamente. Se pu-
dermos olhar para alguém e constatar a ideia do atuador, 
esse alguém é Tânia. Foi o que nos tornou cúmplices, ela 
e eu, na criação artística, além do fato de ser uma pessoa 
ousada, característica que o Ói Nóis procura em seu dia a 
dia. Romper, transgredir, ousar.

Quando montamos A Morte e a Donzela, pensamos em 
colocar um elevador em cena. Alguém poderia se ame-
drontar com a dificuldade. Tânia disse: “Vamos fazer!” E 
conseguimos colocar em cena um elevador que subia e 
descia, causando impacto na cenografia. É isso que o Ói 
Nóis busca: um teatro de invenção. Não queremos repetir 
uma fórmula. Há uma preocupação em procurar infor-
mação e em pesquisar.

Tânia assumiu responsabilidades no Ói Nóis, sem-
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pre foi extremamente ativa. Chegou a ser conselheira do 
Orçamento Participativo de Porto Alegre para defender 
a preservação da Terreira. Participou também do conse-
lho do Redemoinho – Movimento Brasileiro de Teatro de 
Grupo. É uma pessoa que sempre esteve na vanguarda 
das lutas do Ói Nóis. Isso é um ato de coragem, porque se 
enfrenta barras pesadas.
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ENTREVISTA
Depoimento a Fábio Prikladnicki
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O ARTISTA TEM UM
COMPROMISSO
COM A BELEZA
Fábio Prikladnicki – Qual é a missão do artista, se é que 
ele tem uma?
Tânia Farias – Acredito que tem. A primeira delas é ser fiel 
à sua verdadeira vontade. Dentro desta missão, estão to-
das as outras. Para ser a artista que quero ser, tem questões 
que preciso colocar na cena. Preciso discutir o fato de viver 
em uma sociedade tão injusta e desigual. Preciso discutir a 
opressão à mulher, porque isso diz respeito a muitas pes-
soas e a mim. Preciso não agir com naturalidade diante de 
tanta iniquidade. Para mim, essa é a minha função. Fazer 
um teatro que vá às últimas consequências na sua pesquisa 
estética, que se desenvolva tecnicamente com a maior pro-
fundidade e que toque em temas que acredito que sejam 
vitais para a emancipação do ser humano. Devemos ser 
verdadeiros conosco e com nossa vontade maior. O artista 
tem um compromisso com a beleza.
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Com a beleza do espetáculo?
Com a beleza. Encontrar uma peça de teatro deveria ser 
também encontrar a beleza. Não falo de uma beleza padro-
nizada. Não é a beleza imposta por um padrão estético. A 
arte precisa de beleza. E o teatro, que é a minha linguagem, 
deve ser belo. Pode ser terrivelmente belo, mas belo. Ainda 
que te doa os ossos. A beleza pode ser terrível. Não é o bo-
nitinho, não é o “ai, que lindo”. É o belo, profundo. Estou 
falando de arrebatamento estético, de algo que te move 
quando vês um espetáculo. O teatro tem que ser belo.

A missão do artista envolve a transformação social?
Para mim, envolve.  Talvez o grande barato do teatro seja a 
possibilidade do encontro, e isso é cada vez mais fundamen-
tal. Que ele possa mobilizar as pessoas para transformar coi-
sas. Porque, ao se transformar, elas transformam o meio em 
que estão. O teatro tem esse poder, o fato de se estar envolvido 
com teatro. Fazer aula de teatro é absolutamente transforma-
dor. Mas o espetáculo pode te movimentar, pode plantar coi-
sas na tua alma que vão ficar contigo para sempre, e isso pode 
ser transformador. O que tu vais fazer com isso no teu dia a dia 
é o que faz isso ser uma transformação social ou não.

“Qualquer conteúdo será
 mais bem transmitido

 em um espetáculo 
que tem mais apuro estético”

Como percebes a relação entre política e estética?
Qualquer conteúdo será mais bem transmitido em um es-
petáculo que tem mais apuro estético. O espetáculo mal 
feito, sem cuidado, sem trabalho de ator, provavelmente 
vai tocar menos as pessoas. Amor, ciúmes, opressão, revo-
lução, enfim, qualquer tema fica mais potente se se afirmar 
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como obra de arte. Deve ter apuro estético, cuidado, re-
quinte de detalhes, trabalho de ator, trabalho musical. Será 
muito mais eficaz. Qualquer coisa que queiras dizer,  qual-
quer discurso, de qualquer tendência política, será mais 
bem colocado. O Ói Nóis sempre levou isso muito a sério.

Bancando o advogado do diabo: o apuro estético pode ofus-
car a mensagem? Quero dizer, o espectador pode ficar sa-
tisfeito com a beleza, deixando de lado o aspecto político?
Depende de como se faz o espetáculo. O espetáculo pode 
ter requinte estético e não abrir mão de colocar as questões. 
Tudo será mais acessível, penetrável. Senão, a gente simples-
mente escreveria panfletos. Não acredito que o fato de haver 
preocupação estética e técnica com o trabalho faça com que 
a mensagem fique em segundo plano. Penso o contrário. Não 
podemos abrir mão disso. Senão, vamos abrir mão do teatro. 
Se não queres utilizar o teatro em toda a sua potência, podes 
fazer outra coisa na vida. Vai escrever livro, poema, trabalhar 
em banco, mas não me vem fazer teatro.

Já tiveste que dizer não para não precisar fazer algo que 
fosse contra os teus valores?
Sim. Já me convidaram para cargos, por exemplo.

Cargos políticos?
Sim. E não optei porque não concordava com aquele go-
verno. Vejo meus colegas de teatro e penso que deve ser 
bom para o currículo ser o diretor de um teatro, o coorde-
nador de um projeto importante. Vejo várias pessoas legais 
assumindo esses cargos, mas eu não conseguiria fazer isso 
em um governo com o qual eu não tivesse afinidade ideo-
lógica. No meu caso, era um bom salário e eu estaria em um 
cargo de coordenação. Mas achei que aquele governo não 
merecia meu nome assinando qualquer coisa que fosse. 
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Tem a ver com ética pessoal. Seria ótimo para o meu cur-
rículo, mas o currículo não é tudo na vida de uma pessoa. 
Prefiro a minha consciência tranquila.

SOMOS MAIS VELHOS
DO QUE NOSSO CORPO
Como construíste a tua técnica de atuação?
Existe uma postura. Não diria que é uma técnica, porque a 
cada novo trabalho procuro um caminho novo para chegar 
ao espetáculo, à personagem. É uma maneira de me man-
ter viva, ativa, curiosa. Tem uma postura de encarar o tra-
balho seriamente, de ir a fundo, de não me contentar com 
as primeiras coisas que surgem. Tentar descobrir o que tem 
depois e depois e depois. Sempre me desnudo como pes-
soa quando vou fazer uma personagem. Talvez por isso os 
processos mexam tanto comigo. Medeia (de Medeia Vozes, 
2013) mexeu. Sou outra pessoa depois de fazer Medeia. Co-
mecei a pensar a minha mulher: o que estou fazendo aqui e 
agora? Preciso repensar minha trajetória no teatro, pensar 
no que fiz até aqui. Então, os meus filhos são a minha obra? 
Qual é a minha obra? Preciso de um espaço para minha sub-
jetividade, para essa mulher que estou construindo. Perce-
bi que eu precisava abrir essas brechas na minha trajetória 
dentro do grupo. Medeia me colocou em crise (risos). Tem 
a ver com esse despir-se para fazer uma personagem, dei-
xar-se afetar. Alguém pode dizer que isso é perigoso. Não 
sei, para mim é vital. Tudo está em nós, mesmo aquilo que 
acreditamos que não vivemos. Somos muito mais velhos 
do que esse corpo. Quando penso no ser humano, penso 
que ele é velhíssimo, que existe uma idade que não se pode 
adivinhar apenas de olhar. Já fui menina infinitas vezes e de 
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diferentes maneiras, já sofri perdas que hoje ainda não per-
di, já tive filhos que não terei. Todas as outras coisas estão 
em nós. Precisamos fazer esse mergulho, se despir um pou-
co dessa biografia conhecida, para entrar em contato com 
essa possibilidade de construir um personagem.

Explica essa ideia de ser mais velho do que o corpo.
Temos uma ancestralidade que não vemos, mas existe. Es-
tão em mim todas as mulheres que vieram antes de mim 
e que fizeram chegar a esta. Não sou só a Tânia. Sou a Tere-
zinha, que era minha mãe. Sou Amália, que era a mãe dela. 
Todas aquelas outras que vieram antes de mim até que eu 
pudesse ser o que sou hoje. Acredito nessa ideia de ances-
tralidade, de um corpo gigantesco que tem todas essas vi-
das em si. Talvez o meu osso seja velho.

“Acredito nessa ideia
de ancestralidade,

de um corpo gigantesco que 
tem todas essas vidas em si”

Que tipo de ensinamentos procuras transmitir nas aulas 
de teatro?
É difícil dizer, porque não transmitimos em uma sentada 
com uma conversa.Transmitimos em um trabalho diário, 
contínuo. Na Escola de Teatro Popular do Ói Nóis, traba-
lhamos com os alunos durante um ano e meio. Então, é 
difícil de dizer. Mas acredito que somos o exemplo que po-
demos dar. Por isso, procuro ser dedicada. Tenho uma pai-
xão muito grande pelo que faço. Se as pessoas não forem 
apaixonadas pelo teatro, não farão teatro. Não é possível 
estar aqui sem estar conectado a uma vontade verdadei-
ra. Senão, tu não consegues fazer teatro. As artes vivem um 
contexto difícil, e temos que lutar muito para conseguir. É 
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preciso dedicar tua vida ao teatro, e é difícil assumir isso, 
porque não vais ter apoio, não vais ter reconhecimento. 
O teatro precisa te movimentar as entranhas. Esse corpo 
ancestral precisa ser movido. E ele é gigantesco. Não vai se 
movimentar se não estiver conectado ao seu desejo mais 
primordial. Tem que ser como a alimentação. Não posso 
deixar de comer porque morro de fome. Então, não posso 
deixar de fazer teatro, senão morro. Ou o teatro move em 
ti algo assim, ou ele não acontece.

UM CORPO EM CHAMAS
EMITINDO SINAIS
Que autores te constituíram como artista?
Artaud (Antonin Artaud, 1896-1948) e Grotowski (Jerzy 
Grotowski, 1933-1999) são dois pensadores que influen-
ciam muito meu trabalho de atriz. Fizeram parte do meu 
campo intelectual. São diferentes entre si, mas se retroa-
limentam. Meu trabalho físico tem muito do que propõe 
Grotowski, e, por outro lado, meu entendimento sobre 
o teatro tem muito a ver com Artaud, essa ideia de que é 
necessário recuperar o rito, de que o ator tem que ser um 
sacerdote. Quando entrei para o Ói Nóis, estava lá no ma-
nifesto do grupo: “Atuar como se fosse a última vez que ti-
vesse algo a comunicar aos demais”. Artaud traz um pou-
co disso. Tem que dar tudo de si: não há separação entre a 
minha vida e aquele momento. Tem aquele momento, e 
aquele momento é a minha vida. O teatro passa a ter uma 
dimensão sagrada. Devo ao Artaud – e, claro, ao Ói Nóis – a 
percepção sobre o teatro como um lugar sagrado. Pensan-
do intelectualmente, Artaud e Grotowski são chaves para 
mim. Mas tem vários outros que de certa forma me atra-
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vessam. O Kazuo Ohno (1906-2010), especificamente, e o 
butô. Tenho a convicção de que eu já tinha experimenta-
do o butô sem saber antes de ter informação teórica sobre 
isso. Depois, entendi o que significava e percebi que havia 
muito do butô no que eu fazia. Toda a minha leitura so-
bre o butô é maravilhosa. Foi um processo de descoberta 
de poética pessoal. Qual é a minha poética? Que imagens 
me preenchem? O que eu projeto em cena? O que projeto 
no meu corpo em cena? O que projeto no outro com o meu 
corpo na cena? Fui me perguntando e me respondendo a 
partir do contato com o butô. É uma poética com a qual 
me identifico muito. Me identifico absolutamente com a 
forma como o Kazuo Ohno se expressa, quando ele está 
querendo dizer por onde ir e evoca imagens de um peso 
poético tremendo. Precisamos constituir uma poética pró-
pria, e acho que o Kazuo e o butô me ajudaram a perceber 
esse caminho. São os nomes das minhas gatas: Pina (da co-
reógrafa Pina Bausch, 1940-2009; a gata morreu durante a 
produção deste livro) e Kazuo (que virou um nome feminino 
para batizar a outra gata). Tem a influência do meu contato 
com o teatro-dança. O meu estudo pessoal também é algo 
que sempre me encantou. Vi muita coisa, li muita coisa, 
experimentei coisas com o meu corpo. Então, Pina Baus-
ch é com certeza uma referência. Diria que na dança essas 
duas figuras, Pina e Kazuo, são significativas para mim.

“Devo ao Artaud 
– e, claro, ao Ói Nóis – 

a percepção sobre o teatro
como um lugar sagrado”

E as leituras fora das artes cênicas?
Gosto muito de poesia, que constitui um pouco o que eu 
sou. Canto Geral, do Pablo Neruda (1904-1973), foi das 
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primeiras coisas que li com entendimento de mundo. Ele é 
fundamental. Fernando Pessoa (1888-1935) é um mestre 
que me iluminou várias vezes. Tem outras figuras mais re-
centes que estão reverberando muito em mim ainda ago-
ra. A Anna Akhmatova (1889-1966) é uma poetisa russa 
com uma história fantástica e uma biografia trash. Fez uma 
poesia incrível. Era uma mulher poeta naquele contexto 
bastante hostil e constituiu, ainda assim, uma obra signi-
ficativa. Sua poesia me toca profundamente. Uma perso-
nalidade mais contemporânea é a nicaraguense Gioconda 
Belli, que tem uma poesia muito feminina. Quando leio 
sua obra, é como se conversássemos. Me inspira, me insti-
ga, me faz bem. Encontrá-la por meio de sua poesia me faz 
celebrar a mulher que sou. É um monte de referência. Não 
mandei tu perguntares (risos).

“O teatro de grupo
 é como uma religião

para mim”

Mas foi bom porque abriu um leque de referências.
Uma leitura muito significativa na minha constituição pes-
soal é a Rosa Luxemburgo (1871-1919). Encontrar as car-
tas dela foi importante para mim. Conhecer sua vida, suas 
ideias e essa produção quase poética, que são as cartas, é 
como entrar em contato com uma produção afetiva. Eu po-
deria citar mais um monte de gente. Podia falar o quanto é 
fundamental meu contato com o teatro de grupo no Brasil. 
Isso me formou como militante, me deu amigos, me deu 
parâmetros. O teatro de grupo é como uma religião para 
mim. Acredito no teatro que se faz coletivamente porque é 
onde se realiza a natureza coletiva do teatro – na prática, e 
eu acredito nela. Poderia dizer que pessoas como Zé Celso 
(Martinez Corrêa), Antunes Filho, Ilo Krugli, Paulo Flores 
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são mestres para mim. O Paulo Flores mais do que qual-
quer outro.

Como se traduz esse conhecimento que se toma de um 
livro, no caso de Grotowski e Artaud, por exemplo? Uma 
coisa é o livro e outra coisa é o corpo.
A possibilidade de traduzir isso para a prática não é tão 
distante. O Grotowski, por exemplo, tem roteiros de pe-
ças, vídeos de peças, vídeos de treinamentos com atores. 
Com o Artaud não tem muito o que fazer, porque ele pou-
co exercitou o teatro que propôs, então o que podemos é 
nos deixar contaminar. A ideia de recuperar o poder de 
contágio do teatro está na obra dele. Temos que nos dei-
xar contagiar pelo que ele escreveu. Ninguém teria como 
traduzir exatamente o que ele queria, nem se vivesse junto 
com ele, porque ele não realizou o que queria. No entanto, 
propôs imagens fortes, densas. Uma proposta vigorosa do 
que poderia ser o teatro. Cada vez que se lê Artaud, é como 
se alguém te sacudisse pelos ombros fortemente. Tem uma 
atualidade incrível. O principal mérito é que ele te impul-
siona, te joga para frente. Corra o risco! Saia desse lugar! Vá 
lá! O teatro está para ser descoberto, e ele precisa ser vivo. 
Até hoje, quando penso em um corpo em chamas emitin-
do sinais, que é a imagem que ele propõe, isso ainda me sa-
code e me faz querer fazer teatro. Me faz querer fazer esse 
teatro no qual talvez o meu corpo pareça em chamas emi-
tindo sinais. O Ói Nóis tem se sacudido para descobrir o 
que isso significa, e acho que temos sido muito felizes nes-
se sentido. O Ói Nóis se ancora no Artaud. Eles já tinham 
experimentado tanta coisa quando eu cheguei no grupo, 
então já tinha mil maneiras de experimentar e outras que 
eu pude desenvolver.  Pegamos esses dois exemplos, Gro-
towski e Artaud: são casos diferentes. É muito mais fácil 
perceber o que o Grotowski queria do que o Artaud por-



36

que Grotowski praticou. Por outro lado, o texto do Artaud 
tem muita capacidade de contágio. Ele propõe conceitos 
novos. Esses dias, eu estava lendo o livro Artaud e o Teatro, 
do Alain Virmaux, pois voltei a estudar Artaud. Virmaux 
fala sobre três elementos presentes no projeto do Artaud: a 
crueldade, o duplo e o transe. Acredito que são três aspec-
tos presentes no trabalho do Ói Nóis.

FEMINISMO NAS 
ENTRELINHAS 
DAS TRAGÉDIAS
Como começou o contato com o feminismo, que envolve 
tua vida pessoal e profissional?
Comecei a pensar sobre questões do feminino quando so-
fri a violência sexual, quando fui estuprada. Quando con-
tei para uma irmã o que tinha acontecido, a primeira coisa 
que ela me disse foi: “Se estiveres grávida, não podes tirar!”. 
Como assim? Achei de uma agressão absurda e comecei a 
me perguntar várias coisas. Passei a enxergar coisas na re-
lação da minha mãe com meu pai, das minhas irmãs com 
meus cunhados. Comecei a ver a mulher na minha trajetó-
ria pessoal, na minha família, e percebi a opressão nessas 
relações. A partir dali, comecei a pensar sobre isso.

“Comecei a ver a mulher 
na minha trajetória pessoal, 
na minha família, e percebi 
a opressão nessas relações”

Que idade tu tinhas?
Dezenove anos.
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Ou seja, o feminismo para ti não veio primeiramente de 
leituras, mas da experiência?
Sim, totalmente. Pensei sobre quem eu era e o que sig-
nificava ser mulher a partir dessa experiência. Que é um 
pouquinho antes de eu fazer a primeira peça no Ói Nóis. É 
importantíssimo dizer que o Ói Nóis é feminino e telúri-
co. Tem uma preocupação com as minorias, e a mulher é a 
grande minoria, porque, mesmo entre os negros, ela seria 
a mais negra. O Oi Nóis tem isso muito forte, então na ver-
dade encontrei dentro desse trabalho reverberações disso 
tudo. Tem personagens femininas fortíssimas, que trazem 
questões importantes a respeito do papel e do espaço da 
mulher. Desenvolvi isso dentro do Ói Nóis. Então, as coisas 
são meio juntas. A experiência pessoal me deu um insight, 
e no Ói Nóis entrei em contato com o pensamento organi-
zado, as ideias, as autoras, tratando o tema de uma forma 
mais intelectual. A questão começa na pele e depois vai 
para o intelecto.

Quais foram as primeiras autoras feministas que leste?
Acredito que as primeiras leituras feministas não foram es-
critas por mulheres, nem eram escritos sobre feminismo. 
Eram as tragédias gregas. As Troianas, de Eurípides (c.484-
406), por exemplo, foi um marco de leitura e trabalho. 
Entrei em contato com Cassandra, com aquelas mulheres 
todas que foram levadas como troféus de guerra para se-
rem escravas sexuais. Foram as primeiras leituras que me 
fizeram pensar no feminismo. Me dei por conta da posição 
da mulher na história da humanidade. Então, as primei-
ras leituras que considero feministas foram as entrelinhas 
dessas tragédias. Depois, veio o trabalho com todas essas 
mulheres que acabei vivendo. Fiquei pensando agora: 
que feminista eu li? Li Gioconda Belli, que para mim é um 
exemplo de feminismo. Mas não é um feminismo xiita. 
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Não me identifico com o feminismo xiita.

Há muitas vertentes dentro do feminismo. Consegues 
identificar a tua ou preferes não te rotular?
Não apenas com relação a isso, mas na própria vida prefiro 
não dizer que sou isso ou aquilo, embora muitas vezes seja 
impelida a isso. O momento histórico às vezes exige que te 
afirmes. Mas em geral não gosto de ter um subtítulo que 
me defina porque restringe as coisas em vez de ampliar. 
Quando penso no feminismo, o que mais me interessa são 
as desigualdades e injustiças a serem combatidas. De ma-
neira alguma eu gostaria que um homem sofresse o que 
nós sofremos. Para afirmar o mundo que queremos, às ve-
zes achamos que precisamos destruir tudo. Mas não preci-
samos destruir o homem para construir uma sociedade de 
parceria. Somos diferentes, e é fundamental que sejamos. 
Nossa natureza distinta é a riqueza de tudo que podemos 
construir juntos. Então, não temos que ser iguais. Temos 
que ter os mesmos direitos, os mesmos espaços. Não deve 
haver nenhum cerceamento na nossa liberdade, no nos-
so direito, nas nossas oportunidades apenas porque sou 
uma mulher e tu és um homem. É nesse sentido que me 
interessa. Me interessa ampliar o espaço da mulher, e não 
reduzir o do homem. Claro, é preciso trabalhar questões 
éticas. Um homem não pode agir como se fosse um bicho 
que tem um desejo absurdo e vai subjugar todos os outros 
seres do planeta. É preciso repensar a sociedade machis-
ta, patriarcal e falocêntrica que está aí há tanto tempo. O 
homem precisa repensar seu lugar, sua postura. Mas não 
quero fazer o que os homens fazem.

Quando tu entraste no Ói Nóis, bebeste de um feminis-
mo que já existia no grupo ou acabaste tornando o Ói 
Nóis mais feminista?
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Dizer as duas coisas talvez seja verdadeiro. Porque, de fato, 
o Ói Nóis tem essa preocupação, e ela é muito anterior a 
mim. É importante que se diga isso. Mas com certeza devo 
ter colaborado bastante para que nos mantivéssemos nes-
se caminho e talvez nos aprofundássemos. Acho que con-
tribuí, mas quando cheguei estava tudo fértil para isso. 
Essa preocupação já era sensível no grupo.

Interpretaste muitas protagonistas que são mulheres for-
tes, grandes personagens feministas. Como é incorporar 
estas vozes?
É um privilégio tremendo poder ser porta-voz de um dis-
curso feminista em um grupo como o Ói Nóis, com essa 
história lindíssima. Fazendo isso, me formei como pessoa, 
mulher e, claro, atriz. Diria que é um privilégio, mas é um 
privilégio construído com bastante trabalho. Quando pro-
tagonizo, trabalho 12 horas por dia. Para ser essa atriz que 
as pessoas identificam como boa, forte, com técnica, não 
foi um santo que baixou. Foi trabalho. Nos primeiros espe-
táculos em que assumi o protagonismo, trabalhava muito, 
pesquisava muito. Trabalhando corpo, voz, construindo 
personagem, descobrindo caminhos, adquirindo técnicas 
novas. Acredito que conquistei esses trabalhos por conta 
do meu envolvimento. Não estou nem falando dos outros 
aspectos, que é fazer cenário, figurino, produção. Estou 
falando especificamente do trabalho de atuação: dedicar 
tempo para treinar, para aperfeiçoar o corpo, a voz.

“Ética é uma coisa só.
A gente tem ou não tem”

Acreditas que construíste uma ética no teu trabalho e na 
tua vida?
Ética é uma coisa só. A gente tem ou não tem. Prezo muito 
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por isso, talvez seja uma das coisas que mais me preocupam. 
E talvez seja o que mais me fez perder amigos. É difícil para 
mim perdoar alguém que falta com a ética. Tem que ser a 
base de qualquer relação, de qualquer trabalho, de qual-
quer coisa que se faça com o outro. Batalho pela minha ética.

“Para mim, todo pensamento,
 todo conceito só tem 

sentido na ação”

Simpatizas com determinado conceito de ética? Imagino 
que, para ti, a ética não seja uma filosofia que se lê em 
livro, mas um princípio exercitado no dia a dia.
Para mim, todo pensamento, todo conceito só tem sentido 
na ação. Já tem tanto livro escrito. Para mim, a ética é um 
exercício cotidiano. É estar no trabalho na hora em que eu 
disse que tinha que estar. É tentar fazer o melhor em tudo. 
Não seria ético que eu me economizasse. Então, preciso me 
empenhar. Não vou filosofar sobre a ética. Ética é aquilo 
que tu exercitas. Arranjei dois gatos, preciso alimentá-los. 
Não posso maltratar esses gatos se eu os trouxe para minha 
casa. Não posso abandonar um amigo se o fiz acreditar que 
poderia contar comigo. Não posso trair uma pessoa que 
amo se ela espera que eu não tenha ninguém. Posso ter ou-
tro alguém apenas se acordarmos isso. Essas coisas fazem o 
que sou. São exercícios cotidianos.

NUNCA TINHA PENSADO 
SE ERA LIVRE OU NÃO
Como foi o primeiro contato com o Ói Nóis?
Comecei a fazer oficinas no Ói Nóis depois que assisti ao 
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espetáculo de teatro de rua Se Não Tem Pão, Comam Bolo! 
(1993). Ao final da peça, falaram que haveria um ensaio 
aberto da primeira parte de Fausto (Missa para Atores e Pú-
blico sobre a Paixão e o Nascimento do Doutor Fausto, de 
Acordo com o Espírito de Nosso Tempo, de 1994). Eu era 
uma rata de teatro, e tudo que tinha de graça na cidade eu 
assistia, ia para a fila, ficava quantas horas tivesse que ficar. 
Nem pensei duas vezes e me ofereci para assistir ao ensaio. 
Se na primeira vez em que entrei em cena pensei que preci-
sava daquilo na minha vida, quando assisti à primeira parte 
de Fausto pensei: “Quero fazer esse teatro!”. Porque foi ar-
rebatador, tinha tudo na cena. Antes, teatro para mim era 
palco italiano, os atores lá e nós aqui. Era algo visual com 
o qual te comunicavas sobretudo intelectualmente com o 
espetáculo. Mas Fausto era uma experiência dinâmica, tu 
te sentias dentro da peça. Plasticamente, era lindíssima. Tu 
não estavas separado dos atores. Eu não entendia ainda o 
que era aquilo. Tu estavas completamente abraçada pelo 
ambiente. Daí, comecei a fazer oficina no Ói Nóis.

Foi a descoberta de um tipo de teatro que jamais havias 
imaginado que existia.
Era incrível! E o Paulo (Flores) estava belíssimo na peça, 
era uma coisa assim, nossa! Não sei como ele não recebeu 
prêmio de melhor ator. Fausto começava velho e rejuve-
nescia no meio da peça. Quando o Paulo rejuvenescia, não 
havia dúvida de que ele tinha rejuvenescido. Aí vem uma 
história que já contei outras vezes. Cheguei em casa de ma-
drugada, porque a peça acabava à meia-noite e vinte, bati 
na janela da minha irmã que morava nos fundos e disse: 
“Hoje, vi uma coisa que quero fazer na minha vida!”. Con-
tei, emocionada, como era a peça e tudo. De lá para cá, não 
desgrudei mais do Ói Nóis.
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“Então, o teatro não
 é o lugar da mentira? 

Não.
É o lugar da verdade”

Como foi o aprendizado na oficina do Ói Nóis?
Tinha uma coisa incrível nas oficinas que era o imenso ní-
vel de liberdade. Tu passas a desejar ser livre. Eu era jovem 
e nunca tinha pensado se era livre ou não, mas fazendo a 
oficina do Ói Nóis concluí que eu queria essa liberdade, 
queria estar entre as pessoas, queria sentir o que eu estava 
sentindo. Esse desejo de liberdade marca minha vida, não 
só minha trajetória como atriz, mas a minha pessoa. Ou-
tro aspecto é que eles me davam pistas de que o teatro era 
uma coisa mais profunda do que aquilo que eu tinha ex-
perimentado até então. O teatro que eu vinha fazendo era 
digestivo, leve, e o Ói Nóis propunha um mergulho. Preciso 
me desnudar para entrar em contato com o trabalho. Pre-
ciso aparecer. É aquela coisa que o Artaud fala: “É preciso 
não ter medo de mostrar o osso e arriscar-se a perder a car-
ne”. O processo é esse. Para ser profundo, intenso, como 
a vida. Foi a primeira vez que ouvi que no teatro a gente 
não põe máscaras, a gente tira. Como assim? Então, o tea-
tro não é o lugar da mentira? Não. É o lugar da verdade. Isso 
para mim passou a ser mantra, passou a ser algo que quero 
afirmar todos os dias. Quando faço teatro, não minto. Que-
ro estar inteira, intensa e verdadeira. O meu eu tem que 
estar ali, a minha alma tem que estar em cena, seja para o 
que for. Tem a ver com algo que o Ói Nóis te sugere: o teatro 
pode ser uma experiência profunda na tua vida.
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CRIAÇÃO COLETIVA DE
INDIVÍDUOS AUTÔNOMOS
Algumas pessoas pensam que na criação coletiva as in-
dividualidades são reprimidas. Mas desde a tua primeira 
experiência no Ói Nóis tiveste a sensação oposta: encon-
traste a liberdade.
Sim. Acredito profundamente que a criação coletiva ne-
cessita de indivíduos autônomos, livres e apaixonados que 
pensam e colaboram com o outro e com a criação. Se não 
tens esses ímpetos, de que forma tu vais colaborar? Já se 
falou tanta bobagem sobre criação coletiva.

Que tipo de bobagem?
Que não funciona, que é mentira. Dizem que é tudo mentira 
dos grupos das décadas de 1960 e 70. Certa vez, em um semi-
nário do qual eu participava, um cara disse que tinha passado 
rapidamente por um grupo latino-americano que trabalhava 
com criação coletiva e que não funcionava. Eu disse que estou 
em um grupo que faz isso. Ele não podia simplesmente falar 
em um seminário cheio de gente que criação coletiva é uma 
mentira histórica. Existem grupos que fizeram e existem gru-
pos, como o Ói Nóis, que fazem ainda hoje. Foi algo muito pra-
ticado em determinado momento da história do teatro. Hoje, 
os processos colaborativos – que é algo diferente da criação 
coletiva – servem-se muito da experiência da criação coletiva. 
Quando dois atores estão juntos em um exercício de impro-
visação, muito do trabalho de improviso é dizer sim para o 
outro. O outro propõe algo, e tu entras no que ele tá fazendo. 
E vice-versa. O resultado dessa improvisação não é nem dele, 
nem teu. É dos dois. O teatro tem uma essência coletiva. O es-
petáculo, em geral, é feito a partir do olhar de uma pessoa que 
está fora. O diálogo entre essas duas pessoas vai resultar no es-
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petáculo – o diálogo entre o ator e o diretor, por exemplo. A 
natureza disso não é solitária, é coletiva. Quase tudo no teatro 
te leva para o mesmo lugar: tu não estás sozinho, ainda que 
estejas sozinho em cena.

Ou seja, a criação coletiva não é uma média da criativida-
de de todo mundo. É uma soma da criatividade de todos.
Exato. Não é preciso estar pouco potente para estar no coleti-
vo, ao contrário. Não tem o que eu não tenha feito nessa vida 
no teatro, e estou em um grupo que trabalha coletivamente. 
Tudo o que eu quis experimentar, experimentei. Tive espaço, 
apoio, incentivo. Talvez eu não tivesse feito se estivesse sozi-
nha. Fui potencializada pelo coletivo, e não reprimida.

“Cada um tem algo diferente
 para dar. E aí o fato de ter mais

 ou menos experiência acaba 
sendo rico para o processo”

Como vocês lidam com as diferenças de experiência entre os 
atuadores do grupo no trabalho coletivo? Tu, por exemplo, 
já foste uma das menos experientes e hoje é uma das mais.
A sala de trabalho é onde se dá na plenitude a ideia do coleti-
vo. Pense no Paulo (Flores). Ele tem mais de 40 anos de teatro, 
com certeza, porque o Oi Nóis tem quase 40. E imagine que 
tem gente há apenas dois ou três anos no grupo. Todos estão 
na sala de trabalho criando, trocando ideias e experimentan-
do. É maravilhoso. Os mais experientes têm mais informação 
sobre teatro, mas o cara que está chegando pode ter algo que 
não temos. É muito nítido que todo mundo tem com o que 
colaborar, e isso é o mais bonito. Perceber que aquele carinha 
que faz teatro há pouco tempo vai lá e se joga em cena. Cada 
um tem algo diferente para dar. E aí o fato de ter mais ou me-
nos experiência acaba sendo rico para o processo.
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Mas além do lado positivo também há momentos de con-
flito. Nem sempre todo mundo fica satisfeito.
Não dá para contentar sempre todo mundo. Isso é da re-
alidade da criação coletiva. Alguém vai ter que abrir mão 
de alguma coisa. Nem sempre é agradável. Às vezes, tu sais 
chateado porque a tua ideia não vingou e tu realmente 
acreditavas que era a ideia mais legal. Tem vezes que tu in-
sistes, porque acreditas que aquela ideia é a melhor para 
o trabalho, e tem momentos em que te dás por conta que 
não tinhas razão, que estavas apegado à ideia apenas por-
que ela era tua. Existem essas duas experiências. Às vezes, 
tu te frustras, mas faz parte.

Tu e o Paulo têm cuidado para não colocar uma voz de 
autoridade baseada na experiência de vocês? Existe um 
cuidado em não assumir essa posição de poder?
Existe. Se não existir, daríamos vários passos para trás. O 
que não significa que em alguns momentos eu não diga: 
“Olha, gente, já fiz tantas peças de teatro de rua e, se nós 
fizermos assim, o público não forma a roda”. Estou dando 
apenas um exemplo que inventei agora, mas já me vi di-
zendo: “Ouçam o que estou dizendo, porque já fiz muito 
isso”. Na hora, julguei que deveria falar da minha experi-
ência para eles me ouvirem. Me absolvi depois. Realmente, 
achei que era pertinente dizer isso. Na verdade, me poli-
cio bastante. E as pessoas jovens têm ideias fantásticas, é 
maravilhoso para se trabalhar. Mas temos que pensar em 
coisas que já vivemos para não cometer um mesmo erro.

Nesse ambiente em que todos são ouvidos, imagino que 
a tomada de decisão seja um pouco mais demorada do 
que se houvesse alguém dirigindo os trabalhos.
Certamente levamos mais tempo para fazer as coisas. Vou 
dar um exemplo. Depois de apresentar Caliban (Caliban – 
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A Tempestade de Auguto Boal, de 2017) pela primeira vez, 
fizemos uma conversa dentro do grupo para falar sobre o 
que tinha funcionado e o que não, cena a cena. Vencemos 
um horário inteiro de ensaio e não conseguimos abordar 
toda a peça. Se tivesse uma única pessoa avaliando, talvez 
tivéssemos tratado de tudo. Mas, no nosso caso, todos po-
diam fazer observações. Leva tempo. No outro dia, antes 
do ensaio, tivemos que terminar de falar das últimas ce-
nas que ficaram faltando na primeira conversa. São ossos 
do ofício. Uma pessoa pode ter percebido alguma coisa que 
outra não percebeu. E é importante a percepção de todos. 

UMA CENA NOVA
EXIGE UM CORPO NOVO
Qual foi a tua primeira personagem marcante no Ói Nóis, 
aquela que te lançou?
Foi a Paulina Salas, de A Morte e a Donzela (1997), meu pri-
meiro contato com a ideia de América Latina. Não foi o tra-
balho mais profundo, pois Viúvas (Viúvas – Performance 
sobre a Ausência, de 2011) foi muito importante, mas foi 
quando comecei a estudar os golpes na América Latina, seu 
significado e a reverberação no Brasil. Paulina era uma per-
sonagem feminina extremamente forte. Foi barbaramente 
torturada quando jovem e não entregou o companheiro, 
que era militante. Ficou com muitas sequelas do período 
em que foi torturada e presa. Paulina representava todos 
os países latino-americanos. Era um pouco o Brasil: ferido, 
manchado, marcado de forma negativa. Ela era a repre-
sentação do trauma que os golpes significaram para todos 
esses países. A prática em larga escala da tortura, o cercea-
mento total das liberdades democráticas e individuais, o 
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desmanche de uma América Latina que vinha caminhan-
do, digamos, para uma independência ou pelo menos uma 
autonomia maior e um nível maior de politização. Houve 
retrocesso também no reconhecimento de uma identida-
de latino-americana. Paulina representava esse lugar em 
que foram colocados esses países depois dos golpes. Foi um 
momento de tomada de consciência para mim em vários 
aspectos, de grande politização para a Tânia cidadã.

“Paulina representava todos
os países latino-americanos. 

Era um pouco o Brasil: ferido,
manchado, marcado de forma negativa”

E do ponto de vista artístico?
Por outro lado, do ponto de vista teatral e de trabalho de 
ator, foi um trabalho muito intenso. Tivemos um processo 
de preparação com a Beatriz Britto. E, claro, eu estava tra-
balhando com o Paulo, que é um mestre para nós e sobre-
tudo para mim. Eu era bem jovem e estava contracenando 
diretamente com ele em uma peça com apenas três atores 
(o terceiro era Julio Saraiva). A questão do ator estava em 
primeiro lugar. Trabalhamos com uma espécie de descons-
trução grotowskiana, artaudiana: as ações não cotidianas, 
as dissonâncias etc. Era um trabalho todo marcado em 
partituras físicas, mas que tinha também ações vocais e 
trabalho com texto. Foi o primeiro trabalho de atriz mais 
profundo que fiz e constatei que ainda havia muita coisa 
para se trabalhar. Outro aspecto interessante foi que a Bia 
(Beatriz Britto) escreveu a cartografia do espetáculo. Isso 
tem no programa, nós publicamos: uma série de descri-
ções dos nossos trabalhos de improvisação. O Paulo, o Julio 
e eu improvisamos muito. Eu era a jovenzinha do elenco, 
mais jovem até do que a personagem.
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Tua preparação para esse papel foi diferente do que vi-
nhas fazendo até então?
Foi a primeira vez que protagonizei, o primeiro trabalho 
em que tive um mergulho intenso. Vinha de espetáculos 
em que havia apenas substituído outras atrizes. Tinha fei-
to Fausto, uma experiência tremenda, mas na qual eu fazia 
mais personagens-coro. Estava em cena o tempo inteiro, 
mas de uma cena para outra ia mudando: fazia a feiticeira na 
cozinha das bruxas para rejuvenescer Fausto, daqui a pouco 
eu era a Psique, depois era a Mãe Terra, a Virgem que seria 
sacrificada no ritual para vencer o Deus do Inverno e libertar 
a Primavera... Então, tinha vários pequenos papéis. A peça 
me marcou profundamente, tive de estudar um monte, mas 
Fausto estava pronta quando cheguei. Entrei para substi-
tuir. Também tinha feito substituição em uma peça de rua, 
que era na verdade uma remontagem: Os Três Caminhos Per-
corridos por Honório dos Anjos e dos Diabos (1993). O espetá-
culo já tinha uma forma. E eu tinha feito um espetáculo de 
rua, oriundo de uma oficina, que era A Heroína de Pindaíba 
(1996), baseado em um texto do Boal chamado O Homem 
que Era uma Fábrica. Foi meu segundo trabalho de teatro de 
rua no Ói Nóis e foi bem importante. Foi a primeira vez que 
fiz um personagem clownesco na rua, um palhaço. Eu ficava 
o tempo inteiro em cena porque era a protagonista, deto-
nava todas as ações. A minha formação se deu a partir dos 
processos de criação dos espetáculos. Formação em sentido 
amplo: vai mudando minha visão de mundo, vai ampliando 
a Tânia cidadã e me trabalhando como atriz.

E do ponto de vista da técnica de atuação? Em alguns 
desses espetáculos houve um ponto de inflexão em que 
começaste a trabalhar de forma diferente?
Em A Morte e a Donzela, começo a trabalhar com as ações 
físicas não cotidianas e com a ideia de dissonância.
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E como foi a tua pesquisa para esse trabalho?
Tive guias fortes, que eram o Paulo e a Bia. Foi das primei-
ras vezes em que trabalhei partituras de ações com os dois 
e entendi o que era isso. Comecei a experimentar. Desse 
trabalho vem o meu desejo intenso de querer saber como 
podia se desenvolver o corpo, que corpo era esse. Percebi 
que para fazer uma cena nova é preciso um corpo novo. É 
quando entro em contato com todas essas ideias que vão 
gerar o meu processo de pesquisa pessoal. Entram por aí 
Grotowski e Artaud, principalmente. É um marco do pon-
to de vista do treinamento. Tem gente que pensa que o ator 
não treina, mas ele treina sim. O que mudou em A Morte e a 
Donzela? Toda a minha noção de teatro.

“O que mudou em A Morte e
a Donzela? Toda a minha 

noção de teatro”

Podes comentar um pouco sobre essa ideia de partitura 
de ações?
Há gestos que executamos no cotidiano para comer, dor-
mir, fazer higiene pessoal, para tudo. São pequenos rituais. 
Esses rituais são feitos por meio de ações. No teatro, pode-
mos ter partituras de ações que são cotidianas, como essas 
que acabei de citar, mas também de ações que não são co-
tidianas, ou seja, ações que não estão dentro dessa lógica 
mais habitual. Na antropologia teatral, dizemos que a ação 
precisa envolver a coluna. Stanislávski fala da importância 
da ação ter consecução. Quando há consecução, tudo tem 
um encadeamento, e ninguém acha estranha determinada 
ação. Tem uma lógica. A ação pode ter consecução mesmo 
não sendo cotidiana: ela faz sentido, e o público não vai 
ficar se perguntando por que ela está ali. Mesmo que seja 
uma ação completamente fora do padrão cotidiano.
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Fora do realismo, digamos assim.
Fora do realismo, do naturalismo. Em A Morte e a Donzela, 
começo a codificar ações, ou seja, criar ações novas. Ações 
outras, que engajam o corpo, nas quais a coluna esteja en-
gajada. Posso estar movimentando o dedo, mas se meu 
corpo está colocado de uma forma em que minha coluna 
esteja envolvida, o meu quadril está fazendo sua função. 
É a ideia do centro orgânico: mandando energia para as 
extremidades, garantindo o equilíbrio, mantendo força e 
tônus. E, ao mesmo tempo, trabalhando com essa ideia do 
deslocamento de peso, dos desequilíbrios. Esse estado de 
equilíbrio precário, que dilata o corpo e vai fazer com que 
eu tenha mais presença cênica. Isso tudo de certa forma 
pode estar colocado dentro de uma ação. Então, ela vai ser 
interessante, vai ter consecução, vai ampliar teu corpo, e as 
pessoas vão querer ver o que tu estás fazendo, para além 
do sentido que se amplia. Porque uma ação não cotidiana 
pode sugerir muitas coisas, diferentemente de uma ação 
cotidiana. Não que a ação mais cotidiana também não pos-
sa ter uma ação interna que esteja em choque com ela para 
gerar uma dissonância. É um efeito superinteressante que 
pode ser usado no teatro mais naturalista.

Estou lembrando de algumas cenas da tua Medeia em 
Medeia Vozes, por exemplo.
Medeia já é um momento de desconstrução disso na minha 
vida de atriz. Desde Viúvas, começo a querer abandonar um 
pouco essa ideia das ações físicas não cotidianas. Posso ser 
naturalista quando quiser e inclusive brincar com as chaves 
diferentes de representação dentro do mesmo espetáculo 
ou de uma mesma personagem. Em Kassandra, eu tinha 
um pouco isso, embora Kassandra fosse toda partiturada, 
toda em cima dessa lógica que eu estava comentando con-
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tigo agora. Mas ainda assim havia um momento em que eu 
a desconstruía ao falar com o público de uma forma mais 
cotidiana, livre. Medeia tem esse momento em que dá para 
dizer que não é ação cotidiana, mas tem outros momentos 
em que consigo trabalhar com uma chave mais natural.

Daí tu procuras desconstruir um pouco esse processo 
que criaste.
A técnica que eu desenvolvi até ali. Como posso jogar e 
desconstruir? Agora, posso estar tranquila e propor o que 
eu quiser.

Porque já tens bem trabalhada a técnica, então podes 
abandonar esses princípios. 
Abandonar sem abandonar. Quer dizer, o teu corpo já está 
construído para isso, a tua presença já está absolutamente 
estabelecida. Então, podes ir e vir para onde quiseres.

“Espero continuar 
aprendendo até os 120 anos

 que pretendo viver”

Como um pintor que tem de dominar muito bem a técni-
ca para depois poder fazer algo como Miró.
Não que esteja pronto. Acho que não estarei pronta nunca, 
ainda bem, graças a Deus (risos). Espero continuar apren-
dendo até os 120 anos que pretendo viver. Mas com cer-
teza há esses momentos em que tu já consegues dominar 
aquilo que trabalhaste até aqui. Agora não preciso disso, 
agora vou ficar só com aquilo. Tu consegues separar as 
coisas e descartar. Antes, tu ficas preocupado em ter tudo. 
Agora, sabes que podes não usar esse instrumento e ainda 
assim ter força porque construíste tua presença para isso.
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No processo de desenvolvimento de um artista, chega 
aquele momento em que podemos identificar seu estilo, 
suas características. Acreditas que A Morte e a Donzela 
marcou o início da Tânia como a conhecemos hoje?
O início de um processo de construção. Claro que isso vem 
de antes, tudo tem uma raiz sabe-se lá onde. Mas ali desco-
bri o que eu queria seguir, que tinha a ver completamente 
com o trabalho do Ói Nóis. Sou filhote do Ói Nóis Aqui Tra-
veiz e da Terreira da Tribo, tendo como mestre Paulo Flo-
res. Eu quis me aprofundar nas ações e trabalhar em cima 
disso. Dentro do grupo, tem pessoas que optam por outras 
formas de teatro. Os atores do Ói Nóis não seguem todos a 
mesma linha, embora tenhamos muito em comum. Tem 
esse despudor, esse desejo de olhar e ser visto, o olho no 
olho, o contato. Isso faz parte da proposta de teatro do Ói 
Nóis. Mas daí tem um ator mais hiper-teatral do que outro, 
tem um que é mais assim e outro que é mais assado. E tem 
o princípio que eu segui. A Marta (Haas, atuadora do grupo) 
trabalha com uma linguagem próxima da minha, porque 
foi minha aluna. A Glauce dela (personagem de Medeia Vo-
zes) tem muito desse trabalho de partitura, tem muito a 
ver com Kassandra.

“Percorremos caminhos 
distintos para chegar 

nos nossos personagens”

É interessante constatar essa diversidade de técnicas, 
porque acredito que o espectador tende a ver uma unida-
de nas atuações do Ói Nóis, que são muito boas.
Nem estou falando de diferença de qualidade.

Diferença de técnica...
Tem uma diferença grande do meu desenvolvimento para 
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o do Paulo e do Clélio (Cardoso, atuador do grupo), para pe-
gar o exemplo dos atuadores mais velhos. Óbvio que o Paulo 
tem que ser o melhor, porque ele tem mais tempo de teatro. 
Ele entra em cena e tem tudo aquilo atrás dele. Realmente, 
um ator se faz com o tempo. A técnica que cai melhor para 
mim é diferente do que a do Paulo e do Clélio. Percorremos 
caminhos distintos para chegar nos nossos personagens.

Esse processo que fizeste em A Morte e a Donzela o Paulo 
e o Júlio já estavam fazendo ou encontraste o teu processo?
Todos fizemos as propostas de treinamento com a Beatriz 
Britto para a criação desse espetáculo. Mas eu era a mais 
nova, então aquilo era novidade para mim. Para o Paulo 
talvez não fosse, para o Julio também não. Talvez o Julio te-
nha optado menos do que nós por trabalhar com as ações, 
mas nós improvisamos muito em busca dessa cena de sig-
nos, em que estivessem presentes símbolos potentes.

Mas o improviso entra no processo, não na apresentação 
do espetáculo.
No processo. Na verdade, o ator vai ter que estar sempre 
preparado, porque o teatro é no aqui e agora e necessita 
do improviso. Em uma apresentação, pode acontecer tudo 
que nunca aconteceu no ensaio. Então, a improvisação faz 
parte da preparação de um ator para entrar em cena. Te-
mos que improvisar muito, várias vezes. Claro que o espe-
táculo pode ser todo partiturado, marcado. Mas eu estava 
falando de improvisar para chegar na cena. Improvisa e vai 
juntando ideias, experimentando e chegando à conclusão 
do que é bom e o que não é.

Nesse caso, o improviso é um recurso para ser utilizado 
na apresentação apenas caso precise.
Faz parte do fazer teatral, mas a cena está elaborada. O im-
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proviso será para jogar com algo que aconteça, com o im-
previsto do aqui e agora, que sempre pode acontecer.

E mais ainda no teatro de rua?
É, mas no teatro de vivência do Ói Nóis também acontece 
bastante. O público pode sempre responder de um jeito ou 
de outro. É normal que não aconteça da mesma forma de 
um dia para o outro porque o público muda.

O HOMEM TEM MEDO
DE UMA MULHER 
EM DESCONTROLE
Ofélia, tua personagem em Hamlet Máquina (1999), de 
Heiner Müller, também foi marcante.
É a personagem que gostaria de fazer até ficar bem velhi-
nha. Nem posso dizer que é uma personagem, é uma força, 
porque me mobilizou completamente. Depois da iniciação 
com A Morte e a Donzela, seguimos pesquisando. Passamos 
por Brecht e depois tivemos que decidir a peça que mon-
taríamos no despejo do Ói Nóis da Rua José do Patrocínio 
(em 1999, o grupo teve de deixar a sede alugada da Terreira 
da Tribo localizada nesta rua). Optamos por Hamlet Máqui-
na. A Ofélia foi uma personagem que criei toda em cima 
de ações. Foi a primeira vez que decidi as ações. Aí tinha 
esse episódio que eu conto um pouco na desmontagem 
(Evocando os Mortos – Poéticas da Experiência, trabalho 
de 2013 em que Tânia explica o processo de criação de suas 
personagens): a Ofélia me trazia de volta o momento em 
que sofri a violência sexual. A personagem falava o tem-
po todo dessa opressão, da sociedade patriarcal, da forma 
como a mulher é vista, da violência doméstica e tudo mais. 
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Eu não conseguia deixar de pensar no que eu tinha sentido 
e estava mal resolvido em relação a esse estupro. Foi um 
trabalho muito marcante para mim pelo resultado e pelo 
processo.

Porque tocou em algo muito profundo.
Sim. Isso dava à Ofélia algo muito próprio e, ao mesmo 
tempo, muito meu. Então, ela é com certeza uma persona-
gem marcante na minha trajetória de artista e mulher. Sou 
a mulher que sou também por ter feito essa personagem. 
Mulher e artista, para mim, são a mesma coisa. Me marca 
profundamente, e tenho a impressão de que dá algo es-
pecial em intensidade para essa personagem. Ela é densa. 
Para mim, ela é muito forte.

“Não cheguei aqui por acaso,
 construí cada tijolinho. 
Tenho consciência da 

minha força de mulher e de artista”

Gostarias de voltar à Ofélia?
Muitas vezes na vida, porque toda vez que eu volto a ela eu 
me reconecto com algo importante, superior. De força, de 
potência. Talvez eu encontre ali o meu ponto de demên-
cia – latente, forte. Sempre tem algo a me dizer. Penso que 
voltar à Ofélia é como ficar jovem o tempo todo.

É a personagem com a qual mais te identificas?
Não sei se a questão é a identificação. Os meus nós, que eram 
vários, tinham muito a ver com tudo o que ela dizia. Iden-
tifico algo que não sei bem o que é, mas tem a ver com to-
das nós, mulheres. Penso que foi importante ter encontrado 
esse lugar com a Ofélia, mas não sei se é a personagem com a 
qual mais me identifico. Talvez eu me identifique mais com 
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Medeia, essa mulher menos débil. A Ofélia é forte pela fragi-
lidade. Tenho a sensação de que Medeia é uma mulher com 
certa consciência de seu espírito iluminado. Quando estou 
mais triste, tenho no fundo de mim a consciência de que já 
sou bem mais iluminada do que fui, que tenho uma força 
que não seca. Não é um lugar de acomodação, precisamos 
ter consciência da força que temos. Tem um momento em 
que isso é imprescindível. Já não sou mais uma criança. Não 
cheguei aqui por acaso, construí cada tijolinho. Tenho cons-
ciência da minha força de mulher e de artista.

Há uma série de camadas de leitura: tem a Ofélia do 
Shakespeare, a Ofélia do Heiner Müller e a Ofélia do Hei-
ner Müller vista pelos olhos da Tânia. Consegues identifi-
car as singularidades da tua Ofélia?
São camadas que vão se somando. Todas elas têm a ver com 
a Ofélia do Shakespeare. Está tudo lá: que ela vai ser ma-
nipulada e vai se ver em um contexto tão absurdo de dor 
que vai enlouquecer. Essa é a Ofélia que conhecemos. A 
Ofélia do Heiner Müller e da Tânia também têm isso. Algu-
mas coisas só vão sendo acrescentadas. O Heiner Müller faz 
referência a uma necessidade de revolta de mulheres con-
temporâneas, vai pegando recortes de textos. É tudo muito 
forte, o texto pode ser dado aos gritos. Por isso, é incrível a 
peça do Heiner Müller. A própria loucura da Ofélia talvez 
seja seu instante de revolta, é quando ela abandona tudo. 
Talvez o suicídio dela seja uma revolta: ela não se sente par-
te daquilo, sente-se vítima. O fundo é o mesmo de Shakes-
peare, só que Heiner Müller usa outras palavras e joga com 
referências do nosso tempo. Mas tenho a impressão de que 
fazer a Ofélia do Shakespeare já seria sensacional.

E a tua Ofélia?
Na minha Ofélia, coloco ainda mais fragilidade. Heiner 
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Müller cita uma série de mulheres fortes por meio da Ofé-
lia e coloca a loucura como potência. Tenho consciência 
de que tudo isso é força, mas por um viés paradoxal. Olhar 
para a minha Ofélia era olhar para a fragilidade, para a de-
bilidade total e absoluta. Batalhei muito para colocar ali 
porque acreditei que tinha a ver com esse lugar em que fi-
camos quando somos completamente usados por alguém. 
É essa sensação de que não podemos decidir pelo nosso 
corpo, como em um estupro, que era a minha experiência 
mais imediata. É o meu corpo, e eu deveria poder decidir 
o que quero que façam com ele. Quando alguém simples-
mente pode fazer tudo, a tua sensação é de debilidade to-
tal. Queria que isso pudesse ser traduzido em imagem, e 
acho que consegui trazer uma imagem frágil para essa Ofé-
lia para dali fazer eclodir uma força tremenda na persona-
gem e até na atriz. Também marca um momento em que 
posso ser vista como uma mulher forte pela primeira vez 
em Porto Alegre. A Tânia é uma mulher forte, é uma artista 
forte. Tem a ver também com esse momento.

“Se tivéssemos a consciência 
de que não temos mais nada 

a perder, ninguém nos venceria”

Achei interessante essa ideia de encontrar potência na 
loucura porque existe um clichê da mulher louca, aquela 
que não merece ser ouvida. Mas estás falando de uma 
loucura que é potência, revolta, protesto. Uma loucura 
que é força criativa, que expressa alguma coisa.
Hamlet Máquina foi uma busca para mim durante todo o 
tempo. Pense na força física de uma pessoa que abandonou as 
convenções e não quer mais fazer uma personagem de si mes-
ma. Ela tem uma força. Já viu isso? Por que é tão difícil con-
ter uma pessoa quando dizem que está tendo um ataque de 
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loucura? Não é quando a pessoa está forte pra caramba? Estou 
falando de força física mesmo. Tem uma potência nisso. Vem 
de outra coisa, que não é só corpo, mas psique. Se tivéssemos 
a consciência de que não temos mais nada a perder, ninguém 
nos venceria. A loucura é esse estado: não vão fazer comigo 
mais nada que eu não queira. Abandonar as convenções é um 
instante de protesto. Dizer que não quero mais fazer teatro 
ou não vou mais fingir para ser agradável. A loucura não é só 
uma patologia, pode ser fruto da sociedade doente. A socie-
dade gera esses comportamentos extremos e depois os exclui. 
A maneira como está organizada a vida é muito doente, mui-
to violenta. Quando a pessoa não aguenta mais, porque tem 
uma sensibilidade extrema ou realmente foi exposta a uma 
dor absurda, excluímos essa pessoa do convívio social. É um 
absurdo. Por qualquer coisa dizem que a mulher é histérica. 
Como o homem tem medo de uma mulher em descontro-
le! Por quê? Olha a fragilidade desse homem. Nada gera mais 
medo num homem que uma mulher em descontrole, mais do 
que qualquer outro macho em descontrole. Ele se defende da 
própria debilidade dizendo: “É louca”.

Ele tenta desacreditar essa mulher.
Essa será sempre a estratégia: criar o bode expiatório. Es-
tamos tão ligados a certas forças. Não sei se eu pareço lou-
ca falando essas bobagens (risos), mas percebo que a lua 
me influencia de uma maneira absurda. Fico assim na Lua 
cheia, fico assim na Lua nova e assado na Lua minguante.

Tu és ligada em astrologia?
Não sou uma grande estudiosa, mas tenho cada vez mais me 
aproximado porque percebo essas coisas. Tenho uma curiosi-
dade inata, quero saber das coisas. Tem a ver também com o 
teatro. Fico ligada em meu próprio organismo vivo e começo a 
perceber coisas. É inevitável perceber que te influencia.
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A Lua interfere no teu temperamento?
No temperamento, no nível de paciência, no nível de po-
tência. Vão dizer: “Essas mulheres loucas e seus hormô-
nios...”. Nós, mulheres, temos uma natureza bem peculiar, 
mas não pior do que a de ninguém. Ao contrário, temos 
sutilezas muito mais difíceis de decifrar. Não que vocês, 
homens, não tenham. Vocês também têm oscilação hor-
monal. Ninguém conta para vocês porque nossa socieda-
de não faz nenhuma questão de fazer vocês pensarem que 
tem dias em que ficam insuportáveis (risos).

É a questão da ideologia.
E quanto tempo levou para alguém começar a dizer que a 
mulher sente prazer? Fica uma ideia de que a mulher boa e 
recatada não gosta de sexo. É como se a mulher tivesse que 
fazer amor só para fins de reprodução, como se ela não pu-
desse constituir o seu sexo como uma coisa sublime. Subli-
me porque lhe faz viva, dá prazer. Ficou o fantasma de que 
o único que sente prazer e tem necessidade de fazer amor 
é o homem. Outro estereótipo é o da mulher frígida. Ago-
ra talvez estejamos em outro momento, mas quando um 
homem se preocupou em fazer amor de uma forma que a 
mulher também sentisse prazer?

ERA COMO SE EU
TIVESSE ABRAÇADO 
A MORTE
Por que Kassandra marcou tanto a tua trajetória?
Foi o desenvolvimento técnico do meu trabalho como 
atriz. Descobri muitas coisas e me aprofundei em vários 
aspectos: ações, voz, presença. Tem uma inteireza em 
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cena, um trabalho de composição muito minucioso. É um 
momento em que pude fazer isso profundamente. Não foi 
visto pelo Brasil inteiro, mas certamente é um dos espetá-
culos mais belos que o teatro brasileiro produziu. E é do Ói 
Nóis Aqui Traveiz, de Porto Alegre. Tenho consciência de 
que é um espetáculo de coroamento do teatro, uma obra-
-prima do Ói Nóis.

“Os espetáculos do Ói Nóis 
sempre surpreendem”

Durante o processo de construção, vocês tinham a noção 
de que seria especial ou foi uma surpresa?
Os espetáculos do Ói Nóis sempre surpreendem. São espe-
táculos profundos, nunca são feitos com pouco tempo de 
pesquisa. É uma característica do grupo. Sempre se procu-
ra fazer o melhor possível naquele momento. Sempre de-
sejamos que seja especial e fazemos todo o possível para 
que seja um grande espetáculo, um trabalho profundo, 
sério, denso, uma instância de comunhão com as pessoas. 
Percebemos que isso realmente aconteceu quando as pes-
soas dizem. Só sabemos depois que estreia.

Apenas depois da estreia?
É especial para nós durante todo o tempo em que estamos 
criando, mas só sabemos como isso bate quando apresen-
tamos. O espetáculo só existe depois que tem público. Até 
então, é um esboço de algo. Por isso, nunca estreamos um 
espetáculo sem fazer ensaio aberto ao público.

Houve cenas de Kassandra que mais se destacaram? Pen-
so, por exemplo, na cena da gruta, que eu sei que impres-
sionou muito pela relação estabelecida entre os atuado-
res e os espectadores.
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Kassandra era um espetáculo tão lindo que foi quando come-
cei a pensar sobre a ideia de que o teatro nos leva para a morte.

“As guerras não aconteceriam 
se tivéssemos consciência
 de que precisamos amar 
antes de qualquer coisa”

Como assim?
A consciência da morte nos faz ter desejo de vida. A sensa-
ção de acabar dá um desejo de nascer de novo. Só chegando 
ao fundo do poço tu podes ver a luz com a intensidade que 
ela tem. Eu acabava cada sessão de Kassandra destroçada. 
O espetáculo terminava em um vale de lágrimas. Para o 
público, ficava uma esperança. Uma esperança no silêncio, 
mas ainda assim uma esperança. O que as pessoas fariam 
com aquilo dependia delas, não era mais função do espetá-
culo. A última imagem era da caixinha, a arca de Kassandra, 
com o tesouro que eram seus amores, as pessoas mais que-
ridas. O amor que tu deste, a dedicação que tiveste em cada 
instante da vida. E aquilo está iluminado. Precisamos fazer 
algo. As guerras não aconteceriam se tivéssemos consciên-
cia de que precisamos amar antes de qualquer coisa. Metal 
nenhum pode valer mais do que a vida. A vida do ser hu-
mano é preciosíssima. Nenhum ser humano tem o direito 
de tirar a vida do outro. São as coisas que a caixinha ilumi-
nada me sugeriam. Fiquei muito tempo tentando explicar 
o que acontecia comigo quando acabava a peça, porque eu 
podia fazer qualquer coisa. Eram três horas e meia quase 
sem sair de cena, falando, cantando, aquele monte de ação 
física. Uma bailarina vai te dizer que não dá pra dançar três 
horas e meia sem parar, mas a Tânia praticamente dançava 
durante esse tempo. A sensação era que eu podia construir 
um mundo depois. Não havia nada que eu não pudesse fa-
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zer depois que acabava Kassandra, uma sensação de potên-
cia absurda. Era como se eu tivesse abraçado a morte com 
força e dito: “Agora não posso ficar aqui” (risos). Era como 
encontrar o mais profundo, o mais obscuro de ti para ime-
diatamente perceber tudo o que há de límpido, claro, forte 
e que vale a pena.

Vamos falar sobre a cena da gruta.
Tinha essa cena emblemática pra caramba, uma cena-úte-
ro em que Kassandra renascia como uma sacerdotisa, filha 
de Cibele. Foi um processo de pesquisa muito intenso para 
fazer essa cena. Foi um laboratório em que as mulheres do 
Ói Nóis se aproximaram muito. Acabamos criando uma 
cena que era um ritual entre mulheres. Tinha uma coisa 
de carinho e amor muito forte que emanava. Era uma cena 
uterina no sentido mais agradável. Para fazer isso chegar 
ao público, tivemos muitos laboratórios em que trocamos 
afetos entre as atuadoras. Beijamos outras mulheres na 
boca, tocamos o sexo de outras mulheres. Foi um momen-
to de abertura importante para mim e acho que para nós 
todas. Sentir prazer beijando a boca da tua companheira. 
Era prazeroso no sentido bem claro, iluminado, positivo. 
Era potente olhar para uma mulher e pensar: “Que mulher 
linda. Posso desejá-la”. Transcender o gosto por homens 
ou mulheres. Foi como pensar que o ser humano é lindo. 
Podemos gostar do ser humano, que às vezes pode ser uma 
mulher e às vezes um homem.

Pode ter havido algum desconforto entre os espectadores?
Não posso negar que era uma cena muito comentada em 
todos os lugares onde apresentamos Kassandra. O que 
chocava era que as atuadoras trocavam carícias. As pessoas 
têm problemas com a sua sexualidade, e isso o espetáculo 
não vai resolver. O espetáculo pode fazer a pessoa questio-
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nar esse lugar de desconforto, pode trazer uma luz para se 
perceber essa questão. Sim, era chocante ver aquilo tudo, 
mas na cena os espectadores jogavam abertamente e se 
envolviam. A cena era sutil e carinhosa. Só acontecia com 
o outro se o outro quisesse. E acontecia. Na grande maio-
ria das vezes, acontecia de as pessoas aceitarem a bebida, 
te beijarem, serem beijadas, te tocarem. Eram as pessoas 
que nos tocavam, e não o contrário. Elas entravam naque-
le ritual de troca de afeto, então tem alguma coisa aí mais 
complexa de explicar. Era como se a pessoa tivesse que jus-
tificar para si mesma depois.

Depois, pesa o superego.
É. Na hora da cena, em geral as pessoas se abriam de uma 
maneira muito bonita.

Porque era para ser uma cena acolhedora.
E era. Tanto que as pessoas acabavam entrando no rito 
com a gente. Se não fosse acolhedora, isso não aconteceria.

Algumas pessoas se sentiam mais ofendidas com essa 
cena do que com alguma cena de violência?
É o que eu comento na desmontagem. Era chocante saber 
que falavam muito sobre essa cena quando o tema da peça 
era a guerra, e a guerra é terrível. É chocante uma guerra, 
diferentemente da troca de afeto, que é linda. Tinha cenas 
de luta, o estupro da cena final, enfim, quantas coisas hor-
ríveis. E, no entanto, o tabu sexual falou mais alto. É a hi-
pocrisia instaurada.

Quando falaste daquela sensação fantástica de potência 
ao final de Kassandra, o que fazias com aquela força?
Não está ligado a uma ação imediata de sair dali e fazer tal 
coisa. A peça terminava à 1h da manhã (risos). Sempre fui 
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uma pessoa muito caxias no meu trabalho. Não bebo, não 
fumo. Sempre tive muito cuidado com a minha voz, com o 
meu corpo. Sempre trabalhei demais, sou workaholic.

Não bebes e não fumas logo depois do espetáculo?
Socialmente, eu bebo. Mas não bebo ou fumo para fazer 
teatro. E não acabo a peça louca para tomar uma cachaça 
e fumar e me acabar. Não. Se tenho peça no outro dia, pen-
so que preciso relaxar e dormir porque amanhã tem mais. 
Talvez a minha droga seja o teatro, sou completamente vi-
ciada (risos). Nada me dá mais barato do que estar em cena. 
Não existe nenhuma outra substância do que essa endor-
fina poderosa liberada no corpo depois que se faz teatro. É 
a sensação de estar onde eu deveria estar. O teatro é o meu 
lugar, é onde sou mais potente, onde sirvo melhor à minha 
gente, ao meu país, ao ser humano, ao universo. É fazen-
do teatro, que é a minha verdadeira vontade. Não que uma 
vez ou outra eu não tenha saído feliz para comemorar al-
guma coisa. O que estou dizendo é que, em geral, tem essa 
autopreservação: na hora em que estou trabalhando, tra-
balho até me acabar. Várias vezes, digo que não vou fazer 
tal coisa porque preciso me cuidar para estar bem no outro 
dia. Já vou estar cansada por ter trabalhado. Porque depois 
da peça tem que desmontar e, no outro dia, antes de ir para 
o teatro, terei mil coisas para fazer. Atuador do Ói Nóis faz 
várias outras coisas. Então, o que eu fazia depois da peça 
era receber. Era como se o universo estivesse me devolven-
do algo e me dizendo que cumpri minha missão naquele 
dia. Ao longo de muitos anos, fiz isso: recebi. Recebi esse 
presente. Sentir-se assim é como ser agraciada, é como ser 
abençoada. Essa sensação de “fui lá, voltei e estou viva pra 
cacete” é uma benção, um axé do universo. Recebi esse axé 
ao longo do tempo. E, claro, comunguei com pessoas. Co-
munguei muito com o Paulo, uma pessoa especialíssima na 
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minha vida. Em vários desses momentos, estávamos junto, 
dizendo: “Missão cumprida hoje. Amanhã tem mais”.

“O espetáculo é uma instância 
de transformação para o
público porque também 

é para o atuador”

Os espectadores podem se sentir transformados após 
um espetáculo, mas não fazem ideia do que se passa com 
os atuadores.
O espetáculo é uma instância de transformação para o pú-
blico porque também é para o atuador.

Não vais conseguir transformar o público se não conse-
guires te transformar.
Talvez não transformes ninguém, talvez apenas tu te 
transformes. Mas, se isso pode ser um sopro que pode levar 
essa pessoa a repensar alguma coisa na vida, será porque é 
assim para quem faz o espetáculo. A grande coisa do tea-
tro é essa possibilidade do encontro, que é cada vez mais 
fundamental e cada vez se tem menos. O encontro tem 
uma potência absurda, por isso o teatro tem uma potên-
cia absurda. Essa coisa de olhar o homem de verdade e ver 
que está ali o ser humano. É claro que o encontro que vai 
acontecer na próxima sessão é novo, e por isso sempre po-
derá ser uma instância de aprendizagem, de experiência, 
de vivência e transformação.

Como fazes quando tens que entrar em cena e não tens 
condição psicológica ou estás doente?
Deixei de fazer poucos espetáculos, mas houve vezes em 
que não tive condições físicas de fazer, porque estava ab-
surdamente doente. Não tinha como ir lá e ficar três horas 
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e meia falando sem parar e em movimento. Foram poucas 
vezes. Mas não foram poucas as vezes em que eu estava em 
cena abalada física ou emocionalmente. Faz parte do fazer 
teatro. Aí entra a técnica para que tenhas força. Trabalhaste 
muito para aquele momento, então aquilo está em ti. Mes-
mo um corpo débil vai realizar aquilo com força. Por isso, o 
trabalho de ator do Ói Nóis é tão bom. Existe um rigor, e o 
rigor se conquista com disciplina. Isso garante uma parte. 
E a outra parte... Podes dizer que sou uma mulher mística, 
mas tem uma mágica que nem quero tentar explicar. O te-
atro tem coisas que não se explica. Já estive muito mal, e a 
dor acabou quando entrei em cena. Acabou a peça, e a dor 
voltou. Em cena, não estás pensando na dor, estás no aqui e 
agora, o teu jogo é com aquelas energias. Já comecei a fazer 
uma peça doente e terminei curada.

“O teatro tem coisas 
que não se explica.

 Já estive muito mal, e a
dor acabou quando entrei em cena”

A dor não voltou ao final?
Eu quase não conseguia falar, tinha passado com febre, a 
garganta destroçada, e fui fazer Kassandra. Lembro que tos-
si feito uma cachorra em uma cena, mas quando acabou a 
peça eu não tinha mais nada, como se o ato de interpretar ti-
vesse jogado não sei onde aquela enfermidade. Não ficou no 
meu corpo. Foi como um ritual de cura. Muitas vezes, não 
sentimos dor alguma em cena. Estás machucado, mas não 
sentes dor. Vais saber que te machucaste horas depois da 
peça. Tem essa coisa de realmente embarcar no teatro. O te-
atro é muito poderoso. Se o teatro está acontecendo, tu não 
vais ficar pensando nem na mazela pessoal mais profunda.
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Porque estás cem por cento focada.
Cem por cento no aqui e agora, como na meditação. O 
instante do teatro é o samadhi (estado de concentração me-
ditativa no budismo). É o que se busca o tempo inteiro na 
vida, esse estado de plenitude. Já tive experiências difíceis 
de estar em cena me sentindo bastante debilitada, vazia 
ou muito deprimida. Sei que o trabalho físico pode liberar 
endorfina, mas acho que tem algo espiritual que tu dás e 
recebes de volta. O teatro te devolve em dobro e te poten-
cializa. Acho que tem algo além do que se pode explicar. 
Não sei o que é, mas sinto que potencializa mesmo. Tu sais 
sempre mais forte.

NEM BRECHT, 
NEM STANISLÁVSKI, 
NEM PERFORMANCE
Na trajetória dos espetáculos de teatro de vivência, depois 
de Kassandra vem A Missão (2006), de Heiner Müller.
Foi muito legal o processo de A Missão porque interpretei 
um negro (o personagem Sasportas). Não era exatamente 
uma mulher, mas colocamos a questão de gênero porque 
todos os negros eram interpretados por atrizes. Era um 
trabalho com bastante texto, então foi um desafio imenso 
para todos. Desenvolvemos uma cena bastante imagética, 
interessante. O espetáculo era muito teatral.

E o teu personagem?
Tinha essa coisa de interrogar o papel do intelectual e do 
artista. Era a questão de trair ou não a ideia de revolução. 
Tudo isso estava colocado em Hamlet Máquina, também do 
Heiner Müller. A Missão é um espetáculo bonito, cheio de 
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possibilidades, mas é um trabalho mais duro, mais frio. Foi 
interessante viver isso depois de Kassandra.

“A Missão é um espetáculo bonito, 
cheio de possibilidades,

 mas é um trabalho 
mais duro, mais frio”

A montagem trabalhava o negro e a mulher como marginais?
Na verdade, no texto do Heiner Müller tem só a questão do 
negro, que juntamos com a questão da mulher. Se o negro 
é oprimido, a mulher negra é ainda mais, porque junta ou-
tra camada de opressão – a cor da pele e o gênero. A ideia de 
que a mulher é o negro do mundo veio da música do John 
Lennon que eu cito na desmontagem (“Woman Is the Nig-
ger of the World”, de John Lennon e Yoko Ono, de 1972). Tem 
versos como: “A mulher é o negro do mundo”, “A mulher é 
a escrava dos escravos”, “Se ela não quer ser uma escrava, 
dizemos que ela não nos ama”, “Se ela é real, dizemos que 
ela está tentando ser um homem”. Foi o mote para trazer 
a mulher para A Missão. Foi um trabalho intenso, no senti-
do de corporificar as ideias do texto. Tentamos descobrir 
onde esse negro estava em nosso corpo, que parte dos os-
sos guarda nossa ancestralidade, que é negra também. A 
questão da palavra era muito forte, muita imagem cons-
truída com palavra. Sinto como um espetáculo diferente 
na minha trajetória e na do Ói Nóis. Foi prazeroso também 
pelas descobertas, pelos outros lugares a que o espetáculo 
nos obrigou a chegar.

Em A Missão, ainda estavas trabalhando com partitura?
Ainda estava trabalhando com partitura, mas de maneira 
diferente de Kassandra. Foi no espetáculo seguinte que co-
mecei a desconstruir.
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Então, vamos entrar em Viúvas. Como veio esse estalo de 
desconstruir tua técnica?
Começou com o ritual de personagem. É o momento em 
que cada atuador participante do processo de construção 
do espetáculo cria uma cena – que preferimos chamar de 
ritual, para trazer esse cuidado do ritual. É uma ideia que 
vem da cena ritual do Artaud. Cada elemento escolhido 
para esse ritual deve ter um sentido, uma camada nova de 
significação. Por que essa cor? E esse cheiro? Por que vou 
dizer essas palavras e não outras? Por que essa sonorida-
de? Se vou trabalhar com outra língua, por que essa língua? 
Por que vou usar um pote de vidro e não de barro? Como 
em um ritual, nada está ali só para enfeitar, tudo deve ter 
um sentido maior. Posso fazer meu ritual sozinha, posso 
chamar todo mundo para participar e posso inclusive não 
fazer o ritual. Posso só organizar e trazer as ideias. É como 
se fosse dirigir uma cena.

E como foi o ritual de Sophia, tua personagem em Viúvas?
No ritual da Sophia já tinha momentos em que eu usava 
partitura e outros em que eu não usava. Foi decisiva, para 
a construção da personagem, a escolha da Ilha das Pedras 
Brancas (também conhecida como Ilha do Presídio, no mu-
nicípio de Guaíba, a 2,5 km de Porto Alegre) como locação 
do espetáculo. Passaram por ali vidas, histórias, violência, 
morte, opressão, cárcere. Tem tudo lá. Temos que dialogar 
poeticamente com um espaço como esse, que não consti-
tuímos como ambiente cênico porque é o próprio ambien-
te. Quisemos ver de que forma o material era afetado por 
isso. Então, procurei outra maneira de compor a Sofia, di-
ferente de outras personagens minhas. Queria que pudes-
sem me ver, quero dizer, ver a atriz. Aqui, posso deixar que 
vejam a Tânia. Não a Tânia cotidiana, mas a Tânia fazendo 
Sophia. É possível que se perceba a artista e a personagem.
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Ao mesmo tempo.
Era isso que eu queria. Estava dialogando com o espaço 
de memória, um espaço real. Podia dialogar e jogar nesse 
espaço as minhas ausências reais e ver de que forma isso 
repercutiria no espetáculo. Queria que vissem tudo aqui-
lo que movia a Sophia por meio do que me movia. Foi um 
trabalho diferente no sentido da construção da persona-
gem. Não usei partitura de ação, trabalhei com uma chave 
mais natural. Me dispus a trabalhar com o naturalismo e, 
ao mesmo tempo, ter uma força teatral.

Mas foi um insight que veio a partir daquele ambiente, 
que tinha uma história?
Eu vinha de A Missão querendo quebrar esse ciclo. Vinha 
de um desejo anterior, mas o insight tem a ver com o diálo-
go com a ilha onde foi apresentado Viúvas. Rolou um Sta-
nislávski em alguns momentos. Não no sentido de seguir o 
método, mas de construir a personagem permitindo que o 
público percebesse a atriz e, ao mesmo tempo, a constru-
ção. Poderia ser brechtiano.

E foi brechtiano?
Tem algo brechtiano, porque era possível ver a Tânia, a 
atriz. Por outro lado, havia momentos tão naturais que 
talvez atritassem um pouco com essa ideia. Esse tensio-
namento gerava o que o trabalho era de fato: nem uma 
coisa, nem outra. Nem Brecht, nem Stanislávski, nem per-
formance. Não dá para explicar em poucas palavras exata-
mente o que era. Mas foi um belo momento de experimen-
tação para mim. Foi uma experiência das mais marcantes, 
com tudo que a experiência pode ter. Estar naquele lugar e 
se sentir completamente atravessada por aquele ambiente, 
por aquelas presenças. Citávamos os nomes de brasileiros 
que foram torturados e desapareceram durante a ditadu-
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ra militar. Naquele espaço do cárcere, naquele lugar em 
que outros presos políticos também estiveram. Ao mesmo 
tempo, o espetáculo tinha momentos de quase sonho, era 
epifânico. Aquela cena de festa, aquelas pessoas dançando, 
aquelas cores. Parece que o espetáculo foi feito para acon-
tecer lá, dialogava perfeitamente com o lugar.

Eram as cenas acontecendo no lugar onde se passavam, 
e não na caixa cênica de um teatro.
A peça teve uma resposta sensacional. Todo mundo que-
ria ver. Os espectadores iam para a fila de manhã para 
conseguir senha. Na Zero Hora, saíram pelo menos duas 
matérias grandes. A repercussão foi na direção que querí-
amos porque estava se discutindo sobre a importância da 
memória e da preservação da memória daquele lugar. Ao 
mesmo tempo, era intenso fazer. Intenso, dolorido. Sair de 
casa dava dor de barriga (risos).

“As pessoas iam de manhã
 para pegar a senha, que 

começava a ser distribuída à tarde”

Lembro que as pessoas ficavam horas na fila.
As pessoas iam de manhã para pegar a senha, que começa-
va a ser distribuída à tarde. Toda a preparação do espetá-
culo nos envolveu de forma diferenciada. Tiramos muito 
lixo da ilha.

Quando os jornalistas foram ver o ensaio, vocês estavam 
lá carregando sacos para fora.
Durante vários dias, o barco saía de lá à noite cheio de sa-
cos pretos. Levávamos para ser recolhido na Zona Sul. Ha-
via um acúmulo de lixo trazido pelo rio, com aqueles ma-
teriais que nunca são destruídos: plástico, isopor...
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Levantou um debate sobre a preservação da Ilha das Pe-
dras Brancas.
Completamente. Depois, a ilha foi marcada como espaço 
de memória, como um lugar onde aconteceu tortura (em 
2014, a ilha foi tombada como Patrimônio Histórico, Cultural 
e Arqueológico do Rio Grande do Sul).
 

O QUE FAZER 
COM O CAOS 
QUE VIROU A TÂNIA
Medeia Vozes foi um momento de crise, mas também re-
presentou uma mudança do ponto de vista da técnica da 
interpretação, uma mudança de postura.
Eu tinha essa coisa de não querer fazer a Medeia, de não 
querer viver uma heroína de novo, não querer repetir. Par-
timos de um romance de Christa Wolf, como em Kassan-
dra. Medeia e Kassandra são diferentes entre si, mas por 
outro lado são mulheres com cuja visão de mundo compac-
tuamos. Essa mulher forte, admirável. Eu não queria cor-
rer o risco de fazer algo tão parecido com Kassandra. É uma 
ambição boba de ator de querer fazer diferente. Queria ter 
outra experiência: não fazer essa personagem que defen-
demos existencial e politicamente. Queria experimentar 
defender em cena uma personagem que eu pudesse não 
admirar ou tem uma visão de mundo contrária à minha.

Uma experiência de alteridade, encontrar outra que não 
fosse exatamente tu.
Queria fazer uma personagem de quem as pessoas pu-
dessem não gostar, com a qual não fossem se identificar 
porque não é a melhor mulher do mundo. Queria ter essa 
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outra experiência. Por outro lado, a Medeia é muito forte. 
É uma mulher muito dona de si, de nariz para cima, olhar 
altivo, gargalhadas altas e feliz com a sua condição de mu-
lher. E eu estava em uma fase pessoalmente frágil. Não es-
tava para Medeia, não estava com a força de que Medeia 
precisa. Por tudo isso, eu pensava que não deveria fazer. 
Mas no final das contas foi fantástico, porque descobri 
outro caminho. Descobri que Kassandra e Medeia eram 
mulheres completamente diferentes. E a forma como isso 
reverbera em mim, na minha existência, no meu corpo 
de atriz, na minha psique, é completamente diferente. 
Medeia é uma mulher que pensa, que fala, que é incon-
veniente, mas na verdade é estrangeira, e isso é todo um 
problema. Faz com que se possa jogar contra ela um mon-
te de culpas, um monte de questões e torná-la respon-
sável por qualquer coisa negativa no país. É um pouco o 
que acontece com os refugiados hoje, mais do que nunca. 
Entendemos Medeia um pouco por aí. É uma mulher que 
não tem medo da sua condição de mulher, pelo contrá-
rio: celebra esse lugar. Do ponto de vista técnico, traba-
lhei com ações quando quis e abandonei as ações quando 
não quis. Pude tranquilamente ir a algo mais natural. Tem 
momentos mais expressionistas na peça. Experimentei 
um estado de liberdade de criação muito profundo e esti-
mulante. Fazendo Medeia, percebi que estou começando 
a amadurecer como atriz. Graças a Deus ou graças a Dio-
nísio ou graças a mim mesma, continuo ficando muito 
nervosa antes de entrar em cena. E isso é muito bom, é o 
barato do teatro. Esse estado de não saber se vai dar tudo 
certo ou não, esse risco que o teatro traz é maravilhoso. 
Espero continuar sentindo isso sempre. Por outro lado, 
experimentei em Medeia certa tranquilidade de conhecer 
esse chão. Estou fazendo algo a que me dedico há mais 
de 20 anos. Posso brincar um pouco com minhas possibi-
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lidades em cena e me dei liberdade para isso. Dentro do 
espetáculo, meu trabalho de atriz vai a muitos lugares.

“Descobri que Kassandra
 e Medeia eram mulheres 

completamente diferentes”

Talvez essa vontade de alteridade tenha sido traduzida 
na ideia de várias Medeias, com diferentes estéticas e 
personalidades. Talvez tenhas conseguido sair do teu 
chão conhecido.
Quando falo da liberdade, falo disso: tenho condições de 
caminhar até lá, mesmo que eu não saiba exatamente o 
que tem ali. Provavelmente, vou encontrar o trabalho que 
tive até aqui. Não vou ficar completamente perdida. Posso 
ir lá mesmo diante do desconhecido. Acho que colocaste 
bem: foi essa a sensação que tive ao fazer uma Medeia di-
ferente para cada voz. Dava para brincar com as possibi-
lidades. Tem outra coisa: o meu lugar de mulher. Medeia 
mexeu muito comigo, me fez perder o medo de mudar, de 
arriscar. E se eu corresse risco de novo? Em todos os cam-
pos: no afetivo, no profissional, no familiar. Por sugestão de 
Medeia, essa mulher que me atravessa, comecei a pensar 
que eu tinha coisas para mudar na vida. Ainda não sei o 
que fazer com o caos que virou a Tânia depois da Medeia, 
mas espero, oxalá, que eu esteja aprendendo muito, por-
que me dispus a experimentar mudanças profundas, al-
gumas dolorosas. Penso que são importantes para o meu 
crescimento não só como artista, mas como pessoa.

A cada nova Medeia abriste um novo caminho na tua pró-
pria vida?
É como se ela tivesse me dado um sopro de coragem: “Olha, 
tu és jovem ainda, não está tudo definido na tua vida e não 
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vai estar nunca!”. Comecei a acreditar que era momento de 
arriscar. E arrisquei desde que encontrei Medeia. Talvez Me-
deia tenha me dado mais desejo de estar no aqui e no agora, 
que tem tanto a ver com o teatro mas que exercitamos tão 
pouco porque estamos sempre projetando o futuro ou ape-
gados ao passado. Nos preparamos tanto para o futuro que 
abandonamos o presente. De verdade, só vivemos no aqui, 
porque a qualquer momento podemos deixar de estar.

Fico curioso para saber o quanto tem da Tânia e o quanto 
tem do Ói Nós nessa Medeia. O quanto o Ói Nóis tam-
bém queria essa Medeia diferente?
Ela se pretende uma Medeia que vai à origem, que repensa 
a Medeia difundida em todo o Ocidente. Então, penso que 
está completamente ligado ao Ói Nóis, como tudo que fiz 
nessa existência curta até aqui. O Ói Nóis apontando cami-
nhos. O que estamos falando aqui é como isso reverberou 
na minha vida. Mas na verdade essa outra Medeia é uma 
opção do Ói Nóis.

“Medeia Vozes é um 
espetáculo-síntese de muitos

 anos de pesquisa. 
É uma obra-prima do Ói Nóis”

É um momento para o Ói Nóis abrir possibilidades.
Medeia Vozes é um espetáculo-síntese de muitos anos de 
pesquisa. É uma obra-prima do Ói Nóis. O que falei em 
uma perspectiva mais pessoal está no espetáculo como um 
todo. É recorrente no trabalho do grupo a ideia de colocar 
a mulher em cena, essa mulher que não se curva, que não 
anda de cabeça baixa, que quer ser ouvida. Medeia está 
dentro de uma linhagem de personagens femininas que 
o Ói Nóis trouxe para sua cena. Essa discussão de gênero 
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vem sendo colocada há muito tempo. Pense em todas as 
perspectivas do feminino presentes no trabalho do grupo. 
Medeia é talvez a mulher mais empoderada, a mais faca na 
bota de todas. Mas uma faca na bota pacifista, entenda. Ela 
não cometeria nenhum crime.

UM BÊBADO ENTRA EM CENA 
E CAI DE CARA NO CHÃO
Vamos falar agora das personagens de teatro de rua.
É tão bacana fazer teatro de rua, sempre uma experiência 
tão única. Não tem nenhum espetáculo que eu tenha feito 
na rua que eu não considere absolutamente importante 
e relevante. Tive uma experiência como atriz, não como 
criadora, fazendo Os Três Caminhos Percorridos por Ho-
nório dos Anjos e dos Diabos, que era um espetáculo gran-
diosíssimo para rua, com bonecos gigantes e muitas más-
caras, aprendendo mil coisas ao mesmo tempo. Era um 
espetáculo que eu não tinha criado, já existia e estávamos 
remontando. Eu era bem jovem. Depois, teve o primeiro 
espetáculo que criei com uma oficina do Ói Nóis, A Heroína 
de Pindaíba (1996), baseada na peça O Homem que Era uma 
Fábrica, de Augusto Boal, que falava sobre essa ideia dos la-
tino-americanos quererem viver nos Estados Unidos para 
ir atrás do american way of life. Mas a embaixada impunha 
dificuldades: o candidato precisava passar em um exame 
de fezes para provar que tem saúde. A peça contava a his-
tória de uma personagem que passa no exame e percebe 
que ficar vendendo cocô saudável na fila da embaixada se-
ria mais rentável do que ir para os Estados Unidos. Era uma 
comédia bem engraçada. Foi a primeira vez que trabalhei 
com a coisa do palhaço. Tinha um superjogo com o públi-
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co, então foi uma experiência bacanérrima. O palhaço tem 
uma empatia enorme com as pessoas. Me deu um barato 
perceber o ritmo da rua, a abordagem das pessoas e o ti-
ming da comédia. Foi riquíssimo em termos de aprendiza-
gem. Foi o primeiro espetáculo que criei para a rua. Depois 
disso, fiz A Exceção e a Regra (1998), que foi uma remon-
tagem dez anos depois da primeira versão do Ói Nóis. Fi-
zemos de novo por ocasião do centenário do Brecht. Era 
um espetáculo superbonito, que questionava a ideologia 
da justiça burguesa. Foi a primeira vez que fiz figurino para 
um espetáculo. Tem um monte de espetáculo maravilhoso 
de rua, e eu considero todos incríveis. Minha experiência é 
sempre de acabar a peça e ter mais vontade de fazer teatro. 
Teatro de rua tem essa capacidade incrível de fazer pensar 
que é por isso que eu faço teatro. Teatro de rua é alimento. 
É como se te dessem pão e dissessem: “Sacia a tua fome”. Te 
deixa mais forte, mais viçoso.

“Teatro de rua tem essa 
capacidade incrível de fazer 

pensar que é por isso que eu faço teatro”

Quais foram mais marcantes para ti?
Posso falar de todos os espetáculos, mas penso que dos 
que fiz na rua A Saga de Canudos (2000) e O Amargo Santo 
da Purificação (2008) são emblemáticos para mim. Fazer 
esse espetáculo sobre a reforma agrária, que é o Canudos, 
retomar o Antônio Conselheiro em outra perspectiva, fa-
lar sobre ele nas ruas em um espetáculo com uma pega-
da épica e linda, um espetáculo grandioso, belo. Tinha um 
compromisso com a beleza, para além do que o espetáculo 
bradava: “A terra não tem dono, a terra é de todos. Esses 
que aí estão dizendo que a terra é deles são usurpadores”. 
Era uma peça muito política, mas tinha um compromis-
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so com a beleza. É muito legal que o Ói Nóis vá para a rua 
com o mesmo ímpeto que vai para dentro do seu espaço 
fazer teatro de vivência. Não temos que ser econômicos e 
não temos que ter menos pesquisa porque estamos na rua. 
Teatro de rua não é mais fácil de fazer, ao contrário, é mais 
difícil. Qualquer pessoa que te assista na rua merece que 
tu faças o mais belo espetáculo possível. É algo que aprendi 
com o Ói Nóis, sempre batalhei muito para que os espetá-
culos fossem lindos. A Saga de Canudos é um espetáculo do 
meu coração. Tenho um desejo profundo de voltar a fazer, 
porque tem músicas belas, fala de uma aventura humana 
incrível na história do Brasil. Então, juntam-se muitas coi-
sas. Eu era muito feliz fazendo aquelas sertanejas todas. 
Tinha a coisa de trabalhar com todos esses elementos da 
cultura do Nordeste: trabalhar repente, tocar os instru-
mentos, cantar aquelas coisas, evocar aquela paisagem tão 
diferente da nossa aqui do pampa. Fiquei completamente 
apaixonada pelo que vivemos e pesquisamos.

E O Amargo Santo?
Podem dizer que não tenho modéstia alguma, mas tenho 
convicção de que O Amargo Santo da Purificação é um dos 
espetáculos mais bonitos que o teatro brasileiro já produ-
ziu. Não vão publicar isso em algum livro sobre a história 
do teatro brasileiro porque o Ói Nóis está no sul do país, 
mas tenho convicção de que é. Tem ainda um valor agre-
gado que é o fato de um espetáculo com essa beleza e mag-
nitude ter acontecido na rua. Para mim, só faz com que se 
eleve ainda mais. Acontece no espaço público, sem a prote-
ção da caixa cênica. A interferência no cotidiano é podero-
sa, visceral. E conta uma história imprescindível. Falar do 
Marighella (Carlos Marighella, 1911-1969) é falar sobre o 
homem em sua melhor forma, porque o Marighella, para 
além de um militante incrível, de um homem revolucio-



80

nário, era um ser humano lindo de se ver e de se conhecer. 
Se o ser humano pode ser bonito assim, quem sabe acredi-
tamos nele de novo? É um convite imprescindível nos dias 
de hoje. É um instante em que o Ói Nóis se sente livre e 
corre riscos. Transita de uma linguagem para outra dentro 
do próprio espetáculo. Vamos para o teatro-dança, para o 
teatro ritual, daqui a pouco estamos no épico, de repente 
tem uma cena de palhaço. E é surreal em vários momen-
tos. Como atriz, foi um espetáculo que me deu muitas pos-
sibilidades de descobrir coisas.

“Desejava que o meu primeiro prêmio
como atriz não fosse dentro da sala, 

com luz artificial, mas na rua, com gente”

Foi o trabalho com o qual ganhaste o Prêmio Açorianos 
de Teatro de melhor atriz de 2009.
Foi meu primeiro prêmio como atriz. É legal quando reconhe-
cem o teu trabalho, mas fiquei 20 vezes mais feliz por alguém 
reconhecer que eu estava fazendo um bom trabalho no teatro 
de rua. Desejava que o meu primeiro prêmio como atriz não 
fosse dentro da sala, com luz artificial, mas na rua, com gente.

O teatro de rua certamente exige habilidades específicas. 
Existe um jogo com o público, até uma projeção vocal di-
ferente, uma postura diferente. O quanto a experiência 
do teatro de rua expande as tuas qualidades como atriz?
Todo teatro exige, não importa onde se faça. Mas a rua tem 
apelos específicos: o ruído, a paisagem que é muito forte, 
dura, que interfere o tempo inteiro. Nunca é um retrato do 
tipo “Olhem para mim”. Podes estar perdido no meio da 
cidade, da favela. Isso faz com que tenhas que espichar as 
pontas do lençol da tua presença. A dilatação corporal tem 
que ser gigante. E, acompanhando isso, a maior voz que 
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puderes produzir. Tem essas exigências específicas, que, 
claro, te dilatam mais, te fazem crescer como atriz.

Sim, porque tu estás disputando atenção com outras atra-
ções da rua.
É. Mas por outro lado te dá mais jogo. Em todo tempo no 
teatro, que acontece no aqui e agora, o imprevisto pode 
acontecer, e tens que estar preparado para isso. Na rua, 
ainda mais. É legal porque aprendes a jogar com todo tipo 
de interferência. E é uma delícia. Fazer teatro de rua é mui-
to bom. Na verdade, fazer teatro é muito bom, mas o teatro 
de rua tem uma característica de festa. E, como o corpo é 
festa, ficamos mais endorfinados. O teatro de rua dá essa 
sensação de estar no lugar certo.

Também não dá um frio na barriga extra por saber que 
qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento? 
Pode vir uma reação de uma pessoa do público, pode cair 
chuva, pode acontecer muita coisa.
Completamente. Isso é do teatro. Esse estado de atenção 
plena tem que estar em todo ator em qualquer tipo de es-
petáculo. Mas claro que a rua é isso. Um cara pode estar pas-
sando pela roda e resolve entrar. Já aconteceu. Um evangéli-
co piradão entrou, deu um soco na cara da atriz e saiu.

Como foi isso?
No espetáculo A Dança da Conquista, que era sobre o geno-
cídio promovido pelos europeus com as populações origi-
nárias das Américas. Era um espetáculo quase sem texto 
em português, quase todo cantado em tupi-guarani, com 
danças. No momento em que a indígena estava lamentan-
do, ele entrou, deu um soco na cara da atriz e saiu. Também 
poderia acontecer na sala de espetáculo, mas o cara teria 
que ter mais coragem, porque para ele sair dali seria outra 
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coisa. Agora, em uma apresentação do Caliban, teve pelo 
menos quatro interferências de pessoas da rua. Eu faço um 
bêbado na peça, então a cada espetáculo aparecem mais 
bêbados (risos). É como se tivesse uma ímã os puxando. 
Teve muita gente em cena compartilhando diretamen-
te com os personagens. Teve um bebum que eu beijei na 
boca, teve outro que me pegou no colo. Teve um que en-
trou em cena e caiu de cara no chão. Enfim, quantas coisas 
podem acontecer. Na rua, a tua atenção tem que estar cada 
vez mais plena, porque a chance de um imprevisto é maior.

O Ói Nóis tem alternado espetáculos de teatro de vivên-
cia e de rua?
Exato. Como Caliban foi de rua, é provável que o próximo 
seja de teatro de vivência. Há bastante tempo procuramos 
fazer essa alternância. Houve momentos em que criamos 
vários espetáculos de teatro de rua enquanto criávamos 
um espetáculo de vivência, mas tentamos fazer essa al-
ternância justamente porque o de vivência dura bastante. 
Para fazer um espetáculo de vivência, precisamos “matar” 
o espetáculo de vivência anterior. Então, para que fique 
mais tempo se apresentando, fazemos o de rua. É uma ma-
neira de garantir mais tempo de vida aos espetáculos de 
vivência. Na vivência, isso é determinante, pois só temos 
um espaço para esse tipo de espetáculo, a Terreira.

“Não se faz nada interessante 
rapidamente. Precisa de tempo

 para maturar, cavar, ir à origem
de algumas coisas”

O Ói Nóis tem um processo de criação bastante longo, 
que pode durar anos. Outros criadores têm processos 
bem mais curtos, que duram poucos meses.
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Tenho certeza que tem a ver com um compromisso com 
aquilo que se faz. Não se faz nada interessante rapida-
mente. Precisa de tempo para maturar, cavar, ir à origem 
de algumas coisas. O Ói Nóis tem um compromisso muito 
grande com o que faz. É por isso que não conseguimos ser 
mais curtos em nosso processo de criação. Se hoje em dia 
tem que ser mais rápido, paciência. Nós não fazemos mais 
rápido. Precisamos de tempo para maturar, para entender, 
para aprender. Cada espetáculo engendra em si um proces-
so de formação. Formamos atores enquanto fazemos um 
espetáculo. Então, precisa de tempo. Estamos em constan-
te processo de formação, e ele se dá prioritariamente nos 
processos de criação, nessas instâncias de pesquisa que 
geram os espetáculos. Eles nos reciclam, nos aprofundam, 
nos formam. O processo é muito caro para o Ói Nóis: não 
abrimos mão do processo porque evoluímos com ele. Al-
guém pode não gostar de um espetáculo do Ói Nóis, mas 
vai perceber que tem muito trabalho por trás. A maneira 
como encaramos o fazer teatral é muito séria, muito pro-
funda. Considero este um grande aprendizado que tive 
com o Ói Nóis e quero levar para minha vida. Não quero 
fazer nada de qualquer jeito, vou dar o tempo que preci-
sar. O Ói Nóis não está inserido em uma lógica comercial 
que facilita nossa vida. É bem difícil. Também trabalhamos 
com processo coletivo, que naturalmente exige mais tem-
po. Mas é uma opção do grupo.

É como se o grupo desafiasse essa lógica da velocidade.
Fala muito sobre a nossa visão de mundo. Sobre o que pre-
tendemos com nosso teatro e sobre que teatro pretende-
mos fazer. Está na contramão.

A própria duração dos espetáculos é mais longa.
Algumas pessoas acham que Caliban deveria durar menos 
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porque é na rua. Dura uma hora e meia, o mesmo que O 
Amargo Santo. Só que é um espetáculo diferente, tem mais 
texto. Há uns três anos, eu jamais pensaria que o Ói Nóis 
voltaria a fazer uma dramaturgia na rua. Mas o Ói Nóis tem 
um compromisso que faz com que a gente pense sobre o 
que é preciso nesse momento. Com Caliban, o Ói Nóis dá 
um passo atrás ao trabalhar com dramaturgia, mas é im-
portante que façamos isso nesse momento da história do 
país. Penso que foi acertado, que era isso mesmo que deve-
ríamos ter feito. Quando digo que é um passo atrás é por-
que o Ói Nóis já vinha em um processo de desenvolvimen-
to de dramaturgia própria a partir de pesquisas. Mas esse 
passo atrás não é demérito algum. É mais um indicativo de 
que estamos em diálogo com nosso tempo.

“O que a TV faz com as
pessoas é mingau de cérebro. 
Não só no campo das ideias, 

mas no campo estético”

De qualquer forma, uma hora e meia de duração para um 
espetáculo de rua não é necessariamente demais.
As pessoas estão acostumadas a medir seu tempo pela du-
ração de um capítulo da novela das nove. O que a TV faz 
com as pessoas é mingau de cérebro. Não só no campo das 
ideias, mas no campo estético: reduz a possibilidade esté-
tica das pessoas, descompromete as pessoas com a beleza.

Em Caliban – A Tempestade de Augusto Boal (2017), tu e 
o Paulo fazem papéis coadjuvantes. Como vês essa nova 
posição e de que forma isso impacta a criação do Ói Nóis?
O estado de relaxamento não interessa ao ator, mas fazer 
Caliban, para mim, é como descansar. É uma delícia, na ver-
dade. É sempre uma experiência fantástica estar em cena 
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com o Paulo. Tem muito jogo, pois nossas cenas trazem o 
elemento da comicidade, são dois palhaços. Está sendo bom 
para nós e acho que está sendo ótimo para o grupo tam-
bém. Tentávamos construir isso já há alguns espetáculos. 
Tanto que era para a Marta (Haas) fazer Medeia. No final 
das contas, o grupo como um todo decidiu que seria impor-
tante que eu fizesse. Assim como o Clélio (Cardoso) faria o 
Acamante, mas o Paulo acabou fazendo. Então, penso que a 
ideia de eu e o Paulo sairmos do protagonismo em Caliban 
era importante para o grupo. Precisávamos desse momento, 
porque estar em cena segurando a onda é uma responsabili-
dade tremenda. Caliban traz esse momento importante em 
que os atores têm de segurar a onda porque estão em cena 
todo o tempo, puxando a ação do espetáculo. Caliban é uma 
aprendizagem bacana para o Ói Nóis. Para o Paulo e para 
mim, está sendo divertidíssimo fazer a dupla de palhaços.

Talvez o Ói Nóis esteja redescobrindo a sua coletividade?
Eu não diria isso. O Ói Nóis nunca abandonou a sua cole-
tividade. Não é porque a Tânia fez algumas protagonistas 
que o Ói Nóis não foi coletivo. Os espetáculos sempre fo-
ram criados coletivamente. A criação é a área em que acon-
tece o trabalho coletivo e de autogestão do Ói Nóis. Todo 
mundo cria, todo mundo dá ideia. Experimentamos tudo 
que é sugerido. Na organização do grupo, é difícil garan-
tir a autogestão e a divisão de responsabilidades de forma 
equitativa. Há momentos em que isso acontece de forma 
harmoniosa, sem sobrecarregar ninguém. E há momentos 
que não. Temos que batalhar isso o tempo inteiro.

Escolher a mesma pessoa para protagonizar outras vezes 
também é uma decisão coletiva?
É uma decisão coletiva. Se não estamos preparados para fazer 
isso, vamos deixar a Tânia fazer. Sempre teve coletividade. As 
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pessoas vêm se formando esse tempo todo. A Glauce (persona-
gem de Medeia Vozes) da Marta é um trabalho muito legal que 
vem de anos de pesquisa. Mesmo assim, ela mesma achou que 
não devia fazer Medeia naquele momento. É provável que em 
um próximo espetáculo de teatro de vivência a Marta esteja 
protagonizando. Mas é um trabalho em construção. A pessoa 
que protagoniza tem que achar que deve e pode. As cenas do 
Ói Nóis têm muitos atores. Em Medeia Vozes, quantas pesso-
as estão segurando cenas inteiras? Letícia (Virtuoso), Mayura 
(Matos), Paula (Carvalho), Marta (Haas), Eugênio (Barboza). 
Não são apenas a Tânia e o Paulo. Cada voz daquelas depen-
de de uma pessoa, então existe um protagonismo em diversos 
sentidos. Claro, a Medeia está em cena o tempo inteiro porque 
está em todas as vozes. É mais pesado. Mas não porque as pes-
soas não estejam segurando a onda. A Marta é responsável por 
toda a voz da Glauce, e a Glauce ali conduz toda a ação. É um 
instante protagônico no espetáculo. É um momento impor-
tante para o grupo porque agora não dá mais para fugir. Penso 
que em um próximo espetáculo de teatro de vivência teremos 
outros protagonistas.

ALIJADOS DA 
HISTÓRIA OFICIAL
Como o Ói Nóis se vê no contexto do teatro brasileiro, em 
matéria de repercussão? Os espetáculos de vivência, por 
terem uma estrutura enorme, não viajam ou muito rara-
mente viajam. Então, o público de fora de Porto Alegre 
não tem acesso a essa parte importante do trabalho de 
vocês, a não ser que venha para cá. Mas os espetáculos 
de rua viajam bastante.
Acho que não viajamos bastante. Um grupo com a idade 
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e o reconhecimento do Ói Nóis deveria viajar muito mais, 
mesmo com teatro de rua. Temos quase 40 anos, e quan-
tas vezes viajamos? É pouco. Quem conhece o trabalho do 
Ói Nóis, em geral, tem uma empatia, reconhece essa serie-
dade, essa profundidade da pesquisa, reconhece o com-
promisso que o Ói Nóis tem com a ideia de um teatro que 
possa plantar essas sementinhas de transformação. Mas te-
mos dificuldade em levar os espetáculos de rua para fora, 
e uma vertente importante do trabalho do Ói Nóis, que é o 
teatro de vivência, acontece basicamente em Porto Alegre. 
Isso faz com que se conheça pouco o trabalho do grupo. Na 
única vez que fizemos uma temporada maior de um espe-
táculo do Ói Nóis em São Paulo, ganhamos dois Prêmios 
Shell (em 2008, com Kassandra in Process, na categoria es-
pecial pela pesquisa e criação coletiva e na categoria música 
para Johann Alex de Souza). Porque o trabalho é relevante, 
bonito, bem feito. Mas raramente conseguimos fazer isso. 
Se fizéssemos, talvez mais pessoas conhecessem o trabalho 
e talvez tivesse mais reverberação na história oficial do te-
atro brasileiro. Estamos alijados da história oficial. Mas não 
só o Ói Nóis. Tudo que está fora desse centrão econômico, 
que é o Sudeste, está completamente escanteado. Devia-se 
definitivamente parar de escrever livros que se chamam 
Panorama do Teatro Brasileiro ou História do Teatro Brasi-
leiro se não falam do teatro brasileiro. O Brasil é um país 
continental, acontece teatro do Oiapoque ao Chuí, e não 
se conta a história desse teatro. Então, chamem os livros de 
Teatro Brasileiro Feito em São Paulo, Teatro Brasileiro Feito 
no Rio de Janeiro, Teatro Brasileiro Feito no Sudeste, mas não 
falem que isso é um panorama do teatro brasileiro. Porque 
as pessoas que não conhecem teatro brasileiro leem esses 
livros e acham que é só isso que se produz. É algo que me 
incomoda muito e foi um dos motivos pelos quais o Ói Nóis 
começou a publicar seus próprios livros.
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Fazendo uma provocação: não faltam mais pesquisado-
res, acadêmicos ou não acadêmicos, que se debrucem 
sobre a história do teatro no Rio Grande do Sul?
Acho que sim. E acho que existe um desestímulo acadê-
mico à pesquisa do que se faz aqui. O Ói Nóis é objeto de 
estudo de tese de doutorado e dissertação de mestrado em 
universidades do Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul é o lu-
gar que tem menos.

“Um grupo com a idade
e o reconhecimento do Ói Nóis 

deveria viajar muito mais,
mesmo com teatro de rua”

Lembraste que o Ói Nóis tem seu selo próprio, o Ói Nóis 
da Memória, que lança livros e DVDs. Talvez na falta des-
sa crítica e dessa história mais sistemática do teatro no 
Rio Grande do Sul vocês estejam colaborando com a fun-
ção de registrar a fortuna crítica do Ói Nóis.
Tomamos isso como um compromisso. Existe um déficit 
enorme de publicações em relação ao teatro gaúcho, mas 
em relação ao Ói Nóis estamos fazendo tudo que está ao 
nosso alcance. Já publicamos vários livros e registramos 
os espetáculos em DVD. Temos cumprido a parte que nos 
cabe nesse latifúndio. A ideia seria começar a publicar ou-
tras coisas também. Só que, enfim, dinheiro...

Outras coisas não só sobre o Ói Nóis?
Não só sobre o Ói Nóis. Coisas que entendemos que são im-
portantes para o selo publicar. O livro do Caco Coelho (Sábado 
— Crônicas da Cena 2008/2011, lançado em 2012) foi o pri-
meiro passo nessa direção. São crônicas sobre o teatro gaúcho. 
Fala-se bem pouco do Ói Nóis nesse livro, mas publicamos.
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Em 2012, vocês lançaram o livro Ói Nóis Aqui Traveiz – A 
História Através da Crítica, reunindo resenhas de espetácu-
los. Se pensarmos quantos livros com críticas de teatro foram 
publicados no Rio Grande do Sul, foram pouquíssimos.
Ali tem um monte de registro de críticas, quase todas do 
Rio Grande do Sul. Então, estamos falando também da 
trajetória de jornalistas, de críticos. Isso transcende a tra-
jetória do Ói Nóis. Pense na importância de um livro assim. 
Conta a história por meio das críticas, mas também está 
evidenciando uma produção gaúcha de pensamento críti-
co sobre a obra teatral.

“Temos um fantasma 
nos rondando, 

e ele tem 40 anos”

Como serão os próximos passos do Ói Nóis? Voltarão ao 
teatro de vivência ou seguirão no teatro de rua? Ou ainda 
não é possível vislumbrar?
Estamos pensando na celebração dos 40 anos, em 2018. 
Talvez seja o instante de levantar um repertório e fazer 
uma espécie de Festival Ói Nóis Aqui Traveiz ao longo do 
ano. Trazer Viúvas; Medeia Vozes; Amargo Santo da Purifica-
ção; Caliban; Onde? Ação nº 2, a desmontagem. Queremos 
começar a construir um trabalho com todo o grupo, mas 
ainda não sabemos o que é porque acabamos de estrear 
Caliban. Estamos lendo coisas. Paralelamente a isso, o Pau-
lo já está trabalhando com Meyerhold (1874-1940), e eu, 
com Violeta Parra (1917-1967). Não sabemos no que vai 
dar, pode ser que nem aconteça. Mas pode ser que sejam 
trabalhos pequenos. Não sei muito sobre os próximos pas-
sos, nem meus, nem do Ói Nóis. Mas penso que temos um 
fantasma nos rondando, e ele tem 40 anos. Estamos ten-
tando entender o que esse fantasma tem para nos dizer. 
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Esse jovem de 40 anos tem que nos contar o que tem para 
nós. Estamos tentando entender o que é. É um momento 
tão singular também da história do país, e isso certamente 
está afetando muito o Ói Nóis.

TODOS 
MENOS ESSE
Quero te convidar a falar sobre o Paulo e o que aprendes-
te com ele. Mais de uma vez lembraste aqui as coisas que 
ele te ensinou.
Vou contar uma anedota (risos). Quando eu era jovenzi-
nha, fui a uma mostra da oficina de descentralização da 
qual eu participava, e o Paulo era oficineiro. Estava lá sen-
tada na plateia, e apareceu o Paulo no palco com os alunos, 
fazendo uma demonstração. Olhei aquela figura e pensei: 
“Meu Deus, que homem interessante!”. Virei para um ami-
go mais experiente que estava comigo e perguntei: “Quem 
é aquela pessoa?”. Ele olhou para mim e disse: “Tânia, to-
dos menos esse!” (risos).

O que ele queria dizer com isso?
Que eu não podia me interessar pelo Paulo ou namorar com 
ele em hipótese alguma (risos). Quando o pai te diz: “Todos 
menos esse”, tu pensas: “Então vai ser esse!”. O Paulo era a 
figura mais interessante do mundo naquele momento.

Explica melhor o que era interessante.
Ele era todo interessante, um homem lindo com grande 
personalidade. Não parecia com nenhum outro homem 
do lugar. Tinha cabelos floridos, crespos, grandes. E o Pau-
lo é um cara generoso. Na primeira olhada se percebe isso. 
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Estava ali com os alunos fazendo um exercício no palco, e 
já transbordava que ele é um ser humano especial. Me en-
cantou pela beleza física e pelo jeito completamente sin-
gular, fora do padrão. Já de cara não parecia uma pessoa 
consumista, e realmente não é. Era generoso e agia de uma 
maneira linda com os alunos. Fiquei encantada à primeira 
vista. Ele estava no palco, explicando como seria o exercí-
cio, e eu estava ali: jovenzinha, de queixo caído, achando-o 
fantástico. Foi assim que o conheci. 

“Ficamos muito tempo 
conversando, como se nos 

conhecêssemos há milênios, 
como se ele não tivesse 19 
anos a mais do que eu”

E depois?
Aí fui atrás das oficinas do Ói Nóis. Em 1994, a Terreira 
completava dez anos, e o grupo estava fazendo uma pro-
gramação de aniversário. Eles saíram para apresentar A 
Dança da Conquista na Redenção (Parque da Redenção, em 
Porto Alegre), que fazia parte da celebração, e vários alunos 
– entre eles, eu – preparamos a Terreira para recebê-los 
ao final. Compramos flores, frutas e vinho para celebrar 
quando voltassem da apresentação. Memorizamos textos 
do Artaud e outros pensadores com os quais o Ói Nóis se 
identifica. Quando eles voltaram, viram a surpresa. Nesse 
dia, foi a primeira vez que falei com o Paulo. Ficamos mui-
to tempo conversando, como se nos conhecêssemos há 
milênios, como se ele não tivesse 19 anos a mais do que eu. 
Tínhamos muito assunto. Aquela tarde foi certamente um 
momento de aproximação muito legal, porque trocamos 
ideias. Ficamos a um passo de estar apaixonados.
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Como se desenvolveu a história?
Naquele mesmo ano, eu estava fazendo aula de dança fla-
menca com uma das atrizes de Fausto, e o grupo estava en-
saiando A Dança da Conquista no pátio. Eu estava fazendo o 
sapateo em direção à porta, e o Paulo vinha vestido de rei, e 
a gente se cuidando (risos). A vida tem umas imagens bem 
bonitinhas! Teve outro dia em que ele disse que queria me 
ver, e eu respondi: “Tu estás me vendo!” (risos). Fiquei com 
o telefone dele e, na véspera do Natal, decidi ligar. Foi a 
primeira noite em que ficamos junto. Assistimos ao filme 
Jesus de Montreal (de Denys Arcand, 1989) sentadinhos no 
chão da sala da casa dele, de mãos dadas. Parecia que já nos 
conhecíamos. De lá para cá, fizemos muitas coisas juntos. 
Ele sempre foi muito generoso comigo. Não tem nada que 
eu saiba fazer no teatro que não tenha origem no Paulo. A 
primeira vez em que eu realmente utilizei uma máquina 
de costura foi quando o Paulo disse que precisávamos de 
uma cortina preta. E eu nunca digo não. Briguei um pou-
co com a máquina, e a máquina brigou um pouco comigo, 
mas daqui a pouco eu estava costurando. Depois, fiz figuri-
no de espetáculo, costurando eu mesma.

Como aprendeste a costurar?
Minha família era muito pobre, então minha mãe costu-
rava para a gente. No verão, ela pegava um jogo de lençol 
e transformava em milhares de pequenas peças de rou-
pa para mim e minha irmã, todas com a mesma estampa 
(risos). Era sainha, bustiezinho, blusinha, shortinho, ber-
mudinha, tudo com o mesmo lençol. Estávamos vestidas 
para o verão inteiro. E eu a via costurar. Ela me mostrou 
como costurar uma calça para a minha boneca Susi. Assim 
eu aprendi a cortar calça, que é uma peça mais difícil por 
causa do gancho.
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O que mais o Paulo te estimulou a fazer?
Aprendi a fazer máscara, o que tem a ver com o estímulo 
dele. Eu gostava de cantar, e ele dizia: “Canta, então”. Eu 
queria tocar instrumento, e ele dizia: “Toca, então”. Ele é 
assim com todo mundo, dá força para as pessoas aprende-
rem. Ele não existe. Agora, passando um tempo longe dele, 
percebo cada vez mais o quanto ele é especial. É muito 
generoso e, ao mesmo tempo, tem uma coerência invejá-
vel. Ele é aquilo em que ele acredita. Batalha para levar a 
vida que ele gostaria que fosse a vida em sociedade. Ele se 
sacrifica pelo outro, é um iluminado. O Paulo é um Buda. 
Aprendi um monte de coisas com o estímulo dele. Hoje, 
tem coisas que não quero mais aprender porque já sei fa-
zer coisas demais. Estou cansada (risos).

“Parei de comer carne 
por causa do Paulo, que é

vegetariano há muitos anos”

É difícil separar a vida pessoal da profissional? 
Não é impossível, mas é difícil. Há momentos em que a vida 
exige que tu separes as coisas. Mas a gente é muito bom nisso 
(risos). Sempre nos entendemos. Fizemos coisas lindas porque 
fomos, realmente, muito companheiros. Ele é um exemplo de 
ser humano. Parei de comer carne por causa do Paulo, que é 
vegetariano há muitos anos. Era tão coerente o fato de ele não 
comer carne, que eu desejei o mesmo para mim. Se posso de-
cidir não matar os animais, por que vou continuar matando? 
Mas ele não faz discurso para que as pessoas se sintam mal ao 
comer carne e deixem de fazer isso.

Nunca te pediu pra parar de comer carne?
Jamais faria isso comigo ou com qualquer pessoa. Foi o 
exemplo dele que me fez parar de comer carne. Observá-lo 
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e entender o quanto isso era coerente. Não porque ele po-
dia me desprezar por comer carne. No Ói Nóis, tem gente 
que come carne e gente que não come. Não é uma questão 
para ele. Mas ele é um exemplo fundamental. Aprendi com 
ele a ter amor ao teatro pelo simples ato de observá-lo. Às 
vezes, me apavoro um pouco com meu amor.

Pelo teatro?
É. Ele alimenta em mim, e alimentou mais ainda quando 
eu era jovem, o amor ao teatro. Vê-lo nessa circunstância, 
dedicando toda a vida a esse projeto, me fez perceber o 
quanto a Terreira é um projeto singular, fundamental, ge-
neroso. E o quanto precisa de pessoas capazes de alguma 
renúncia. Ele me ensinou muito sobre renúncia, muito so-
bre amor. E ainda ensina, o tempo todo.

Mas certamente houve coisas que pudeste ensinar para 
ele também. 
Imagino que um amor se faz assim. Vivemos um amor em 
várias instâncias. E tem esse amor ao nosso projeto, que é 
o Ói Nóis. Mas não concordamos sempre ao longo do tem-
po, embora tenhamos uma afinidade imensa. Discutimos 
várias vezes, tivemos pontos de vista diferentes. Provavel-
mente, ele foi muito mais generoso comigo a respeito dos 
meus pontos de vista diferentes do que eu com ele. 

Como foram essas divergências?
Quando digo que ele foi mais generoso que eu em vários 
momentos é porque disse: “Pode ser como tu estás pen-
sando”. Ao longo do tempo, ele me deu muitas provas de 
que confia em mim. Mas quando é algo muito grave, em 
geral quando mexe com sua ideologia, daí ele se dispõe a 
fazer uma grande discussão. Mas tem que ser algo muito 
grave, porque em geral ele acredita que as coisas podem ser 
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de muitos jeitos. Não é um cara que fica batendo na mesma 
tecla. Para ele, tanto faz se foi ideia dele ou não.

Como é a imagem do Paulo e da Tânia para os outros 
integrantes do Ói Nóis?
Não sei. Acho que já foi de várias maneiras. Tem pessoas 
que estão há muito tempo, tem pessoas que não estão há 
tanto tempo. Falar sobre como eles nos veem é subjetivo. 
Teria que falar como fulano vê, como beltrano vê, como si-
crano vê. Cada um vê de um jeito. Mas acredito que somos 
referências, sim. Não acho que isso seja ruim. Estamos lá 
há mais tempo. Muitos foram, muitos vieram, e o Paulo e a 
Tânia permanecem. A maioria dos que estão lá hoje foram 
alunos meus e do Paulo. É natural que sejamos referências. 
Mas isso não impede que haja disputa de ideias.

“Não posso esperar que 
alguém venha me salvar. 

Preciso salvar a mim mesma”

Como foi a sensação de crise depois da separação?
Sinto que é necessário. Tem algo que ainda não entendi. 
Tendo a achar que as coisas não acontecem por acaso, que 
o universo está me dando um recado. E eu precisava mes-
mo. Descobri que não sabia cuidar de mim. Preciso saber 
fazer comida para mim, e não apenas para os outros. Preci-
so ir à feira, de preferência à feira ecológica, para comprar 
coisas sem agrotóxicos, porque não mereço comer veneno. 
Posso me amar e me cuidar também. É uma das primeiras 
conclusões que esse momento solitário e reflexivo tem me 
dado. Não posso esperar que alguém venha me salvar. Pre-
ciso salvar a mim mesma.
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OUSAR FAZER 
OUVIR MINHA VOZ
Como começou teu interesse pelo teatro da América Latina?
Dentro do Ói Nóis, falamos muito sobre a necessidade de es-
treitar o diálogo com companheiros de teatro de grupo da 
América Latina. É por isso que surgiu, em 2010, o Festival de 
Teatro Popular Jogos de Aprendizagem. Houve um momento 
em que lemos muita dramaturgia latino-americana, porque 
estávamos justamente querendo nos aproximar desse con-
texto. Para mim, foi muito importante esse momento em que 
o Ói Nóis voltou os olhos para a região. De certa forma, a ques-
tão das ditaduras latino-americanas estava presente no grupo 
desde que entrei. O primeiro espetáculo que protagonizei foi 
A Morte e a Donzela, com texto do Ariel Dorfman, que é chile-
no. O tema é justamente o momento de redemocratização dos 
países que tinham vivido ditaduras militares. Foi muito signi-
ficativo e marcante em minha trajetória pessoal ter feito esse 
espetáculo. É muito recente a ideia de o Brasil se reconhecer 
como parte da América Latina. Parece que o Brasil sempre se 
identificou mais com a Europa do que com os países irmãos. 
A Morte e a Donzela, para mim, foi um marco da percepção de 
que vivemos a mesma realidade que esses países. Meu olhar 
de artista e de cidadã se abriu com essa vivência.

“A verdade é que a Tânia 
se politizou no contato 

com o Ói Nóis”

Também foi um marco para o Ói Nóis?
Como o Ói Nóis surgiu ainda na ditadura (em 1978), foi mar-
cado por esse momento da história do país. E com uma cons-
ciência maior do que a da Tânia. A verdade é que a Tânia se 
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politizou no contato com o Ói Nóis. A Morte e a Donzela am-
pliou esse olhar, me deixou curiosa. Decidimos ler mais dra-
maturgia latino-americana, o que levou a Viúvas. Aí eu já es-
tava completamente instigada e provocada por esse universo. 
Passei a ser uma das pessoas que propõem esse olhar mais vol-
tado para a América Latina.

Já realizaste viagens pela América Latina?
Com o Ói Nóis, estive no Chile em 2000. Foi uma viagem mui-
to bacana do ponto de vista pessoal. O Ói Nóis acredita no tea-
tro como instrumento de transformação, e aí encontramos em 
Santiago um festival que se chamava A Utopia Vive! (ENTEPOLA 
– Festival Internacional de Teatro Comunitário – A Utopia Vive!, 
com o espetáculo A Exceção e a Regra). Acabou nos deslocando 
para uma comunidade de Santiago, e foi uma puta experiência 
de vida estar lá, ver grupos falando coisas semelhantes a nós, 
com fé de que o teatro tem uma função social com a qual de-
vemos colaborar. Também estive em Montevidéu (em 2001, 
no Porto Alegre em Montevidéu, com A Saga de Canudos) com 
o Ói Nóis. Eu, pessoalmente, fiz uma viagem ao Peru. Minha 
aproximação com o Yuyachkani (grupo teatral peruano) com 
certeza foi determinante para eu decidir fazer a desmonta-
gem. O Yuyachkani já tinha vindo a Porto Alegre uma vez para 
o Festival Jogos de Aprendizagem e depois  voltou várias vezes 
por conta da minha ida para lá. Realizamos, em 2012, o grande 
encontro Interstícios Cênicos – Cruzamentos entre Teatrali-
dades e Performatividades na Cena Contemporânea Latino-a-
mericana, em parceria com a Cátedra Itinerante de la Escena 
Latinoamericana. Era um seminário, quase um festival, que 
fizemos com artistas de outros lugares. Foi uma viagem muito 
bacana. Muita coisa em Viúvas mudou para mim depois da mi-
nha viagem ao Peru. O contato com as pessoas de lá, com essa 
população marginalizada, originária, quechua hablante (falante 
da língua indígena quíchua), que está nos mercados, fazendo 
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as roupas típicas e os trajes das danças populares. Ir para esses 
lugares, ver essas pessoas, para mim, foi importante como mu-
lher. Olhar para outras mulheres com uma realidade tão dura, 
de marginalização, muito semelhante com a dos nossos origi-
nários aqui. Dos originários que conheci um pouco, no Chile 
e no Peru, diria que os peruanos são mais parecidos com os 
nossos, no sentido de terem sido tão oprimidos que sentimos 
a destruição que fizeram com eles. Quando cheguei no Chile, 
as mulheres mapuches eram altivas, tinham uma dignidade. 
Te botavam o dedo na cara e questionavam por que tu tinhas 
comprado os pôsteres e os cartões postais do museu com fo-
tos dos mapuches. Em rápidas palavras, elas contavam que, 
por trás disso, houve um massacre terrível. Com alto grau de 
politização, falavam com muito orgulho e entusiasmo sobre 
os tambores sagrados, sobre a cultura deles. Já no Peru senti 
um peso na autoestima como sinto com os nossos originários, 
quando os encontramos na Praça da Alfândega (no Centro de 
Porto Alegre) vendendo cesto. Parece que foram destroçados na 
sua dignidade.

Dentro dessa questão da América Latina, há a questão 
das mulheres latino-americanas. Como sentes essa iden-
tificação com elas?
Vivemos em um contexto de opressão muito grande, de 
miséria total, de destruição da cultura. E, no entanto, te-
mos mulheres fantásticas. Temos pessoas fortes e bonitas 
para ver no teatro latino-americano, temos exemplos de 
mulheres lutadoras. Para mim, foi importante ler o livro 
Se me Deixam Falar (da socióloga Moema Viezzer), que é um 
depoimento da mineira boliviana Domitila Chungara. 
Uma mulher que viveu a dura realidade dela, no meio em 
que ela viveu, o fato de ser uma mineira, uma mulher po-
bre na Bolívia. A perseguição política, a violência, o aborto 
na prisão. Enfim, quantas coisas! Uma mulher de muita fi-
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bra, uma história de luta. É aquela coisa das Medeias: ousar 
fazer ouvir sua voz. E ela é dessas mulheres. Há uma escola 
de mulheres líderes no Equador, a Ecuarunari (Confedera-
ção de Povos da Nacionalidade Kichwa do Equador), que tem 
a Dolores Cacuango como referência. Também é uma origi-
nária. Penso na Patricia Ariza, do Teatro La Candelaria; nas 
companheiras do El Baldío Teatro, da Argentina, uma de-
las que acabou de falecer, queridíssima, esteve aqui conos-
co: Laura Martín. Penso nas companheiras do Yuyachkani, 
sobretudo Ana Correa, Teresa Ralli, Rebeca Ralli, Débora 
Correa. É a ideia de que podemos falar em primeira pessoa 
e temos o que dizer como criadoras. A América Latina me 
deu a noção do “sim, por que não?” Por que não posso falar 
sobre meu trabalho na perspectiva de atriz? Qual é o gêne-
ro da nossa conversa? Sou uma atriz, me deixa falar desde 
esse lugar. Isso sem contar os exemplos todos das madres, 
das abuelas da Praça de Maio. Em Porto Alegre, a Suzana 
Lisboa é uma mulher inspiradora, já participou de seminá-
rios do Ói Nóis. Embora tenhamos tido pouco contato pes-
soal, ela ilumina minha existência. É uma lutadora social, 
uma dessas mulheres para não esquecer.

“Tu podes receber as ondas 
da minha ação mesmo

 sem me perceber, sem me ver”

É uma luta para poder mostrar a tua voz.
Sim. Cada uma de nós alimenta a outra. No universo é um 
pouco assim. Tu podes receber as ondas da minha ação mes-
mo sem me perceber, sem me ver. É aquela coisa de jogar 
a pedrinha na água, e aquela pedrinha vai movimentando. 
Aonde vai chegar a reverberação disso? Quando fazemos os 
espetáculos, são ações que reverberam. Jogo uma pedrinha, 
de alguma forma, quando participo de algum momento de 
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reflexão, imprimo as minhas ideias e digo como percebo 
esse ofício e o meu lugar como mulher e artista. Isso chega 
a outras mulheres. Pode ser que eu quase nunca tenha fala-
do com algumas mulheres que não citei, mas com certeza a 
existência, o trabalho e as ideias delas reverberam em mim. 
São fundamentais para eu ter coragem de falar.

Ainda falando sobre essa integração latino-americana en-
tre os grupos, existe uma dificuldade econômica, porque 
o teatro, por natureza, exige viagens, que têm um custo. 
É diferente de uma integração por meio de outras mídias 
que podem ser transmitidas pela internet, como música e 
cinema. Como vês essa dificuldade?
Às vezes, é mais fácil uma editora brasileira traduzir um 
livro europeu do que latino-americano. Os livros sobre 
teatro latino-americano que eu tenho são em espanhol. 
Foram livros que consegui viajando ou que nossos amigos 
latino-americanos nos presentearam ao vir para cá. Tem 
pouca coisa traduzida para o português e pouco interesse 
geral. Se o Ói Nóis não fizer esse empenho, não consegui-
mos a aproximação, um contato mais profundo e pessoal 
com esses criadores. O que era para ser perto às vezes está 
mais longe do que nunca.

A PERSONAGEM 
MAIS DIFÍCIL 
DE INTERPRETAR
Como veio a ideia de criar e desmontagem?
Tem a ver com meu contato com a América Latina, com o 
momento em que recebemos a Ileana Diéguez, uma cuba-
na que trabalha na Universidade Autônima do México. Ela 
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tem um estudo sobre desmontagens chamado Des/tejien-
do Escenas, com textos de vários criadores. Ela veio a Porto 
Alegre com o Miguel Rubio Zapata, diretor do Yuyachkani, 
grupo que já tinha uma desmontagem de Antígona, com a 
Teresa Ralli. Nesse momento, ficou claro para mim o que 
eu queria fazer. Eu estava naquele momento de decidir se 
iria ou não fazer Medeia. Nesse momento de crise, enten-
di que eu precisava pensar, fazer uma reflexão sobre como 
eu tinha chegado até ali. Se estou constituindo uma obra, 
que obra é essa? E de que maneira ela me diz respeito? O 
que isso significa na minha existência? Precisava fazer essa 
reflexão em função do meu momento pessoal. A desmon-
tagem nasce em 2013, no mesmo ano de Medeia Vozes. Um 
pouquinho antes, na verdade.

E como foi o processo de criação da desmontagem?
Era uma resposta que eu precisava dar para mim mesma. 
Tinha a ver com minhas inquietações de artista. O que tu 
estás fazendo? Estás indo para onde? Chegaste até aqui 
como? Tinha mil perguntas para responder. Quando en-
tendi um formato, tive bastante ajuda do Paulo. Quan-
do digo ajuda, refiro-me a um olhar generoso. Pensei em 
como começa, como termina, por onde vou, quais são as 
personagens, mas o olhar generoso com o qual eu pude 
contar foi sobretudo do Paulo. Teve um momento em que 
eu mostrei para a Marta. Foram as duas pessoas que me de-
ram apoio para fazer a desmontagem. Era uma necessidade 
pessoal, ainda que o público conheça o trabalho do Ói Nóis 
ao assistir à desmontagem. Mas eu não tinha tempo para 
criar, porque não era a prioridade do grupo. Tinha outras 
mil urgências. Quando comecei a trabalhar na prática, a ir 
para a sala de ensaio, estávamos finalizando uma oficina 
de formação de atores. Tinha uma sequência de apresen-
tações dos alunos. Eu chegava cedo, maquiava os atores, 
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fazia cabelo, recebia o público junto com os outros atuado-
res do Ói Nóis e, depois que os espectadores iam embora, 
colocava o figurino deles para lavar e começava a ensaiar a 
desmontagem. Entrava madrugada adentro.

“Não há separação entre 
a minha vida e o teatro”

Como foi essa criação individual estando acostumada 
com a criação coletiva?
O paradoxo da desmontagem é que ela parte de persona-
gens criados em contextos coletivos. Descobrimos aqui 
outra maneira de falar sobre o Ói Nóis, inauguramos outra 
coisa. É uma atuadora falando em primeira pessoa sobre o 
coletivo. Em momento nenhum está escondida a dimensão 
coletiva do meu trabalho. É aquilo que eu te dizia: não há 
separação entre a minha vida e o teatro. Para mim, o teatro 
é o Ói Nóis. Então, se vou falar de mim e da minha vida, é 
impossível não falar do Ói Nóis. A grande diferença foi es-
tar só em cena. Como as pessoas do grupo não conseguiam 
me acompanhar quando eu viajava com a desmontagem, 
eu ia sozinha. Eu, a mala e a cadeira. Isso eu não tinha vivi-
do ainda: carregar o Ói Nóis sozinha. Viajo com a desmon-
tagem para falar dos meus processos criativos em quatro 
personagens e mostrar o quanto o ser humano por trás do 
artista está presente no processo criativo. É uma mistura de 
demonstração de trabalho e manifesto político-estético.

Embora essa dimensão coletiva esteja presente, em al-
gum momento te sentiste culpada por estar falando de 
um aspecto individual?
Não. Na verdade, me questionei se o que estou fazendo 
serve para alguém. Nunca me ocorreu questionar o fato de 
estar partindo de uma vivência pessoal. É aquilo que falá-
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vamos sobre a ideia de trabalho coletivo: o coletivo é feito 
de indivíduos empoderados. Nunca houve problema de 
falar sobre o Ói Nóis na minha perspectiva pessoal. É mi-
nha poética no mundo, parto do lugar onde estou, canto 
a minha aldeia. E talvez por isso eu consiga me comunicar 
com as pessoas. Mas parto sempre de onde estou. Não con-
sigo falar do coletivo sem dizer “para mim”, “eu penso”. Tu 
já me entrevistaste milhares de vezes. Não é verdade?

Sim, é verdade.
Não deixo de ser eu porque estou falando do Ói Nóis. O 
grupo oferece essa possibilidade porque acredita nisso 
também. Falamos sobre “o” Ói Nóis, é quase uma entidade 
nas nossas vidas. Falo dele sempre partindo de mim. Nun-
ca tive essa crise. A questão da desmontagem é: a quem isso 
vai interessar? Antes, eu pensava que estava apenas con-
tando minhas mazelas. Sabia que tinha uma necessidade 
absurda de fazer aquela reflexão. Conforme ia apresentan-
do, percebi que tinha uma função enorme para os especta-
dores que eu nem imaginava.

“Continuo criando novas 
perguntas e as respondendo 
por meio da desmontagem”

Ao final da desmontagem, encontraste as respostas que 
procuravas?
O trabalho não acabou. Continuo criando novas perguntas 
e as respondendo por meio da desmontagem. Talvez por 
isso seja fantástico fazê-la. É fantástico e penoso. Porque é 
a coisa mais difícil que já fiz.

Por que é a mais difícil?
É impossível negar que o fenômeno do teatro se dá quando 
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está acontecendo a desmontagem. Criamos a comunidade, 
dialogamos, criamos os códigos. Eu digo: “Agora vou fazer 
a personagem”. E vou para o personagem, depois volto a 
conversar com os espectadores. Então, o teatro está com-
pletamente ali. Mas não é um espetáculo. É a coisa mais 
difícil porque tem essa coisa do desnudamento. Embora 
o teatro do Ói Nóis proponha sempre o desnudamento, 
a personagem que sou eu mesma é a mais difícil de in-
terpretar. Acredito que nunca uso máscara, pelo menos é 
uma luta minha e uma ideia presente no Ói Nóis. Mas na 
desmontagem estou eu sem a proteção do teatro. Quando 
estou conversando com o público sem a proteção do tea-
tro é o mais difícil. Não se pode nem ensaiar essa parte, por 
isso nunca consigo falar a mesma coisa. Uma apresentação 
nunca é absolutamente igual à outra. Às vezes eu coloco 
coisas, às vezes tiro. O tempo também nunca é preciso: às 
vezes é longuíssimo, às vezes é mais rápido.

“Estar sem máscara no 
teatro é fundamental porque 

preciso estar inteira, 
aberta, limpa”

Explica melhor a ideia de tirar a máscara para estar em cena.
Quando uso a imagem do tirar a máscara, falo sobre o doar-
-se. Para se doar, é preciso estar inteiro e aberto. Nessa me-
dida, vamos para a cena sem máscara. Na desmontagem, 
posso ser cotidiana, posso não estar protegida por aquilo 
que o teatro nos dá como recurso para nos resguardar em 
cena: a técnica, a personagem que foi trabalhada meses e 
meses. Essa personagem da desmontagem, embora viva 
comigo há 43 anos, não ensaia. Para ser eu mesma, não tem 
ensaio. É o aqui e agora. Estar sem máscara no teatro é fun-
damental porque preciso estar inteira, aberta, limpa. Tu 
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podes me enxergar inteira em cena. Mas tem preparo téc-
nico para isso. Na maior parte da desmontagem, que é essa 
conversa comigo mesma, não tem ensaio, embora eu esteja 
ali protegida pelo teatro, pela luz, por esse clima de ritual.

Comentaste sobre a tua dúvida a respeito da “utilidade” 
da desmontagem para as outras pessoas. Como foi o re-
torno do público?
Pude perceber que existe uma dimensão pedagógica na 
desmontagem. Serve para qualquer pessoa que queira fa-
zer teatro. É uma artista desnudando seu processo, sua vi-
são de mundo, sua poética pessoal, sua ética pessoal, suas 
vivências íntimas e coletivas. Nesse sentido, tem uma di-
mensão pedagógica. Ouvi muitos jovens alunos de teatro 
dizendo que foi a melhor aula de teatro que já tiveram. 
Não sei explicar a dimensão que isso tem para mim. Não 
é um elogio à atriz, é a dimensão pedagoga do artista. É 
como me oferecer um pedaço de pão: então está valendo 
a pena isso que estou fazendo. Um alimento mesmo. Tem 
outra coisa que foi se revelando com o processo. Apresen-
tei a desmontagem em diferentes contextos, inclusive em 
lugares em que as pessoas foram assistir acreditando que 
era um espetáculo porque tinha sido referida desta forma 
na programação de festivais. Eu tinha medo que as pessoas 
ficassem decepcionadas porque não é um espetáculo. Mas, 
ao final, elas diziam: “Foi muito melhor do que assistir a 
um espetáculo”. Porque gostamos de saber sobre as coisas 
que movimentam o artista. Quando assistimos a um espe-
táculo, não podemos supor essas coisas. É bom ver que as 
pessoas se interessam. Em todas as apresentações, talvez 
com a exceção de quatro, alguma mulher veio me contar 
que também tinha sido violentada. Elas sentiam que eu 
tinha contado o meu segredo e que elas também podiam 
contar o seu.
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E como foi essa troca?
Eu falo na desmontagem que a minha perninha tremendo 
revelou que não tive culpa com relação à violência que so-
fri. Para muitas espectadoras, a fala é a mesma: “Foste a mi-
nha perninha”. Antes de cada apresentação, fico mal do es-
tômago, mal do intestino. É um parto. Depois que eu faço, 
penso que tinha que ser feito. A certa altura o Paulo ficou 
com medo que talvez fosse muito dispendioso espiritual-
mente para mim. Mas não posso deixar de fazer. Enquanto 
for possível, enquanto existirem oportunidades, farei. Per-
cebo que é importante para várias mulheres.

Podes relembrar essa ideia da perninha?
Na desmontagem, eu conto que era difícil ensaiar Hamlet 
Máquina pela maneira forte como o Heiner Müller trata o 
fato de a mulher ser usada, tratada como objeto sexual, es-
crava doméstica. Isso me remetia o tempo inteiro à expe-
riência de ter sido violada por quatro caras. Aí, conto que 
houve um momento em um ensaio geral no qual descobri 
um ponto de vibração em uma das pernas. Então, eu po-
dia fazer outras coisas e manter esse ponto de apoio, que 
a perna seguia vibrando. Podia parecer um ponto de des-
controle do corpo, como se a perninha fosse um membro 
inconveniente, o que poderia ser relacionado à loucura 
da Ofélia, minha personagem. Mas comecei a pensar que 
a perninha podia ser meu corpo se revoltando, dizendo: 
“Você não tem culpa!”. Estou revoltada, não estou coniven-
te. Não havia o que fazer, eu tive medo de morrer. E é justo 
ter medo de morrer.

Em que momento da criação da desmontagem decidiste 
que revelaria esse episódio da tua vida?
Quando pensei na desmontagem, resolvi escrever um de-
poimento que foi transformado em artigo acadêmico (Uma 
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História Íntima de Criação, publicado na revista Rascuhos, 
de Uberlândia, em 2014). Tive de incluir referências biblio-
gráficas e tudo, mas é um depoimento. Ao escrever, incluí 
essa informação porque estava fazendo uma reflexão sobre 
o processo de criação de cada uma das personagens que eu 
tinha escolhido, e não era possível falar sobre Ofélia sem 
falar sobre isso. Para mim, foi a grande questão da Ofélia. 
Depois, comecei a ensaiar a desmontagem nas madruga-
das. Começava com a Ofélia, porque era cronológico, mas 
empacava logo de cara. Quando decidi fazer a desmonta-
gem na ordem inversa, do presente para o passado, e ter-
minar com a Ofélia, consegui falar. E acho que, ao falar, fui 
entendendo aquilo.

“A desmontagem me 
interessa como atriz, 

mas também como militante, 
mulher, feminista”

Muitos te disseram que a desmontagem foi a melhor aula 
de teatro que já tiveram, mas também é uma aula sobre 
o ser humano. Talvez transcenda a pedagogia do teatro. 
Não sei se tu vês por esse lado também.
Agora vejo. É que o primeiro aspecto revelado para mim ao 
longo do processo das apresentações foi o caráter pedagó-
gico. Tanto que eu achava que a desmontagem só podia ser 
apresentada para pesquisadores de teatro: alunos, atores, 
diretores, professores, pessoas que estivessem interessadas 
no teatro como objeto, não como algo para desfrutar. Mas 
apresentei em vários lugares aos quais as pessoas foram 
para assistir como espetáculo e encontrei outra dimen-
são: as pessoas ficavam interessadíssimas. Noventa por 
cento das mulheres que vieram me dizer que tinham so-
frido a mesma coisa e que tinha sido fundamental assistir 
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à desmontagem como forma de se livrar da culpa tinham 
ido assistir a um espetáculo de teatro. Então, entendi que 
existia uma dimensão humana, porque, afinal de contas, o 
que está em cena é o ser humano. Eu como mulher, como 
ser humano. Hoje, é o principal motivo para eu não conse-
guir parar de fazer: penso que tem uma dimensão maior 
que pode ser importante para mulheres que tiveram uma 
vivência semelhante à minha. Sei o que isso significa e o 
quanto é difícil sair desse lugar. A desmontagem me in-
teressa como atriz, mas também como militante, mulher, 
feminista. Hoje, penso que é pertinente, bonito, que as 
pessoas precisam disso e que talvez faça parte do sacerdó-
cio que acredito que é o trabalho do ator. Tem a ver com 
a ideia de militância feminista em que acredito. A forma 
como entendo que minha militância pode ser mais eficaz 
não é escrevendo tratados, não é colocando o dedo na cara 
de gente fascista e machista: é contando minha história.

VIVENDO EM UM 
PARADOXO
Já falamos sobre a política do teatro, mas como te classi-
ficas ideologicamente? És anarquista?
O anarquismo talvez seja a ideia mais bacana dentro das 
doutrinas políticas. Procurar ser um anarquista é, no mí-
nimo, ser melhor do que tu és. Mas estamos em um mo-
mento de desmanche do Estado, então às vezes estou no 
lugar de defender o Estado. É algo que me questiono o 
tempo todo. Penso nas obrigações do Estado, que deve-
ria garantir educação, cultura, várias coisas para o desen-
volvimento do ser humano. Todo ser humano deveria ter 
direito a tomar café, almoçar e jantar todos os dias. Várias 
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vezes me pego em choque com as minhas ideias, mas sinto 
que é preciso dialogar com o dia de hoje. O cara que nunca 
muda de ideia não é necessariamente inteligente. Às vezes, 
mudamos de ideia porque analisamos o contexto, mas não 
é porque abandonamos a verdade. Existe aquilo que não 
deve ser corrompido jamais. Tenho dificuldade com a ideia 
de verdade relativa, o que me coloca em um lugar estranho 
em relação a várias ideologias. Não quero ser hipócrita de 
dizer que já sou anarquista. Batalho para ser anarquista. A 
ideia do anarquismo é tão evoluída, está tão adiante, que 
ainda não posso ser uma anarquista ou não consigo. Mas 
quero. Uma sociedade libertária é certamente uma socie-
dade menos doente.

“Vou batalhar para o Ói Nóis 
ter financiamento público

 para o seu trabalho, 
pois considero um trabalho público”

Tocando em um ponto que levantaste: como essa vonta-
de de anarquismo convive com a luta pelo financiamento 
do Estado à Cultura?
A questão é que não vivemos em uma sociedade anarquis-
ta. Estamos completamente inseridos na barbárie. Tu vais 
me dizer que é uma contradição. Sim, vivo em um para-
doxo. Nossa sociedade está muito longe do que considero 
ideal. Preferia que certas coisas se desenvolvessem de ou-
tra forma, mas elas são assim. É preciso analisar as coisas 
diante de cada contexto. Vou batalhar para o Ói Nóis ter 
financiamento público para o seu trabalho, pois considero 
um trabalho público. Quando falo em arte pública, a pri-
meira coisa que me vem à mente é o trabalho que o grupo 
realiza há muito tempo. Não faria teatro se não tivesse en-
contrado o Ói Nóis, e vejo isso acontecer o tempo todo com 
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as pessoas. Penso que é um trabalho fundamental. Eu não 
deveria batalhar recurso público se é uma possibilidade de 
sobreviver fazendo esse trabalho? Acho que devo.

Sempre foi assim?
Durante a ditadura militar, o Ói Nóis nunca disputou re-
curso em edital público porque era um Estado autoritário. 
Vivemos em outro momento. Se a democracia não é o regi-
me em que o Ói Nóis gostaria de estar inserido, OK, mas é 
o que se tem. Houve um momento em que o grupo decidiu 
disputar recurso público porque entendemos que nosso 
trabalho é público. A maioria das nossas atividades é ofe-
recida gratuitamente, o Ói Nóis não tem lucro algum com 
seu trabalho. Dentro desse contexto, acredito que o grupo 
é absolutamente coerente. Ainda não concordamos com o 
regime vigente, a democracia não é o mais legal, mas foi 
uma batalha conseguir tê-la de volta depois da ditadura. 
Temos que ser mulheres e homens de nosso tempo. Per-
manecer batalhando para construir algo melhor é funda-
mental, mas reconhecer o contexto em que vivemos é vital. 
Caso contrário, não se sobrevive no meio dessa violência 
toda. Assumo as minhas contradições e sigo batalhando. 
Quero ser uma pessoa melhor e quero viver em um mundo 
melhor. As coisas em que nós acreditamos estão em todos 
os espetáculos do Ói Nóis. O que propagamos nas oficinas 
é o que acreditamos. Para quem frequenta nossas oficinas, 
nossa escola ou nossos espetáculos, fomentamos a auto-
gestão, o trabalho coletivo, o estar junto com o outro. São 
princípios anarquistas. Ao mesmo tempo, a autonomia: 
sei que tenho responsabilidade sobre o que acontece. São 
princípios que colocamos no trabalho. Então, o que propa-
gamos com nosso trabalho é completamente coerente com 
nossas ideias. Se precisar concorrer em um edital para pa-
gar o aluguel da Terreira, vamos concorrer. Estamos inse-
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ridos em uma sociedade capitalista. Não poderia agir como 
se fosse uma anarquista que não tem nada a ver com isso.

A MENINA COM A 
CANETA NA BOCA
Quando pensaste pela primeira vez em fazer teatro?
Quando era jovenzinha, ganhei um curso de teatro de pre-
sente de uma prima. Na verdade, ela queria que eu fizesse 
um curso de manequim e modelo fotográfica porque ela 
tinha uma agência. Eu disse: “Prima, não tenho nada a ver 
com isso. Não tenho vontade de desfilar, nem de fotogra-
far. Nem sou bonita!” (risos). Então, ela ofereceu o curso de 
teatro, e eu fui fazer. Passei muita vergonha no curso, por-
que ficavam o tempo todo me corrigindo: “Tu falas rápido 
demais! Não vais conseguir entrar em cena nunca!”. Era 
um horror. Botavam uma caneta na minha boca e diziam: 
“Agora fala”. E eu (imitando com uma caneta na boca): “Eu 
vim aqui fazer teatro”.

Que curso era esse?
Era o curso da Carmem Silva (atriz gaúcha, 1916-2008).

“Apesar de passar todas 
aquelas vergonhas, 

eu continuava voltando 
ao curso todos os dias”

Era a Carmem Silva quem ministrava?
Era para ser, mas na verdade quem dava as aulas era outra 
pessoa. Ela vinha de vez em quando, fazia essas conversas e 
dava uma sacudida. Depois, contava suas experiências em 
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cena, e eu achava fantástico. Apesar de passar todas aque-
las vergonhas, eu continuava voltando ao curso todos os 
dias. Algo me movia. No dia em que entrei em cena pela 
primeira vez, não fazia quase nada. Todas as minhas cole-
gas ficavam o tempo inteiro dando texto em cena, e eu só 
entrava nos últimos minutos da peça. Estou ressuscitando 
os mortos lembrando isso (risos). Eu era a empregada que 
via o patrão assassinado, ensanguentado na cama. Descia 
uma escadaria, desesperada, e contava para os outros o que 
eu tinha visto. Só isso. Mas eu tremia. Senti algo tão absur-
damente incrível, que acho que foi o meu ser que decidiu 
naquele momento que não podia viver sem aquilo.

Foi ao entrar em cena que sentiste alguma coisa pelo teatro?
Foi. Em geral, quando me perguntavam como eu come-
cei no teatro, eu nem contava essa experiência, porque foi 
muito tempo atrás. Eu contava sobre o grupo de teatro no 
Julinho (Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre). 
Começamos a fazer uma peça com direção do Flávio Bicca, 
que era um dos autores do Bailei na Curva (1983). Eu sem-
pre contava essa história. Agora me lembrei do curso com 
a Carmem Silva, que era anterior. Foi a coisa de ter entrado 
em cena, mesmo. Por que eu voltava para as aulas mesmo 
depois de ela me esculachar? Ela me deu folhas e folhas 
para eu ler com a caneta na boca. Mas penso que foi muito 
estimulante. Li todas as folhas (risos).

E funcionou (risos)?
Foi o teatro mesmo, a técnica que fui adquirindo para atuação. 
Não foi a caneta na boca, claro. Mas pensar que tens algo a su-
perar é algo que te põe para frente. Nesse sentido, ela não foi 
uma bruxa. Foi alguém que pensou: “Preciso dizer para essa 
menina que ela não pode falar rápido assim em cena”.
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“Eu ainda não entendia
essa mágica do teatro: 

tu estás lá nervosa, e todo mundo
te vê incrível (risos)”

E qual é a história do Julinho?
Fui para o Julinho começar o Segundo Grau (atual Ensino 
Médio) e soube de um grupo de teatro. Fui atrás para saber 
se eu poderia entrar. Estava louca para fazer teatro. Assisti 
a uma apresentação de alunos do Julinho, e me disseram 
que o Flávio Bicca começaria uma oficina. Fui de metida. 
No curso do Flávio, foi a segunda vez que entrei em cena. 
Era tudo em cima de improvisação, era bem engraça-
do. Quando cheguei, eles já estavam fazendo aula com o 
Flávio, então todo mundo era entrosado, e o Flávio já co-
nhecia todos em cena. Já tinha o plano de quem faria cada 
coisa. Mas certo dia ele mandou improvisar um encontro 
amoroso. Era a história de um grupo de adolescentes que 
entra no Julinho para fazer o Segundo Grau – ou seja, era a 
trajetória dos próprios alunos durante os três anos no co-
légio. A cena em questão contava uma noite de romance 
entre quatro alunos. Eu tremia durante a cena como ha-
via tremido ao fazer a empregada no curso anterior. Só que 
depois todo mundo ficou elogiando como eu estava bem. 
Eu não podia imaginar como poderia estar firme se eu me 
sentia tremendo. Tinha certeza de que todo mundo esta-
va me vendo tremer, mas ninguém estava. No outro dia, o 
Flávio trouxe a cena reescrita comigo no papel que era de 
outra porque ele tinha achado legal. Eu ainda não entendia 
essa mágica do teatro: tu estás lá nervosa, e todo mundo te 
vê incrível (risos)! Ao entrar em cena pela segunda vez, veio 
de novo aquela sensação: “Preciso voltar na próxima quar-
ta-feira!” (risos). É como ser picado por um bichinho. Isso 
me fez ficar no teatro. Aí, criamos essa peça chamada Tza 
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Tza Ivstabó (1992). Apresentamos durante bastante tempo 
e depois alguns de nós criaram um grupo, que era muito 
inspirado no Ói Nóis. Um grupo que queria fazer pesquisa, 
trabalhar coletivamente,  não queria ter diretor. Na verda-
de, queríamos ser o Ói Nóis.

Já conhecias o Ói Nóis?
Nunca tinha visto o Ói Nóis em cena, mas sabia da exis-
tência. Alguns de nós, que eram os mais velhos, já tinham 
visto. O novo grupo se chamava Trupe de Experimentos 
Teatrais Bumba Meu Bobo. Trabalhávamos com direção 
coletiva e pesquisa. Fizemos um primeiro trabalho infantil 
e depois começamos a trabalhar em um espetáculo de rua. 
Foi minha primeira experiência em grupo. 

TODOS OS DEMÔNIOS 
AO MESMO TEMPO
O que podes adiantar sobre o trabalho que estás prepa-
rando sobre Violeta Parra?
Mais do que um trabalho, é um desejo. Poderá vir a ser um 
trabalho, mas é algo que desejo fazer há alguns anos e ain-
da não havia acontecido. Trabalhamos em um coletivo, e 
nem sempre aquilo que é importante apenas para uma das 
pessoas encontra tempo para ser realizado. Também foi 
assim com a desmontagem e, no final das contas, se reali-
zou – hoje, é um trabalho importante para o grupo. Violeta 
tinha a ver com meu momento de querer ser mãe. A ideia 
era fazer um trabalho mais leve, então eu pensei em cantar, 
que adoro. Nunca fiz um trabalho calcado na música. Sem-
pre fazemos aulas para cantar e tocar nos espetáculos, mas 
queria agora um trabalho todo de música, em que a tea-
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tralidade não fosse o principal. Queria que fosse intimista, 
apenas eu e mais um ou dois músicos. Que fosse pequeno 
para poder ser feito facilmente e não exigisse de mim essa 
entrega tão absoluta do teatro. Identifico-me com Violeta 
Parra porque é uma mulher admirável.

Como sentes essa relação com ela?
Ela é responsável por uma geração da música popular lati-
no-americana e, por outro lado, tem uma biografia intensa. 
Identifico-me com ela também como mulher. Depois que 
estreamos Medeia, ouvi a pessoas dizendo que eu parecia ela 
quando cantava um trecho da canção “Arriba Quemando 
el Sol”. O Luciano Alabarse (diretor teatral) foi o primeiro a 
comentar: “Tânia, pensei que era a Violeta que estava can-
tando!”. Porque nossos timbres de voz são parecidos. Achei 
uma loucura as pessoas dizerem isso. Eu tinha sugerido 
que a Violeta fosse a trilha de fundo da personagem latino-
-americana em Medeia justamente porque gostava muito 
dela. Tudo isso me estimulou ainda mais para fazer o novo 
trabalho. O Luciano me emprestou onze álbuns, e comecei 
a estudar. Desde então, fui atrás de um músico que topasse 
estar junto em uma empreitada com uma mulher que não 
é cantora, mas sim uma atriz que canta, e que por enquanto 
não tem nenhum recurso estabelecido para o projeto. Quem 
topou foi o Mário Falcão. De alguma maneira, ele está dentro 
da trajetória do Ói Nóis, porque fez música para o espetáculo 
A Exceção e a Regra. Quando o Ói Nóis fez 30 anos, em 2008, 
ele compôs um samba-enredo em homenagem ao grupo. É 
um músico maravilhoso, com composições bonitas, dono de 
uma voz suave e de um violão bem atrevido. O encontro com 
ele está sendo muito legal, embora esteja acontecendo aos 
pouquinhos, porque não tenho tido muito tempo.
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Consideras este trabalho um show, um espetáculo cêni-
co-musical ou ainda não sabes?
Ainda não sei o que será, mas espero que seja um traba-
lho de música de uma atriz. Penso que vai ter teatralidade 
e música, e a música será o fio condutor dessa brincadeira. 
Um dos desejos era contar a história da Violeta Parra, então 
teria excertos de teatro com a personagem Violeta. Depois, 
comecei a duvidar um pouco disso e entrei em contato 
com poetas latino-americanas. Poderia ser um encontro 
de mulheres latino-americanas. É outra paixão minha: a 
poesia talvez tenha sido a primeira coisa que li na vida e o 
que mais leio até hoje.

Acreditas que será um trabalho do Ói Nóis ou um traba-
lho solo?
Tudo que faço é sempre do Ói Nóis. Minha vida é o teatro, 
e o teatro é a minha vida. Dentro dessa relação vida-teatro, 
tem a relação vida-Ói Nóis, porque o Ói Nóis é o teatro na 
minha vida. É muito difícil fazer alguma coisa que não seja 
do grupo. Essa direção (do espetáculo sobre Violeta Parra) 
não vai ser do Ói Nóis, mas sim da Tânia. Mas até hoje não 
consegui realizar nenhum projeto fora do grupo (risos).

“Percebo que eu talvez esteja 
na maior crise da minha vida, 

e o Ói Nóis esteja
na maior crise da sua”

Sentes necessidade de uma individualidade criativa?
Sinto. Talvez por conta disso eu tenha feito a desmonta-
gem e esteja há algum tempo com esse desejo de fazer um 
trabalho de música. Eu não tinha essa consciência pouco 
tempo atrás, mas hoje penso que é algo importante que 
trago para o grupo. Para não me desconectar do Ói Nóis, 
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que é a coisa mais importante da minha vida, tenho que 
encontrar o espaço da minha individualidade. Tenho cava-
do esse lugar, que é vital para a minha permanência e para 
o grupo. Para que pessoas como eu e outras se mantenham 
conectadas de forma vital e viva ao projeto. Se ficarmos 
cansados de um projeto que exige tanto de nós, temos que 
ir embora. E não pretendo ir embora. Percebo que eu tal-
vez esteja na maior crise da minha vida, e o Ói Nóis esteja 
na maior crise da sua. Talvez esse fosse um momento de 
rompimentos, mas já decidi que não vou me separar. De-
cidi que meu casamento com o grupo vai se manter (risos).

A crise é um momento de transição para algo que ainda não 
sabemos o que é. Que questões estão te movendo agora?
É começar a se perguntar coisas que antes não nos per-
guntávamos. Começar a colocar interrogações onde an-
tes não tinha. Também tem a ver com a história do país. É 
um momento difícil, um momento de olhar para coisas e 
constatar que estão feias. A esperança sempre move. Acre-
ditar, imaginar transformações possíveis. E aí, de repente, 
estamos em um cenário de derrota. Precisamos dar uma 
guinada bem grande para sair desse lugar. E acho que olhei 
para mim e me senti feia. É subjetivo demais. Não é que a 
minha aparência esteja feia, é que eu queria coisas que eu 
não estava construindo existencialmente. Acho que a crise 
começa quando tenho que assumir minha não maternida-
de. Pode parecer uma bobagem, mas talvez para uma mu-
lher como eu seja alguma coisa. Sou uma canceriana com 
espírito maternal muito forte. Sou filha da Iemanjá, que é 
uma grande mãe. Penso no abraço maternal que dou em 
tudo: nas atividades com as quais me envolvo, nos meus 
amigos, nos meus amores, no teatro, que é minha gran-
de paixão. Tudo na minha vida tem a ver com esse ato de 
cuidar. E percebi que não seria mãe. Paralelamente ao mo-
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mento de perceber que eu não seria mãe, fui interpretar 
Medeia. O processo de criação foi um processo de conflito 
interno meu. Agradeço aos deuses por ter feito o espetá-
culo, a personagem, tudo, foi maravilhoso. Medeia foi uma 
mexida em mim, enorme, como mulher, como criadora. 
Quem sou eu? O que sou? Por que me veem assim? Por 
que me olham assim? Por que me enxergam assim sempre 
tão forte? Comecei a questionar isso. Dizem que a Tânia é 
uma potência, que é forte, uma mulher guerreira. Se todo 
mundo te vê assim, como é que tu não vais ser essa mu-
lher? Como é que tu não vais ser capaz de enfrentar todos 
os demônios ao mesmo tempo? Mas era um momento em 
que eu estava reivindicando minha fragilidade.

“Reparei que minha fragilidade 
me custava caro porque eu sempre

tinha bancado essa mulher potente”

Como é essa cobrança para ser uma mulher forte?
Em um determinado momento da minha vida, reparei 
que minha fragilidade me custava caro porque eu sempre 
tinha bancado essa mulher potente, furiosa, forte, capaz de 
todas as brigas. Senti necessidade de reivindicar um espa-
ço para ser uma pessoa frágil. Para poder ficar triste, poder 
dizer que não tenho força para fazer algo. Poder dizer que 
hoje não estou para fora, estou introspectiva. Durante o 
processo de Medeia foi assim. Cheguei a dizer para o grupo 
que eu estava mais para Glauce do que para Medeia. Eu me 
sentia emocionalmente fragilizada. No fim, foi maravilho-
so fazer Medeia porque ela mexeu em um monte de coi-
sas em mim, mas eu estava nesse momento de dizer para 
mim mesma: “A mulher forte não consegue fazer um filho 
quando quer”. Estava entrando em contato com todos os 
meus problemas, sabendo que ter um filho seria um esfor-
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ço enorme. Precisaria fazer tratamento, aquela coisa toda. 
Lá no íntimo, naquela cobrança que faço para mim mes-
ma, disse: “Tu fazes chover, mulher! Como é que não fazes 
um filho?”.

Como estás lidando com isso?
Demorei muito para admitir que queria ter um filho. Sou 
de uma família com dez irmãos, sou a 11ª filha. Tenho mais 
de 30 sobrinhos. Todo mundo pare que nem louco na mi-
nha família. Era um nonsense na minha vida não poder ter 
filho. Sempre fui uma jovem feminista que não queria ter 
filhos, pois já tem muita criança no mundo. No dia em que 
eu quisesse, adotaria. Era o que eu dizia para mim. Disse 
tanto, que o universo ouviu (risos). Na hora em que decidi 
pensar sobre o assunto, já não era a mesma coisa.

OUTRA MANEIRA DE LIDAR 
COM O SAGRADO
Fazes ou já fizeste meditação?
Não faz muito tempo que comecei a fazer, mas sinto mui-
ta diferença e agora tenho proposto para os meus alunos e 
para os atores que trabalham comigo que a gente sempre 
comece fazendo. Tem sido bom. Leio sobre isso há bastan-
te tempo. Em 2008 ou 2009, comecei a mexer com essas 
coisas e fiz as primeiras meditações. Mas foi em 2015 que 
comecei a meditar mesmo.

A meditação veio para ti por meio do budismo ou é uma 
experiência laica?
Meu primeiro contato com essa coisa mais holística foi por 
meio de um casal rajneesh. Ela me dava vários textos para 
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ler. Foi uma das primeiras vezes que fiz meditação. Não é 
religioso, exatamente. Mas depois, sim, comecei a ler sobre 
o budismo, então tem várias coisas com as quais me iden-
tifico. Ainda estou entendendo isso, não estou preocupa-
da em saber se é religioso ou não. O que acho bacana em 
Buda é a ideia de que todos podem se iluminar, pois temos 
um Buda em potencial. Não é que seremos um Buda, mas 
o simples fato de saber que podemos ser melhores já nos 
faz estar no caminho do bem. Quando alguém diz que não 
consegue meditar, já está meditando ao dizer. Estar em um 
caminho que aponta para algo melhor já é uma coisa boa. 
O que eu sou? Não sei. Não sou budista, não sou nada. Mas 
tenho procurado fazer coisas que me façam sentir melhor. 
Se estou melhor, sirvo melhor ao próximo.

Voltamos à questão da ética.
É a tua ética contigo mesmo e acaba sendo a tua ética com 
outro, com os teus amores, amigos, colegas de trabalho, 
com tudo. No budismo, tem todas as posturas corretas que 
deves ter. Tem a linguagem correta.

“A verdade é sempre bem-vinda, 
mas às vezes ainda não é a hora dela. 

Também faz parte da ética perceber isso”

Como assim, linguagem correta?
Linguagem correta é não mentir nunca. Não existem pe-
quenas mentiras que valem a pena. Às vezes, omitir algo 
pode ser linguagem correta. Se tu disseres algo que vai 
acarretar o mal de um monte de pessoas, talvez seja me-
lhor que não digas, ainda que seja verdade. Isso nos faz 
pensar sobre os excessos de sinceridade. Às vezes, tu ar-
rasas com uma pessoa porque estás sendo sincero. Talvez 
pudesses dar um tempo para ela entender aquela verdade. 
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Talvez possas descobrir outra maneira de falar aquilo para 
ela. A verdade é sempre bem-vinda, mas às vezes ainda 
não é a hora dela. Também faz parte da ética perceber isso. 
Espalhar um monte de sofrimento não é ético, nem corre-
to. Existe uma ética na qual preciso pensar todos os dias. É 
uma ética comigo mesma, em relação ao ser humano que 
quero ser. E que possa servir como exemplo de algo. Que 
não seja ruim e feio olhar na minha direção. Que eu possa 
ser alguém bom no meio de tantas coisas que não são exa-
tamente o que nós queríamos. Que o fato de eu estar per-
to de ti ou presente na tua vida seja algo bom. Ética, para 
mim, não é um discurso, é um exercício cotidiano. Sempre 
pensei a ética em relação àquilo que afeta o outro, e temos 
que pensar sobre esse aspecto. Mas é também aquilo que 
me afeta. Quando sou má com outro, isso me afeta. Se uma 
pessoa não merece mais teu amor porque traiu tua con-
fiança, menos ainda precisa do teu ódio. Porque o ódio é 
veneno. Não posso me envenenar odiando essa pessoa.  
Não quero fazer nada do que foi feito para mim, porque 
seria alimentar uma cadeia de destruição. E, claro, o teatro 
exige muita ética, ainda mais trabalhando com tantas pes-
soas. Se alguém confiou em ti, honra essa confiança.

“Comecei a sentir 
necessidade de

me espiritualizar”

Acreditas em Deus?
Que pergunta difícil (risos)! Vamos começar do princípio. 
Quando eu era criança, minha família era Testemunha de 
Jeová, mas não éramos praticantes. Havia um desejo de um 
dia sermos “corretos” para fazer o que Deus espera de nós. 
Mas na minha casa todo mundo bebia e fumava. E, em ge-
ral, todo mundo transava antes de casar (risos). São três as-
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pectos em que não seguíamos a nossa religião. Então, cresci 
acreditando que Deus existe. Como não acreditávamos em 
milagre, minha mãe se converteu e virou evangélica (risos). 
Ela precisava acreditar em milagre. Ela estava prestes a mor-
rer, e o meu irmão, que é evangélico, trouxe essa ideia para 
ela. Ainda assim, tem Deus lá. Não faço parte da religião da 
maior parte da minha família, que hoje é evangélica. Uma 
parte menor da família é ateia, como eu me tornei. No meu 
caso, fui para o teatro, fiquei mais politizada e entendi que 
Deus não existe, que é uma invenção que só serviu para 
massacrar pessoas e hoje serve para explorar a fé delas. Con-
forme fui me politizando, passei a achar isso. Mas há alguns 
anos estou em um processo de acreditar em algo. Comecei 
a sentir necessidade de me espiritualizar. Perdi a mãe, de-
pois o cunhado e depois meu pai. Recentemente, perdi uma 
companheira de teatro (a atuadora Sandra Steil, do Ói Nóis, 
que morreu em 2015). Preciso entender por que as pessoas 
fazem parte da nossa vida, por que vieram parar aqui. Acho 
que as coisas não são só por acaso. Tem algo – se não é Deus, 
é o universo – que em vários momentos conspira a nosso 
favor e cuida de nós. É uma ideia bastante generosa pensar 
em Deus, pensar que tem alguém que cuida de nós. Talvez 
seja uma ideia ingênua, mas também é generosa. Passei a 
não desprezar minha própria necessidade de acreditar em 
algo. Há alguns anos, acendo velas em casa para minha mãe 
e para mim mesma. O fogo me faz bem. Aquele casal rajne-
esh me sugeriu muitas leituras. A primeira vez que li Osho 
foi uma mudança na minha vida. Encontrei a ideia de ten-
tar não viver no passado, nem projetando o futuro, de estar 
aqui e agora. É muito difícil. Mas comecei a achar que valia a 
pena perseguir essas coisas. Comecei a acreditar que eu pre-
cisava meditar, que tem rituais que preciso fazer. Acredito 
em algo: na magia, no mistério, na ancestralidade. Há seres 
de luz, como a minha mãe, para quem quero prestar home-
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nagens. Acho que posso fazer isso agora, ainda que ela este-
ja morta. De alguma maneira, ela permanece comigo. Não 
preciso mais afirmar minha politização dizendo que nada 
existe. O Marighella era comunista e candomblecista (risos). 
Me interessa essa outra maneira de lidar com a ideia de sa-
grado. Hoje, medito e pratico alguns rituais pessoais antes 
de dormir e quando acordo. Acendo velas para as minhas 
divindades, que vão da minha mãe a Buda.

Assim como tiveste vários mestres no teatro, e não apenas 
um, também tens diferentes referências na área da espi-
ritualidade. Talvez a tua espiritualidade não tenha rótulo.
Sim. Comecei a ler várias coisas sobre budismo. Comecei 
a ler muitos livros do Osho e a ver suas palestras pela in-
ternet. Às vezes, assisto à noite, pois me iluminam para 
dormir. Tenho outros mestres. Gosto muito de ver Krish-
namurti. Tem algumas monjas que vejo várias vezes. Ando 
lendo René Guénon sobre o esoterismo presente no pen-
samento do Artaud.

Falaste daquele momento em que não te permitias acre-
ditar em Deus por uma questão ideológica. E chega um 
momento na vida em que podes reafirmar tua identidade a 
partir do que queres, e não a partir de um estereótipo sobre 
o que é ser de esquerda. Talvez isso seja a maturidade.
Claro que sim. É quando me dei por conta: é minha vida, mi-
nha espiritualidade. Não devo explicação para ninguém. Te-
nho que fazer o que me faz sentir melhor. O Marighella pro-
pôs ao partido sair no Carnaval. Ele frequentava terreiro de 
candomblé na Bahia. É isso. Eu bato cabeça (risos). Não devo 
explicação a ninguém e gosto de Carnaval também (risos).

E a vida é muito mais complexa do que os outros esperam 
da gente.
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É a maturidade, como tu falaste. Há uma idade em que fica 
mais fácil apertar o foda-se (risos). O que tu vais achar de 
mim, meu caro, é problema teu! O que me importa é o que 
eu penso sobre mim, e já é bastante. Sou bastante dura co-
migo mesma. Não preciso me preocupar ainda com o que 
os outros estão achando.
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OUTRAS VOZES
Sobre Tânia Farias
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Potência, versatilidade e 
sutileza

MARTA HAAS
Atuadora do 

Ói Nóis Aqui Traveiz

Conheci a Tânia no início de 1999, ano do despejo da 
Terreira da Tribo de sua sede na Rua José do Patrocínio, 
no bairro Cidade Baixa. Nessa época, comecei a fazer uma 
oficina que ela ministrava, a Oficina de Teatro Livre, que 
acontecia aos sábados. Foram as primeiras oficinas que re-
alizei na Terreira. Nesse mesmo ano, estreou o espetáculo 
Hamlet Máquina, a resposta do Ói Nóis ao momento vivido, 
sentido como uma traição por parte daqueles que repre-
sentavam o poder público de então. Tânia fazia a persona-
gem da Ofélia, que era acompanhada por um coro de mu-
lheres suicidas. Todo o espetáculo foi muito impactante 
para mim, nunca tinha assistido a uma proposta teatral em 
que as barreiras entre atores e espectadores eram tão bor-
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radas, em que participávamos realmente de uma vivência. 
Foi uma experiência que me marcou, e um dos motivos, 
certamente, foi a potência dessa atriz que se desnudava 
diante de nós. Uma mulher aparentemente tão frágil tinha 
a capacidade de nos fazer ver o quanto a loucura da Ofélia 
é o lado sombrio que não queremos ver de nossa sociedade 
doentia. A potência de Tânia primeiro nos paralisava para 
depois causar revolta. A revolta da mulher que cansou, que 
não aceita mais ser submissa, a revolta de Ofélia, a mesma 
revolta que deveríamos ter diante da barbárie. 

Após a estreia do espetáculo, voltei a fazer oficina com 
a Tânia em 2000, na nova sede no bairro Navegantes, uma 
região de indústrias e fábricas, mais distante do centro. 
Quando soube que abriria a primeira turma da Oficina 
para Formação de Atores, que também dava início à Escola 
de Teatro Popular da Terreira da Tribo, não tive dúvidas so-
bre participar. A experiência pedagógica vivenciada até en-
tão na Terreira, que tinha naquele momento a Tânia como 
interlocutora, me fez ter certeza de que devia investir meu 
tempo naquele lugar. Nesse percurso de aprendizagens 
com a Tânia, que começou 19 anos atrás, mas que não ces-
sa nunca, preciso ressaltar sua generosidade. Generosida-
de no olhar atento, no coração aberto, na persistência, na 
exigência, na franqueza. É claro que a franqueza às vezes 
incomoda e dói quando não estamos prontos para ouvir 
determinadas verdades, mas também saber ouvir o que 
não se quer faz parte do aprendizado, não é?

Na Terreira, penso que a ideia do atuador também traz 
a necessidade de aprender a aprender, de inventar sem-
pre novas formas de aprender com o outro. Esse outro que 
se estende sempre ao coletivo, seja o pequeno coletivo do 
grupo ou o grande coletivo de nossa sociedade, pois apren-
demos no Ói Nóis a pensar coletivamente. E Tânia sempre 
teve a capacidade de pensar no coletivo. Mesmo sendo uma 
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atriz fantástica, com uma versatilidade incrível, que facil-
mente se destacaria em qualquer tipo de produção, Tânia 
continua investido no aprendizado coletivo, que muitas 
vezes não caminha com a rapidez que individualmente 
queremos. Às vezes, é preciso recuar, dar juntos vários pas-
sos para trás, para então entender o que está acontecendo 
e entender-se mutuamente. A beleza desse processo está 
em sempre poder reconhecer-se nisso tudo. Claro que 
isso depende muito do quanto tu te colocas no processo, o 
quanto tu te arriscas a te expor diante dos outros, o quan-
to tu arriscas a errar. A Tânia sempre se expôs e arriscou 
muito; portanto, é óbvio que podemos reconhecer muito 
da Tânia nos trabalhos e em todas as ações que o Ói Nóis 
realiza. A fala da Tânia com relação ao Ói Nóis e ao seu fazer 
dentro do grupo é sempre apaixonada. Vinte e tantos anos 
atrás, quando se apaixonou pelo fazer teatral no Ói Nóis, 
ela teve certeza do que queria fazer e onde queria estar. E, 
passados todos esses anos – em que se viveu momentos de 
tanta intensidade, de tantas alegrias, mas também de per-
das e muitas crises –, a paixão pelo que se faz certamente é 
o que continua movendo suas ações.

Já falei sobre a potência e a versatilidade do trabalho 
da Tânia, presentes desde a primeira vez que a vi em cena. 
É preciso falar também da sua sutileza, que, penso eu, foi 
algo que ela conquistou ao longo do tempo. Ser potente 
mesmo na sutileza é algo que só grandes atrizes e atores 
conseguem. E é fruto de muito trabalho. Mesmo já sendo 
essa grande atriz, Tânia sempre se desafia por novos cami-
nhos, por novas formas, e isso implica um árduo trabalho 
sobre si. O trabalho de estar em constante transformação. 
Essa também é uma premissa que a ideia do atuador com-
porta. Transformar a si mesmo, descolonizar pensamento 
e corpo, desnaturalizar preconceitos, desabituar os auto-
matismos cotidianos, para estarmos atentos e fortes às 
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urgências do presente. Para que possamos agir no aqui e 
agora conforme valores que nos são caros: liberdade, soli-
dariedade, honestidade. Para que possamos contribuir na 
luta por justiça social, para que possamos tornar esse mun-
do mais habitável, para todos, sem exceção. Nessa busca 
por constante transformação, penso que Tânia é também 
uma atuadora excepcional, com todas as implicações que 
essa ideia traz: artista e ativista, que não se exime de lutar 
por aquilo em que acredita. Um salve para essa linda mu-
lher, atriz e cidadã!
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Falar de Tânia é falar do Ói 
Nóis... E vice-versa

VIVIAN MARTÍNEZ TABARES
Crítica, pesquisadora 

e professora cubana

Já faz 11 anos que conheci a atriz, diretora, dramatur-
ga, figurinista, gestora e ativista social gaúcha Tânia Farias, 
uma artista em tempo integral, consagrada de corpo e alma 
a criar a partir de um pensamento humanista que luta por 
um mundo melhor.

Em 2007, tive o privilégio de participar, convidada pe-
los líderes da Cooperativa Paulista de Teatro, como obser-
vadora e crítica na II Mostra Latino-americana de Teatro de 
Grupo, realizada em São Paulo de 30 de abril a 6 de maio. 
Entre os espetáculos selecionados daquele ano, houve um, 
de rua, que me cativou de imediato pela beleza e pelo co-
lorido impactante que desenvolviam no espaço seus ato-
res, dotados de belos figurinos e elementos cenográficos, e 
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pela força de seu discurso político. Tratava-se de A Saga de 
Canudos, a cargo da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Tra-
veiz, com o qual o grupo teatral recriava a saga libertária 
e popular de Antônio Conselheiro com ritmo trepidante e 
atraentes imagens.

No meio do grupo, estava Tânia, pequena e miúda, 
mas ágil e intensa, capaz de chamar a atenção e de irradiar 
energia ao seu redor, como uma presença inefável em per-
pétuo movimento. Recordo que, uma vez terminada a ses-
são de Canudos, troquei com ela e com Marta Haas, outra 
das atrizes do Ói Nóis, e começamos a manter uma corres-
pondência espaçada, mas regular.

Nos cruzamos alguma outra vez, creio recordar que foi 
em um festival em Belo Horizonte, até que o 8º Encontro 
do Instituto Hemisférico de Performance e Política, reali-
zado em São Paulo em janeiro de 2013, programou Onde? 
Ação nº 2, a partir de um fragmento de Viúvas – Performan-
ce sobre a Ausência, baseada na novela de Ariel Dorfman, 
estreada pela Tribo de Atuadores em 2011, e ficamos to-
dos deslumbrados pelo modo bonito e ao mesmo tempo 
lacerante com que reviviam as feridas recentes, abertas na 
consciência coletiva pela ditadura militar, e lembravam os 
desaparecidos, vítimas da repressão política.

Quando terminou a ação performativa, Tânia e eu sen-
tamos em um dos bancos de madeira do Sesc Vila Maria-
na e falamos a sério de uma possível viagem do Ói Nóis a 
Cuba. Dois anos mais tarde, em novembro de 2015, par-
ticipei do Seminário do 10º aniversario da revista Cavalo 
Louco, convidada pelo grupo. O Ói Nóis acabava de perder 
uma de suas atrizes basilares, Sandra, como resultado de 
uma doença fulminante, e custava a todos superar, mas o 
evento foi um modelo de organização e rigor, e a revista, 
dedicada à ausente, conseguiu entrar em circulação em 
boa medida devido à tenacidade de Tânia.
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Tendo ela como mediadora, conheci todo o grupo e per-
corri os espaços cenográficos de Medeia Vozes, ainda mon-
tados, mas impossíveis de serem usados sem Sandra. Dia-
loguei com Paulo, o fundador, e com seus alunos da Escola 
de Teatro Popular sobre o ensaio Caliban, de Roberto Fer-
nández Retamar, o poeta e ensaísta que preside a Casa das 
Américas, onde trabalho, e Outra Tempestade, a versão do 
texto shakespeariano criada por Flora Lauten e Raquel Car-
rió à frente do Teatro Buendía. Então, terminou a gestação 
da vinda de Tânia à Temporada de Teatro Latino-americano 
e Caribenho Maio Teatral, que eu curo e organizo na Direção 
de Teatro da Casa das Américas, como uma preparação para 
conseguir depois a presença de todo o grupo em Cuba.

Tânia trouxe ao Maio Teatral 2016 sua demonstração-
-espetáculo Evocando os Mortos, em que exibe um saber 
acumulado por meio de técnicas que permitem ver um só-
lido treinamento físico devedor de Grotowski e uma dedi-
cação plena ao teatro como um instrumento para examinar 
a realidade que bebe do estilo brechtiano e da herança do 
teatro de grupo, do Living Theatre ao Teatro La Candela-
ria e o Yuyachkani, como de muitos coletivos de seu país. 
Mas também a incorporação de vivências compartilhadas e 
analisadas a partir da realidade social. A visita a Cuba seria 
manchada por um pesar. O golpe de Estado de Michel Te-
mer e a situação do Brasil doíam em Tânia no seu próprio 
corpo, suas costas se viram afetadas e com enorme empe-
nho conseguiu realizar duas sessões frente a espectadores 
interessados, que a descobriram na recontagem de seu 
trânsito por numerosas personagens e a aplaudiram com 
admiração. Da dor na alma Tânia também falou no En-
cuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños para 
denunciar o retrocesso social em que está afundado seu 
país e os riscos que ameaçam a vida das pessoas a partir das 
perspectivas que se preveem na política e na economia.
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Contra a barbárie, Tânia criou com seus companheiros 
de Ói Nóis esse esplêndido espetáculo de rua que é Caliban – 
A Tempestade de Augusto Boal, em que constrói um persona-
genzinho popular, beberrão, com reminiscências clownes-
cas, que teria agradado o criador do Teatro do Oprimido, e 
para o qual desenhou e criou com suas mãos boa parte do 
precioso figurino que caracteriza personagens e grupos 
dentro da ação.

Agora passa por diferentes cidades do Brasil mostran-
do com orgulho o trabalho de seu grupo e comentando 
com o público no final por que e para quê o fazem. Espera-
mos o grupo em Cuba no próximo ano.



139

Desmontando a memória

MIGUEL RUBIO ZAPATA
Pesquisador e diretor do 

grupo peruano Yuyachkani

Lima, 14 de julho de 2017

Querida Tânia,

Não posso separar o fogo do teu olhar sem o vento 
que o sustenta e lhe dá nuanças, mas sempre fogo embora 
seja calmo.

A última vez que conversamos foi no Maio Teatral de 
Havana. Estavas um pouco triste, e como não estar então, 
doía em ti Dilma, teu país, como dói para muitos de nós, la-
tino-americanos, essa condição pendular em que nos mo-
vemos, que se balança entre o que não termina de nascer e 
o que não termina de morrer, como dizia Brecht.
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Quando falo contigo, sinto que nos acompanha uma au-
réola de esperança e obstinação. Combinamos de nos encon-
trar para conversar sobre a desmontagem que fazes sobre teu 
trabalho, chegaste com lápis e papel, não sei se os usaste.

Como nos parece natural falar hoje de “desmontagem”. 
Já é uma categoria de um novo modo de produção que rom-
peu com a hierarquia que reproduz o modelo hegemônico. A 
“desmontagem” é um suporte de enunciação e compromisso 
pessoal para dar fé aos processos criativos e à responsabilidade 
por aquilo que se diz e faz sobre o cenário. Foi bonito te ver 
nessa condição de atriz criadora, e assim o manifestei. Lembro 
também que te disse que me encantou te ver entrando e sain-
do de tuas personagens, contando a história que está por trás 
de cada uma dessas presenças que logo víamos aparecer. Ago-
ra que te escrevo, reafirmo que eu teria gostado de ver mais 
essas presenças e fazer um pouco mais sintética a argumen-
tação prévia, também teria preferido te ver começar com um 
figurino neutro e pouco a pouco ir colocando a pele (figurino) 
da personagem; essas eram opções que, ficou claro para mim, 
não compartilhas comigo.

Não importa agora se eu tinha algo de razão, o que fica na 
minha memória são os argumentos que deste para sustentar 
teu trabalho, não vou me referir a cada um deles porque seria 
comprido para listar, não é o propósito desta carta.

Te ver rodeada de espectadores, mantendo uma uni-
dade comum efêmera liderada pelo teu testemunho, tua 
voz, teu canto, a máscara que lembra tuas caminhadas pelos 
Andes peruanos, cada detalhe, inclusive o pequeno pacote 
coberto por um fio vermelho que podemos levar ao final 
da desmontagem, me lembram o encanto particular da tua 
maneira de criar.

Não pudemos conversar muito nesse dia, mas fico com a 
sensação da defesa das tuas razões a cada um de meus argu-
mentos. Quando nos despedimos, fiquei pensando na sorte 
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que tenho de ter conhecido os velhos mestres e mestras fun-
dadores da tradição cênica em nosso continente, de ter sido, 
de alguma maneira, testemunha dessa transição.

Não sei por que te escrevo esta breve carta, ou talvez sim 
eu saiba, queria te dizer em voz alta que me deixa feliz te co-
nhecer, ver teu trabalho e compartilhar contigo como atriz, 
filha e neta dessa teimosa tradição cênica que dialoga com seu 
tempo. Para isso, fazem falta fogo e vento que o avive, e isso 
sobra em ti.

Abraço.
Miguel.
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Tânia – Narrativa de uma 
aproximação

DINHO LIMA FLOR
Ator e diretor da 

Cia. do Tijolo (SP)

É tão interessante quando a coisa começa de um jei-
to inusitado! Daquele jeito meio incompreensível, que 
a gente não entende muito bem e que carrega em si uma 
aproximação e uma chegada. Algo dentro da gente diz, de 
uma maneira curiosa, que alguma coisa importante pode 
nascer do encontro com alguém. Estou falando de misté-
rios, apreço, admiração e, principalmente, de amizade. É 
tão bom achegar-se de uma pessoa que cruza de uma certa 
maneira o nosso caminho, assim devagarinho, aos pouqui-
nhos, com um jeito único de olhar pras coisas, traduzindo 
o mundo no corpo por meio do teatro, traduzindo a vida 
por meio da crença e da militância. Essa crença que vem de 
tantos processos individuais e coletivos, que se ancora nas 
experiências com grupos de continuada pesquisa, verda-
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deiros armazéns de ideias. Fé cotidiana e construção hu-
mana feita por mulheres e homens a serviço de uma cau-
sa. Mas aqui, nesta narrativa de uma aproximação, saio do 
âmbito do coletivo para falar de minha amiga Tânia. Dessa 
gigante miúda e guerreira que é brasa, vento e amor. Em 
nossos encontros fortuitos, eu já intuía há muito tempo 
que as nossas paralelas se encontrariam um dia, pois já ha-
via ali um processo de amizade em curso.

Aproximação do começo 
Não sei exatamente o ano, acho que foi no festival de 

2002, em Porto Alegre. Estava com o grupo Ventoforte, 
que tem como fundador o Ilo Krugli, e apresentávamos o 
espetáculo de rua As 4 Chaves no centro da cidade. A peça 
tratava dos quatro elementos da natureza e da realização 
dos desejos de quatro personagens pobres. Convidávamos 
o público para, coletivamente, ajudar a realizar com os ato-
res e músicos esses desejos. Um desses personagens, o Seu 
Zé, precisava fazer pão pros seus muitos filhos que iriam 
nascer. Uma vez realizados os desejos desses quatro perso-
nagens, íamos buscar um cesto de pão que estava escondi-
do atrás de um biombo para compartilhar com o público. 
Só sei que, minutos antes da partilha, muitos moradores 
de rua viram o cesto cheio e, com razão, partiram para de-
vorá-lo. Foi aí que entraram em cena os camaradas do Ói 
Nóis Aqui Traveiz, que estavam nos assistindo. Entraram 
para dar aquele apoio, para que pudéssemos chegar ao fi-
nal da peça. Naquela ocasião, conversei um pouco com a 
Tânia. Gostei do papo e da pessoa. Quando visitamos a Ter-
reira, no dia seguinte, conversei um pouco mais com ela, e 
esse foi o inicio de nossa aproximação.

Aproximação do meio
Em 2011, já com a Cia. do Tijolo, fomos para Porto Ale-
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gre com o espetáculo Concerto de Ispinho e Fulô, por meio do 
Palco Giratório. Apresentamos a peça na Terreira da Tribo, 
e foi lindo. A Tânia e os demais da Tribo nos receberam e, 
com todo carinho, abraçaram a causa do espetáculo para 
que não houvesse nenhum problema na montagem, apre-
sentação e desmontagem. Acho tão rica a experiência de se 
fazer os espetáculos de grupos nos espaços dos grupos! Tem 
uma energia real. Tudo que se olha nas sedes de um grupo 
tem sentido. Tudo se conversa: artes plásticas nas paredes, 
lugar de guardar os figurinos e o cenário, a cozinha, o café, 
os livros, o cheiro do espaço com sua memória impregna-
da. Sinto que, de certa forma, tudo é de todos. Depois do 
espetáculo, conversei um pouquinho mais com a Tânia e, 
naquele instante, tive vontade de falar com ela sobre o es-
petáculo Kassandra in Process, a que havia assistido no festi-
val de Rio Preto em 2007. Tinha me comovido muito com 
sua atuação, uma verdadeira travessia para quem estava 
assistindo. Em alguns momentos, Tânia era os quatro ele-
mentos da natureza, todos atuando juntos, bailando juntos 
ao mesmo tempo. Enquanto assistia, pensava em como se 
dava aquele elo entre a atriz e sua construção, apogeu de 
um corpo sonoro em ação, que me desmontava para em se-
guida juntar meus cacos e me remontar. Precisava dizer a 
ela que, naquela noite, assistindo a Kassandra, ganhei um 
sentido no tempo e uma atenção diferente no olhar para o 
trabalho de ser ator. Foi tão doido e tão necessário.
 
Aproximação total 

Falo agora de 2017, de um lugar chamado Campina 
Grande, na Paraíba. Foram seis dias juntos, seis dias de 
encontros, seis dias de seminário, seis dias de calma e ace-
leração que terminaram de firmar essa amizade. Depois, 
vieram mais encontros, ideias, vontade de estar juntos, 
trabalhar juntos, construir juntos, montar e desmontar 



146

juntos para além dos encontros do acaso. Sorrir, poetizar e 
politizar os assuntos, escancarar juntos a cena. 

Essa história de encontros e aproximações já dura uns 
15 anos. Se é pouco ou muito tempo, não sei. O que é o 
tempo para mim? Na maioria das vezes, não sei discorrer 
sobre ele. “Se ninguém me pergunta, eu o sei; mas se me 
perguntam, e quero explicar, não sei mais nada”, diz Santo 
Agostinho nas suas Confissões. Por isso, reverencio o tem-
po e com humildade percebo que é ele, o tempo, que faz 
a gente não atropelar as etapas. Nossa amizade se consti-
tuiu no tempo da feitura de um bom vinho. Levou o tempo 
que foi preciso para encorpar, decantar, desenvolver corpo 
e aroma. E, para terminar essa pequena homenagem para 
minha amiga Tânia Farias, cito um trecho do livro A Arte 
de Semear Estrelas, do Frei Betto: “Vinho é bebida que só 
deve ser tomada em companhia, nunca sozinho. Porque 
uva não é como laranja que nasce uma aqui, outra acolá 
espaçada no galho. Uva é cacho, punhado. Por isso beber 
vinho sem brindar é heresia, tira o poder que a bebida tem 
de transubstanciar-se e transubstanciarmos”. 
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Essa presença cênica visceral

FERNANDO YAMAMOTO
Diretor do grupo 

Clowns de Shakespeare (RN)

É um privilégio ser contemporâneo, parceiro, compa-
nheiro e amigo, da cena e da vida, da Taninha. Ouso dizer que 
é a maior atriz da minha geração no país, porque sua atuação 
ultrapassa o lugar de todas as suas inúmeras qualidades téc-
nicas, essa presença cênica visceral, ao mesmo tempo bruta e 
lapidada. O que alça o seu trabalho para além do primor artís-
tico é a potência que ela ganha na cena por sua constante luta 
e posicionamento político, sua atuação não apenas no teatro, 
mas na vida, como mulher, como cidadã, como humana.

No Ói Nóis, e em especial na Tânia, o lugar poético é o 
mesmo lugar político. Isso gera sentido para o que ela faz em 
cena e, não tenho dúvida, é o núcleo gerador desse vulcão que 
aquele corpo tão delgado guarda em si e explode quando se 
coloca pro público.
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POEMAS
de Tânia Farias





151

Hoje pensava
sobre os instantes em que pela manhã
estive em cena com meus iguais
e lembrava, porque afinal estamos em pleno verão,
O meu porto abafado e quente
sensação térmica de 50 graus
E eu, eu no teatro
Sem ar-condicionado
mas era exatamente aqui que queria e deveria estar

Quantos verões em que não vi o mar.
Quantas vezes, entre pessoas que amo,
respondi a perguntas
sobre a brancura da pele por não tomar sol.

O meu sol, o meu mar, o meu verão
É a sala negra com as luzes dos refletores
eu estive tempo bastante em salas de ensaio
eu criei novas realidades
visitei outros países
Apreendi diferentes culturas
e fui tantas, fui tantas outras além de mim

Quem poderá dizer que eu não vivi
creio na realidade do teatro com toda a fé
Como um cego que acaba de voltar a enxergar.
Se o creem ou não já não importa
Ele presenciou um milagre.

Sofro cronicamente de fé cênica
Tudo o que nasce dele me interessa
dos trajes à luz
Da maquiagem à cenografia
mas sobretudo
A T U A R
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Dar-me inteira
Doer-me toda
Alegrar-me intensa e integralmente
Sem limites na entrega
sem máscaras na relação
Olho no olho do outro
Ver e ser vista

meu corpo veículo de vidas tantas
meu sangre sagrado
o pulso
a vida em chamas
eu uma mulher/atriz com o corpo em chamas, emitindo 
sinais (ai o Artaud)

A vida já não voltará ao seu estado de letargia
a mesma que acomete uma multidão de semelhantes 
meus
Eu, eu fui picada
EVOÉ

TF
sobre amar o próprio ofício/sacerdócio
fev/2017

Ao mestre Paulo Flores com carinho
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Terra úmida
Agora ando por aí 
Descalça em terra úmida 
Agora sou rio 
Sorrio 
Uma luz quente me envolve 
E vai mudando a cor das ruas 
E de pequenos quartos 
Tu vês?
Olha, 
O mundo parece melhor agora 
Me ensinaste a te flutuar 
E assim levito sobre as mesquinharias,
sobre a dureza das testas franzidas 
Me reinvento 
E reinvento o ato de estar vivo 
Agora trago um sorriso que transborda 
Não cabe mais no meu pequeno corpo. 
E já se percebe o sorrir das orelhas, 
o sorrir das mãos 
E o sorrir dos peitos 
que quando te evocam mudam de forma. 
Ficam em estado de graça 
Entram em um campo de cravos vermelhos. 
Ah meu ventre 
Ele agora gesta novos mundos 
Eu agora ando por aí 
Descalça sobre a terra úmida. 
Um revolucionário mora comigo. 
Já o meu amigo afeto 
Me faz explodir em sementes de gentileza. 
O amor também 
Anda sempre comigo. 
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Sou rio 
Sorrio 
Estou sozinha e habitada 
Sou casa tomada. 
E quando minha irmã 
A saudade me toma 
Já não sinto mais saudade da tua presença 
Mas da minha própria. 
Já não sou se não estás. 
Os verbos ser e estar 
Já não existem mais de forma isolada, 
São verbos siameses. 
Com ela, a irmã 
Meu peito abre-se em uivos. 
Ai de mim 
Sem teu leito de terra 
Sem tuas profundidades 
Sem teus segredos não me deito. 
Eu agora ando por aí descalça em terra úmida.
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Devaneio de sábado
 
Eu andava em noite profunda
A luz não caminhava comigo
Um amor sorrateiro e doce ainda ocupava cadeira em seu 
leito, meu coração
Eis que chega a menina
Uma estrela me fez ver sua luz
Ela me mostra os seios
Eles sorriem pra mim
Ela fica de costas e suas escápulas se abrem e me convi-
dam a deitar na concha
Ouço o canto riso da sereiazinha
Quero brincar nas suas águas
Devesse talvez ter mais cuidado
Não sei o que podem a sereiazinha e eu
Mas os cabelos e olhos de um negro profundo
Me arrastam
Já estou a querer
o calor da sua pele fria sob a minha
E esse meu fogo de juízo final
Um ar denso me faz respirar com dificuldade
Quase desejo o escafandro
Pra conseguir esperar o dia do mergulho
Devaneio
Desperto e ela é apenas um poema que eu não sei de 
onde vem
Ai de mim
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Em meus versos sou a menina sobre o tronco da árvore
A menina tranquila
Minha boca no seu universo
Os meus versos agora são de carne e espírito
Estão vivos
Andam contigo pela Pedro Taques
E Calle Colômbia
Quando a Deusa Kirei te recebe na porta com olhos de 
saudade
Eles estão por aí
Em teus lençóis, meus versos de carne deixaram lágrimas 
de inteireza e felicidade
Os olhos e ouvidos dos meus versos 
Sempre juntos da tua viola
Agora o amor os transforma em lua azul 
e os eterniza no teu olhar.
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Gravidade
Desfaço o laço que prende algo
à minha essência
Pinto a alma e levo pra passear
Ela brinca na rua
Mas atrás de si deixa um rastro 
Rastro rubro
Viscoso
Um rastro, quase uma
Armadilha
A ideia de leveza e liberdade
eram apenas
uma epifania
o laço não se desfaz
a alma não brinca
de crível mesmo
só o rastro
o único que permanece
como prova do inequívoco
desejo de SER
ser um dia
leve e com plumas
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Hoje enterrei meu coração 
E ao fazê-lo pude
Com minhas mãos inquietas 
E meus olhos molhados de lágrima e mar
Me certificar de que era de terra 
boa terra fértil 
Úmida 
Do tipo de terra 
Que a menor insinuação da semente 
se derrama em flores e frutos 

Hoje 
Ele perdeu o sentido 
Ficou obsoleto 
Virou peça rara 
Cobiçado talvez por museus de história natural

Curiosamente, 
ele traz 
Orgulhoso, 
mesmo fora do peito, 
algumas marcas 
Em verdade muitas 

Mas eu já não posso com ele 
É demasiado 
É demasiado amar 
Nos tempos em que vivo 
Eu não posso ao mesmo tempo 
Responder firme 
Como a mulher que a todo o instante 
Tudo ao redor me cobra ser 
E sentir amor 
Compaixão 
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Solidariedade 

Mas que diabos 
É a compaixão???
E a solidariedade? 
Pra não falar do empenho contínuo em 
compreender

Quem merece minha compreensão? 
E o meu empenho? 

Eu máquina quente 
Ele motor amoroso 

Ele 
Já não pode com o ferro e o fogo 

Hoje 
Enterrei meu coração 
E pude certificar de que era mesmo 
De terra 
Boa terra fértil 
Úmida 
Do tipo de terra que se faz leito 
a todas as criaturas de Deus 
E que acredita sempre 
Sempre 
Um coração de fé
 
Eu que em tempos de céu claro 
Me regozijava com ele 
Cheia de terna esperança 
E amava com ele sem limites 
ou 
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Cuidados 
Ele sempre obstinado em 
tornar-me intensa 

Hoje eu já não posso com ele 
Os anjos partiram 
E ninguém acredita mais
 
Se uma divindade senta na
cadeira cor de romã junto a ele, 
Quem se importa? 
Quem desejaria prestar homenagens 
ao Deus de um coração assim? 
Assim desses 
que se entregam ao amor 

Hoje enterrei meu coração de terra 
Boa terra fértil 
Úmida 
Do tipo de terra que se nega a ser deserto 
Que resiste e guarda sempre a
quantidade precisa de água, 
Pra que o amor jamais morra de sede
 
Mas pra que afinal é o amor? 
Que serventia tem, teve? 

Eu não sei 
Mas ao enterrá-lo 
O ouvi dizer baixinho 
Lembre-se, o amor é sempre um presente 

TF 
Segunda, 6 de fevereiro de 2017
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Por aqui chove
Chove muito 
chove em mim
Chove
Chove
Chove
Eu já sou a chuva
A derramada
E que vazou do céu 
Mulher água em versos de felicidade
Ternura em pele quente
Amo mais que posso
Posso mais que tudo
Agora comigo
Escorrendo por todos os lados anda
A eternidade
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Quisera
Quisera lamber com boca de rosas as feridas que abri
Quisera como uma cadela louca te fazer o mais vivo e 
ardente dos homens
Quisera impedir teu Centro de deslocar-se para este lugar 
onde a doçura nos abandona
Tão tua sou
Tão em mim te percebo
Quisera cultivar com água bendita
Esse amor que me transforma dia a dia em meio à luz
Descubro surpresa que a noite também pode acontecer 
em nós
Aprendo em meio à devastação da escuridão
Espanto
Te quero ainda com mais intensidade
Quisera ter certezas
Quisera vislumbrar que sabes o que se passa em mim
Quisera a segurança de que nunca te farei nenhum dano
E de que vais seguir iluminando meus dias com o teu 
sorriso.
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Sonhei contigo
algumas pessoas nos levavam, nos roubavam algo
Despertei febril
Sentia frio

Tomei algumas gotas e esperei que meu corpo parasse de 
arder
Meu delírio tinha o seu rosto

uma segunda vez pensei em ti
quando à tarde meus olhos pousaram sobre um poema
eu era uma desconhecida a quem o poema tinha de certa 
forma atingido

à tardinha uma vez mais
uma chuva molhou o calor que nos queimava a todos
e eu
não sei por que
só conseguia lembrar de uma certa chuva junto ao mar
os dois correndo com os pés na água

Eu tenho andado doente
bastante doente
minha doença tem nome
e é o teu
eu no entanto
insisto em manter-me apegada a ela
não quero deixá-la ir
sei que pra isso tenho que matar-te em mim
e não posso desejar isso

permaneço atônita com um cadáver a apodrecer-me o 
ventre
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Sob minha pele, 
uma tempestade de desejos 
Em meus lábios, 
um beijo 
por cada dia longe dos teus afagos 
Em meu ventre 
a gestação de espasmos de felicidade 
Em meus pés 
uma única certeza 
Ainda corro pra ti.
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Atrito
“A força de atrito é sempre paralela às superfícies em inte-
ração e contrária ao movimento relativo entre elas.”

O atrito dos corpos
Em ato amoroso
O atrito dos sexos
Em sublime luta
O atrito das bocas
Com suas línguas penetrantes
É sem dúvida alguma
O único atrito 
Que realmente vale a pena
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Fazer amor
Apneia
Soninho 
Kunyaza
Beijo 
Ninho 
Lambida 
Menina sentada no tronco da árvore 
gucumita 
Cheiro 
Distraindo os gêmeos 
Banho 
O lugar mais querido 
Amavangigo 
Espasmos 
Mordida 
O cão que bebe água 
Um par de gente viva
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Há sóis, ama
Ama
AmaRelos
De Van Gogh
Pesa
Pesa
PesaDos
São
Os girassóis
PintaDos
À mão
PlantAÇÕES
De giros e sóis
A pinceladas
De cor
Coração
Em telas de carne
Do artista
Apenas o vão
A fuga
Sem pão
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A vida é grave
A vida pode ser bela
A vida é grave
Mas deve ser leve
A vida é grave!!! Disse a pequena mulher na fila do posto 
de saúde
Mas ela tem que brotar de todas as pedras
A vida é grave
A vida é santa. Vida é grave!
A vida é grave!
A vida é grave!
Ela tem olhos negros 
Ela é grave
Mas seus olhos são meigos
Ela é grave 
Mas ela sonha! Disse a criança na FESTA de Cosme e Da-
mião 
Ela é grave
Mas a tempestade pode ser lindíssima e grave
Ela não é uma coisa nem outras
Ela apenas é
Ela é grave!!
Murmurou o céu
Ela azul cantarolou à lua
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Insight de iluminação
No ar.
Uma existência.
Um voo
Talvez sobre um oceano.
Talvez não.
Nada certo.
Toda ideia de segurança é uma ilusão.
A ilusão caminha com as mentes, armadas até os dentes, 
de egos cheios de medo.
Medo de deixar de ser. Medo da morte.
Ilusão. Ilusão e só.
Sem ela não há ego.
Sem ego não há medo.
Sem medo somos livres.
Sem medo,
Resta-nos apenas SER em plenitude.
É preciso morrer antes de morrer.
É preciso.
É urgente!
Morrer é urgente!
Despojar-se de tudo.
O que importa não vive aí.
O que importa é.
O que é essência, eu profundo, não se identifica com o 
medo.
O EU, sereno, desperta e descobre que a morte não existe.
Ele é luz. Sempre clarão.

Julho/2017
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Sem peias

VALMIR SANTOS
Jornalista, 

crítico teatral e
 pesquisador

Ser atriz no Brasil implica graus de superação natura-
lizados pela condição de mulher – como sentem na pele as 
nativas ou adotadas deste país historicamente machista. 
Um desses paradigmas absurdos foi quebrado por Dulci-
na de Moraes (1908-1996). Nos palcos dos anos 1930, ela 
perseverou na manutenção de uma companhia de reper-
tório e articulou para o fim da obrigatoriedade da carteira 
de prostituta à época emitida por autoridades policiais. O 
documento autorizava as artistas a trabalharem no campo 
da diversão, em seus múltiplos sentidos. 

Nos tempos das mocinhas Dercy Gonçalves (1907-
2008), Cacilda Becker (1921-1969), Fernanda Montene-
gro (1929) e Lílian Lemmertz (1937-1986), todo artista 
era “puta”, “viado”, “gigolô” ou “vagabundo”, como cos-
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tumam recordar as gerações que viveram a lenta moder-
nização do ofício em suas balizas amadora e profissional a 
partir de meados do século XX. O espelho retrovisor aju-
da a entender por que o preconceito e o cinismo acabam 
arraigados na sociedade. A profissão de ator só foi regula-
mentada em 24 de maio de 1978 e, por ironia, sob ditadu-
ra civil-militar. A Lei nº 6.533 dispõe sobre o trabalho de 
artista e de técnico “em espetáculos de diversões”. Espanta 
que o reconhecimento pelo Estado tenha se dado apenas 
oito semanas após o surgimento da Tribo de Atuadores Ói 
Nóis Aqui Traveiz.

Tânia Farias (1974) é partícipe de mais de metade da 
história do coletivo que completa 40 anos de atividade 
ininterrupta em Porto Alegre em 2018. Os 25 anos como 
atuadora coincidem com avanços incipientes nos direitos 
de minorias no tecido social brasileiro, um continente, 
por assim dizer, de 207 milhões de pessoas onde as de-
sigualdades estão a perpetuar. Sua geração contracenou 
com transformações consideráveis em comportamento, 
atitude e consciência crítica relativas a questões de gêne-
ro e etnorraciais, bem como padece das notícias de retro-
cessos inimagináveis nessas mesmas pautas humanistas 
em anos recentes.

A rigor, nada de novo no enfrentamento a golpes re-
acionários. A trajetória anticonvencional do Ói Nóis tra-
duz-se em pesquisar, criar e produzir espetáculos de rua 
e de vivência impregnados de estratégias da performance. 
Gerir um espaço como prolongamento da memória, dos 
acervos material e imaterial. Praticar a gestão horizontal 
na busca conjunta por soluções, multiplicando conheci-
mento sem perda de autonomias. Realizar ações forma-
tivas e reflexivas em distintas regiões da cidade. Publicar 
uma revista, organizar mostras, intercambiar com núcleos 
artísticos de outros estados ou latino-americanos. Lutar 
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pela construção de um centro cultural que conjugue a de-
mocratização do acesso à arte e o sonhado retorno da Ter-
reira à região central – o primeiro endereço surgiu há 34 
anos. Engajar-se em manifestações por direitos humanos 
e ambientais – para além da plataforma artístico-cultural 
por políticas públicas. Enfim, são algumas das concreções 
cênicas, pedagógicas e sociopolíticas inerentes à prática e 
ao pensamento da Tribo.

Tânia Farias tornou-se vetorial nessa filosofia orgânica. 
O amadurecimento artístico, autodidata, avançou ao rit-
mo com que cultiva a clareza na hora de exprimir ideias e 
convicções pelo Ói Nóis. A voz desse Eu estendido não im-
pede de entreouvir a solidez do discurso grupal e, em pou-
co tempo de convívio com ela, divisar o ser que também é 
forjado na tensão do todo com o indivíduo, e vice-versa. 
Tensão, conflito, o teatro é feito desses fios desencapados 
na melhor acepção das sinapses, e, quem sabe, ainda mais 
na horizontalidade das escolhas coletivas que não anulam 
a insurgência, substantivo a calhar nestas linhas.

Enquanto sujeito histórico que reflete sobre a reali-
dade e busca transformá-la, sem peias – gesto inexorável 
aos fazeres e saberes do grupo ao qual tem consagrado a 
existência –, Tânia ecoa artistas-cidadãs desbravadoras da 
cultura teatral. Como Cacilda Becker, que dizia orgulhar-se 
“de representar uma classe que sai pelas ruas em passea-
ta para lutar contra a opressão”, segundo declarou quan-
do demitida da TV Bandeirantes, em 1968, sob a pecha de 
“subversiva”. Como informa a essencial biografia Cacilda 
Becker: Fúria Santa, de Luís André do Prado, naquele ano 
ela interpretava novela para sobreviver e conciliava com a 
presidência da Comissão Estadual de Teatro, órgão da Se-
cretaria da Cultura do Estado de São Paulo que destinava 
recursos a grupos amadores, universitários e profissionais. 

O cargo administrativo a retirou dos tablados por um 
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ano, entre 1968 e 1969, tantas as atribulações enfrentadas 
ao compor a linha de frente com seus pares na luta por li-
berdade de expressão ante o recrudescimento da censura 
pelo regime autoritário. E dá-lhe acorrer artistas, funcio-
nários e parte do público após a apresentação de Roda Viva 
no Teatro Ruth Escobar, agredidos por cerca de 20 mem-
bros da organização paramilitar Comando de Caça aos Co-
munistas (CCC), armados de cassetetes, revólveres, facas 
e socos-ingleses. Ou fazer vigília pela estreia da 1ª Feira 
Paulista de Opinião, no mesmo palco, engrossando as de-
zenas de artistas e produtores que deixaram de apresentar 
suas respectivas montagens, naquela noite, em nome do 
“ato de rebeldia e desobediência civil”, como a atriz leu em 
manifesto antes da sessão do evento realizado pelo Teatro 
de Arena, sob direção de Augusto Boal (1931-2009), com 
seis textos curtos em torno do tema: “O que você pensa do 
Brasil de hoje?”.

Trata-se de um protesto definitivo dos homens livres de 
teatro contra a Censura de Brasília, que fez 71 cortes nas 
seis peças que formam o espetáculo. Não aceitamos mais 
a Censura centralizada, que tolhe nossas ações e impede 
nosso trabalho. Conclamamos o povo a defender a liber-
dade de expressão artística e queremos que sejam de 
imediato postas em práticas as novas determinações do 
grupo de trabalho nomeado pelo ministro Gama e Silva 
[Luís Antônio da Gama e Silva, da pasta da Justiça, redator 
do AI-5 decretado seis meses antes] para rever a legislação 
da Censura. Não aceitaremos mais o adiamento governa-
mental; arcaremos com a responsabilidade desse ato, que 
é legítimo e honroso. O espetáculo vai começar.  1

Corta para 2013, precisamente a noite de 24 de ju-
nho, quando Tânia Farias e demais atuadores do Ói Nóis 
vão para as ruas de Porto Alegre, no contexto das históricas 
jornadas de manifestações transcorridas simultaneamen-

  1 PRADO, Luís André do. Cacilda Becker: Fúria Santa. São Paulo: Gera-
ção Editorial, 2002, p. 523.
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te em capitais e cidades médias do Brasil, mobilizando mi-
lhões. Subitamente, o protesto pacífico foi reprimido pela 
chamada Brigada Militar, a centenária corporação policial 
do Estado. Os manifestantes foram alvejados por bombas 
de gás lacrimogênio (em tempo: elas podem matar e o Bra-
sil é dos principais fabricantes e exportadores no mundo). 
Muita gente foi empurrada e machucada durante o tumul-
to, inclusive atingida por estilhaços. Em meio à multidão, 
o “bloco” do Ói Nóis Aqui Traveiz, estandarte em punho, 
encontrou rota de fuga em direção a um prédio do cen-
tro histórico onde Tânia vivia com o companheiro Paulo 
Flores, atuador e cofundador do grupo. Ela abriu o portão 
principal e subiu com todos até o apartamento. Integran-
tes que já estavam registrando em vídeo os protestos in 
loco passaram, instantaneamente, a filmar relatos a respei-
to da violência institucional, no calor da hora. A atuadora 
disse ter visto a morte de perto. Sua eloquência transpa-
rece o caráter civil do ofício, conforme se viu na internet. 
Essa perspectiva deveria caber aos cidadãos de qualquer 
canto do Brasil. Cidadãos que constituem, eles sim, o pa-
trimônio a ser protegido e não reprimido, ao contrário da 
lógica distorcida do Estado, próxima do terrorismo, ao sal-
vaguardar a propriedade privada e as lixeiras, a todo custo, 
em detrimento dos prejuízos viscerais em termos físicos e 
emocionais. Transcrevemos o enunciado angustiante:

Eu tinha vontade de dizer isso (...) para desmontar esse 
discurso fascista, essa manobra de dizer que a violência 
que está acontecendo nas manifestações é única e ex-
clusivamente consequência de um grupo de vândalos. 
Eu tive na manifestação hoje, e o que fico a fim de fazer 
é meio um testemunho, se puder servir para alguém. É 
dizer que eu participei de uma manifestação no dia 24 de 
junho, em Porto Alegre, contra o aumento das passagens, 
e por uma série de outras reivindicações, como o fim da 
corrupção, o fim da impunidade, a não aprovação da PEC 
37 [a Proposta de Emenda à Constituição que dava poder 
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exclusivo à polícia para realizar investigações criminais, 
retirando essa possibilidade do Ministério Público, e rejeita-
da após pressão das ruas] etc., e nós participamos de uma 
manifestação absolutamente pacífica. (...) Nós cantamos, 
nós puxamos palavras de ordem contra o sistema, nós 
falamos sobre as nossas reivindicações e vínhamos num 
clima maravilhoso, com o apoio da população que inclu-
sive não estava na rua, mas estava nas suas casas, nos seus 
apartamentos, e estava manifestando espontaneamente 
a sua aprovação a essa grande mobilização, que não é uma 
mobilização só em Porto Alegre, mas nacional. Eu estava 
nessa manifestação. Eu não estava numa manifestação de 
vândalos, eu não estava numa manifestação violenta, eu 
não estava numa manifestação em que as pessoas passa-
ram o tempo todo quebrando coisas. Ninguém quebrou 
nada em minha volta. Nós chegamos ao centro da cidade, 
às ruas nossas, nós somos a população desse país, as ruas 
deveriam ser públicas. (...) Nós estávamos vivendo uma 
celebração disso que se chama democracia: poder estar 
nas ruas dizendo o que tu pensa, em consonância com 
boa parte do país. E nós fomos vítimas de uma estratégia 
criminosa da polícia desse Estado. Eu achei que ia morrer. 
Isso pode não interessar a ninguém, mas eu achei. Eu sou 
Tânia Farias, tenho 38 anos, e eu achei que ia morrer jun-
to com um monte de gente, porque jogaram bombas em 
cima das pessoas. Nós éramos muitos, estávamos encur-
ralados, cercados pela polícia por todos os lados, porque 
não podíamos chegar perto do palácio do poder do Esta-
do. (...) O mais importante tem que ser a vida. Por isso nós 
fazemos teatro todo dia. O teatro é uma arte do encontro, 
ela pode trazer pulgas atrás das orelhas das pessoas, fazer 
as pessoas se emanciparem (...), fazer as pessoas se encon-
trem de outra forma, de uma forma mais generosa.2

Fiel à extração ativista presente na gênese da Tribo 
de Atuadores, Tânia vocaliza o pensamento crítico per-
manente. Ajuda a driblar a pátina do tempo de uma trupe 
longeva, inquieta e revitalizada a cada jovem que ingres-

2  Ói Nóis Aqui Traveiz fala sobre manifestação em Porto Alegre. Produ-
ção independente do grupo. Duração: 15’05’’. Disponível em: <http://
www.oinoisaquitraveiz.com.br/2013/06/>. Acesso em: agosto de 2017.
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sa em seu círculo, como aquela moça que em meados dos 
1990 sentava-se ao chão nas apresentações de rua, vidra-
da no poder do teatro que os homens e as mulheres que a 
antecederam emanavam. Os enfrentamentos fora de cena 
soam como um prolongamento de personagens possuido-
ras de força incomum que ela abraçou. Ofélia, Kassandra, 
Medeia e Sophia resultam emblemáticas pelos obstáculos 
aos quais são desafiadas a contornar na ficção e, não raras 
vezes, aferíveis no real.

O trabalho do teatro para Tânia Farias jamais será um 
fardo em sua gravidez por transmitir o que aprendeu, por 
conceber figurino, por desenhar maquiagem, por bolar 
o design gráfico a cada edição da Cavalo Louco, por en-
trar em pelejas por causas republicanas junto aos poderes 
constituídos, e por aí em diante.  As cadeiras empilhadas 
que Sophia, corpo encurvado, carrega nas costas em Viú-
vas – Performance sobre a Ausência (2011) ou o enfeixe de 
galhos equilibrado na cabeça da protagonista de Medeia 
Vozes (2013), na imagem final da protagonista deixando o 
espaço cênico e ganhando a rua como ela é, caminhando 
ao infinito – como diz o poeta espanhol Ángel Ganivet, o 
horizonte está nos olhos e não na realidade –, são indícios 
do continuum e inventivo entregar-se com o qual o público 
da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz acostumou-se. 

Trata-se do trabalho amatório do teatro. O amor in-
condicional (e algo codependente) naquilo que o artista 
francês Antonin Artaud (1896-1946) compreendia como 
uma virtude terapêutica ao evocar a antiguidade da arte 
do teatro como um meio excepcional para restabelecer o 
equilíbrio perdido das forças. Em vez do histerismo pela 
cura ou o deturpado atalho da autoajuda, estamos a falar 
de muito suor e siso a cada conquista por uma nesga po-
ética de cena. Quer no cotidiano da Terreira, quer na pri-
meira sessão da cidade na qual o grupo pousa após esforços 
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diuturnos, físico e mental, ao descarregar cenário de cami-
nhão, capinar terreno e preparar o espetáculo da vez, para 
resumo da ópera.

No ato de fala e no olhar compenetrado da cidadã Tâ-
nia Farias repousam ainda o silêncio e a solidão, impres-
cindíveis ao exercício instintivo e técnico de atuar com a 
percepção panorâmica de 360 graus. Uma vigília perma-
nente. Em janeiro de 2017, entrevistada para abordar a 
desmontagem Evocando os Mortos – Poéticas da Experiência 
no programa Estação Cultura, da TVE, essa atriz incomum 
pediu licença ao apresentador Newton Silva para subli-
nhar, ao final da conversa, mirando a câmera: “Eu queria 
dizer que a extinção das fundações é um crime, senhor 
governador, um crime que vai pesar sobre a sua existência 
daqui para sempre. E eu prometo, porque memória para 
mim é um tema muito caro, que eu não esquecerei”. No 
mês anterior, a Assembleia Legislativa, sob o governo José 
Ivo Sartori (PMDB), extinguira a Fundação Piratini, que 
mantém a emissora e a rádio FM Cultura, veículos de longa 
tradição na difusão da arte e da cultura. Não bastasse gerar 
presenças em cena, a capacidade de intervenção da atua-
dora do lado de cá, com as parceiras e os parceiros do Ói 
Nóis, é um trunfo no panorama teatral brasileiro em curso, 
sobretudo nos tempos convulsos. 

Em Caliban – A Tempestade de Auguto Boal (2017), ve-
mos Tânia em registro cômico distinto da gravidade dos 
últimos trabalhos fortemente delineados por dimensões 
trágicas e dramáticas. Nesse momento funesto da histó-
ria da nação, é a verve do palhaço no bêbado Estevan, um 
dos explorados subalternos na ilha do colonizador Próspe-
ro, que religa a artista à centelha solar e não menos crítica 
de sua Matilda Silva da Silva, a desempregada desejosa de 
mudar de país para matar sua fome, em vão, no espetáculo 
de rua A Heroína de Pindaíba (1996), a partir da comédia O 
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Homem que Era uma Fábrica, de Boal, ora também revisita-
do. Usando chapéu-coco, segurando uma corda ou, inva-
riavelmente, carregando um minibarril de cachaça, Este-
van faz par com o alienado Trínculo, na atuação de Paulo 
Flores. Igualmente o chapéu-coco e os figurinos – paletó 
estampado assimétrico e calça listrada em tom sobre tom 
– conferem um equilíbrio à dupla, a lembrar os arquétipos 
do augusto destrambelhado e do branco regrado. É possí-
vel notar um quê melancólico, uma embriaguez deprimi-
da nos palhaços dos atuadores Paulo Flores e Tânia Farias. 
Como se aludissem aos vagabundos Vladimir e Estragon 
em Esperando Godot, de Samuel Beckett. Foi no intervalo 
da sessão de uma montagem desse texto que Cacilda Be-
cker sofreu um acidente vascular cerebral. Ela foi encami-
nhada às pressas ao hospital, ainda sob o paletó e a calça 
rotos do personagem, o chapéu-coco ficou para trás, vindo 
a falecer. A consciência da morte que um dia virá e reme-
te ao ciclo natural da vida e das coisas está no manifesto 
seminal do Ói Nóis, no final da década de 1970, que insta 
a “Atuar como se fosse a última vez...”.  É de uma alegria 
incomensurável fruir Tânia Farias coadjuvar e jogar com 
Paulo Flores e com o público, embebidos na missão do de-
ver e do prazer do teatro, apesar das dores do mundo às 
quais resistem.
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CRONOLOGIA

NASCIMENTO

2 de julho de 1974, em Porto Alegre (RS)

ESPETÁCULOS

Com o grupo Arscênico

1992: Tza Tza Ivstabó

Com o grupo da oficina de Clóvis Massa

1993: Nó de Miolos

1994: O Grande Circo Traviata
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Com a Trupe de Experimentos Teatrais Bumba Meu Bobo

1993: A Roupa Nova do Rei 

1994: Panis et Circensis... Para o Povo

Com a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz [todos os 
espetáculos têm direção em criação coletiva]

1993: Os Três Caminhos Percorridos por Honório dos Anjos e 
dos Diabos, de João Siqueira [teatro de rua; Tânia atuou em 
substituição]

1994: Missa para Atores e Público sobre a Paixão e o 
Nascimento do Doutor Fausto de Acordo com o Espírito de 
Nosso Tempo, de Johann Wolfgang von Goethe [teatro de 
vivência; Tânia atuou em substituição]

1996: Álbum de Família, de Nelson Rodrigues [teatro de 
vivência]

1996: A Heroína de Pindaíba, recriação sobre O Homem que 
Era uma Fábrica, de Augusto Boal [teatro de rua]

1997: A Morte e a Donzela, de Ariel Dorfman [teatro de 
vivência]

1998: A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht [teatro de rua]

1998: Projeto Bertolt Brecht – Lições de História: Os Fuzis 
da Senhora Carrar, Quanto Custa o Ferro?, Terror e Miséria 
do III Reich e A Decisão [leituras dramáticas encenadas] 

1999: Hamlet Máquina, de Heiner Müller [teatro de 
vivência]
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2000: A Saga de Canudos, recriação sobre O Evangelho 
Segundo Zebedeu, de César Vieira [teatro de rua]

2001: Kassandra in Process – Gênese [teatro de vivência]

2002: Aos que Virão Depois de Nós – Kassandra in Process, 
recriação sobre o romance de Christa Wolf [teatro de 
vivência]

2006: A Missão – Lembrança de Uma Revolução, de Heiner 
Müller [teatro de vivência]

2008: O Amargo Santo da Purificação – Uma Visão Alegórica 
e Barroca da Vida, Paixão e Morte do Revolucionário Carlos 
Marighella, criação a partir de poemas de Marighella [teatro 
de rua]

2011: Viúvas – Performance Sobre a Ausência, de Ariel 
Dorfman e Tony Kushner [teatro de vivência na Ilha das 
Pedras Brancas, em Guaíba]

2013: Evocando os Mortos – Poéticas da Experiência 
[desmontagem]

2013: Medeia Vozes, recriação sobre o romance de Christa 
Wolf [teatro de vivência]

2017: Caliban – A Tempestade de Augusto Boal , recriação de 
A Tempestade, de Augusto Boal [teatro de rua]

[A cronologia do início da careira até Fausto foi consultada no trabalho 
de especialização Tânia Farias – Paixão de Atuar, de 2001, de Mauricio 
Guzinski, a quem o autor deste livro agradece.]
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“Encontrar uma peça de teatro 
deveria ser também encontrar 
a beleza. Não falo de uma 
beleza padronizada. Não é 
a beleza imposta por um 
padrão estético. A  arte precisa 
de beleza. E o teatro, que é a 
minha linguagem, deve ser 
belo. Pode ser terrivelmente 
belo, mas belo”
Tânia Farias

Integrando há mais de 20 
anos a Tribo de Atuadores 
Ói Nóis Aqui Traveiz, de 
Porto Alegre (RS), grupo que 
completa quatro décadas 
de história em 2018, Tânia 
Farias é uma das mais 
destacadas artistas do 
teatro brasileiro e vem 
conquistando admiração 
em outros países da 
América Latina. Na entrevista 
concedida para este livro, 
Tânia revela os bastidores 
de seu processo de criação 
e reflete sobre o teatro e a 
vida, dimensões que para 
ela são uma só. Também 
estão presentes poemas de 
sua autoria e textos críticos 
inéditos sobre seu trabalho.
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