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“Poder ter em minhas mãos um impresso para folhear e
fazer a leitura é algo que sinto falta. Em minha infância,
costumava ir até as bancas de revistas atrás de publicações esportivas, geralmente comprava a revista Placar.
Lendo a edição nº 22 da revista Ponte, a matéria “10 A
magia de um número “, chamou minha atenção.
Mas, A Ponte não se resume só a esporte, descobri ao continuar folheando-a histórias sobre cidadania, cultura, arte.
Uma revista completa, de fácil leitura e com ótimas matérias.
Mateus Moura, estudante e estagiário do
Núcleo Integrado de Comunicação (NIC)

“A revista possui matérias atuais e interessantes, sempre
contando com entrevistas bem feitas, fotografias bem posicionadas e infográficos que ilustram algo da matéria. Em
resumo, harmônico e com construção elaborada”.
Layo Lucena, 3 semestre do curso de Jornalismo

“Um dos destaques que salta aos olhos para quem acompanha A Ponte é a qualidade das fotos, entrevistas e gráficos em seus textos. Também gosto de como cada matéria
elege um caso específico para conversar sobre um tema
mais complexo e como cada tema é desenhado a partir
do fato. A variedade de temas no material também é bastante rica e notável, indo de esporte a bem-estar”.

Fortaleza - CE - Brasil - 55 (85) 3477.3105
equipelabjor@gmail.com

Newton Luiz, estudante de Jornalismo
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EDITORIAL

Desafio

Caro(a) leitor(a),

Com esta 23a edição d’A Ponte, os estudantes do curso de
Jornalismo da Unifor renovam, mais uma vez, o compromisso de trazer para você temas curiosos, histórias interessantes por meio de uma leitura prazerosa, uma experiência
gratificante. Fugindo do entretenimento pelo entretenimento, os textos que aqui são publicados buscam proporcionar uma mistura de reflexões, conhecimentos e emoções.
Dessa forma, para os estudantes que fazem essa revista na
disciplina de Jornalismo Impresso, é um desafio cada etapa da produção. Entre a escolha da pauta e o processo de
diagramação, o texto vai e volta tanto quanto possível para
que os autores possam dar o seu melhor. Cada número da
revista é um capítulo da sua história.
Esta edição conta com três grandes entrevistas. Uma, é
com dona Alice, uma senhora que fundou a associação que
hoje desfruta de enorme prestígio, a Revarte, projeto social
que beneficia crianças do Comunidade do Alvorada. Outra,
é com o ator e diretor Francisco Piancó, cujo trabalho, tanto
na área da cultura quanto nos palcos, deixou marcas na história do teatro no Ceará. A terceira entrevista é com o jovem
produtor e diretor André Gress, que trouxe o primeiro espetáculo de teatro musical para Fortaleza

Há também duas reportagens que despertam a curiosidade de qualquer leitor, pois estão relacionadas aos mistérios da morte. Uma aborda a psicografia, processo mediúnico de comunicação entre os mortos e os vivos, através de
cartas. A outra é sobre os preparativos que são realizados
nos corpos das pessoas falecidas, antes de irem para a cerimônia do velório.
Mas a revista traz outros dois textos com relatos de quem
enfrentou momentos difíceis, mas que fez das dificuldades
superadas uma bagagem sólida para seguir adiante e ser
feliz. Um deles registra depoimentos de pessoas que passaram por algum tipo de violência sexual. O outro trata sobre
as vicissitudes enfrentadas pelos surdos em um país que
não os escuta.
A edição fecha com uma reportagem que fala de Karine Gracêz, estudante de Relações Internacionais que abraçou o islamismo e viajou para a Faixa de Gaza e Síria para
fazer um sensível registro fotográfico das crianças refugiadas vítimas dos conflitos bélicos no Oriente Médio.
Que tenha um grata experiência!.

Alejandro Sepúlveda
Coordenador de produção e editor
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CARTAS
DO ALÉM,
RELATOS
DE FÉ
Carol Meneses e Rodrigo Teles
FOTOS Arquivo Pessoal
TEXTO

RELIGIÃO

Em tempos das comunicações via
redes sociais, é raro hoje alguém
receber uma carta. Não do tipo
comercial, mas uma carta como
antigamente, escrita a mão em
um papel. Cartas para expressar
sentimentos, contar segredos,
mandar notícias, matar as
saudades... Agora, mais raro ainda
é receber uma carta desse tipo,
mas de alguém que já se foi, que
morreu. É o que o espiritismo chama
de psicografia. A revista foi até o Lar
de São Francisco, um centro espírita
mais conhecido como Lar de Clara,
que todos os sábados tem sessões
de psicografia pelo médium Nilton
Souza. Leia, a seguir, como elas são
realizadas.
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psicografia (do grego, escrita da

mecânica, dependendo do grau de concen-

forma de comunicação entre espíri-

da ocorrência do fenômeno, perceber o influ-

mente ou da alma) é tida como uma

tos desencarnados e um médium que possui

a capacidade de receber essas palavras, re-

gistrá-las e repassá-las no formato de cartas.
Pessoas sensíveis a essa comunicação foram

muitas vezes perseguidas, sendo acusadas
de fraude, charlatanismo e bruxaria. Mas a
evolução das ideias e um maior respeito às

crenças religiosas permitiram que a psicografia ocupasse seu espaço, apesar de que,
mesmo hoje, em pleno século XXI, algumas

pessoas ainda a olhem com desconfiança,

tração do médium. Ele pode estar consciente

xo de ideias, mas seria incapaz de influenciar
voluntariamente o texto, que basicamen-

te lhe sai das mãos. O impulso de escrita é
mais forte do que sua vontade de parar ou

conduzir voluntariamente o processo. Tam-

bém pode escrever sem sequer se dar conta
do que está fazendo, segundo Kardec. Esses
médiuns permitiriam ao espírito agir diretamente sobre sua mão ou seu braço,
sem recorrer à mente.

medo e preconceito. Allan Kardec, um dos

LUTO E FÉ

suas obras e ensinamentos, classificou a psi-

mento para aqueles que sofre-

pilares do espiritismo, muito respeitado por

A dor do luto traz muito sofri-

cografia como uma manifestação inteligente

ram perdas de entes queridos.

que pode ser consciente, semimecânica ou

Pode levar à depressão e até ao

ALLAN KARDEC, SUA VIDA E OBRAS
“Nascer, morrer, renascer ainda e
progredir sem cessar, tal é a lei’’.
Essa frase encontra-se no túmulo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, que faleceu em
Paris, no dia 31 de março de 1869. Nascido

ências. Bacharelou-se em Letras e Ciências,

morais. Tinha por objetivo lançar sobre a

conhecendo a fundo os idiomas francês,

realidade um olhar que não negligenciasse

alemão, inglês e holandês, além do italiano

nem o imperativo da investigação empíri-

e espanhol.

ca na construção do conhecimento nem a

Em maio de 1855, tomou conhecimento

dimensão espiritual e interior do homem.
Pondo a sua codificação em ação,

em Lyon, França, no dia 3 de outubro de

do fenômeno da Psicografia. Passou a se

1804, ele era apaixonado por fenômenos pa-

comunicar com espíritos, um dos quais,

trouxe a público, em 18 de abril de 1857, O

ranormais, dentre os quais a mediunidade

chamado espírito familiar, passou a ajudá-

Livro dos Espíritos, considerado o marco da

era o seu favorito. Mesmo tendo vivido em

-lo em seus trabalhos. Em uma de suas

fundação do Espiritismo. Após o lançamento

uma época em que havia sérios preconcei-

conversas com este espírito, revelou que o

da Revista Espírita (1o de janeiro de 1858),

tos contra a investigação de tais assuntos,

conhecia do tempo das Gálias, com o nome

Kardec fundou a primeira sociedade espíri-

foi um influente educador, autor e tradutor

de Allan Kardec. Passou então a adotar esse

ta regularmente constituída, com o nome de

francês, pondo em prática o espiritismo, neo-

pseudônimo, sob o qual publicou as obras

Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.

logismo criado por ele, também denomina-

que sintetizam a Doutrina Espírita.

Suas obras O Livro dos Espíritos, O Livro dos

do Doutrina Espírita.

Kardec dedicou-se à estruturação de

Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritis-

uma proposta de compreensão da reali-

mo, O Céu e o Inferno e A Gênese são as

formada por boa parte na advocacia,

dade, em conexão com os espíritos, unindo

obras fundamentais que versam sobre o

Hippolyte sempre gostou de Filosofia e Ci-

os conhecimentos científicos, filosóficos e

Espiritismo.

Mesmo sendo de família católica e
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muito, mas que encontrou na fé uma saída.

em algumas estantes. Todos estavam vestidos

reencontrar essas pessoas e saber que elas

camisas do Lar de Francisco de Assis. Estes

“Senti muita alegria por saber que podemos

‘Quem era Rita?’
Eu respondi:
‘Ela era a minha mãe.’
Ele disse em seguida:
‘Ela está conosco nesse momento.’

estão bem por viverem no Reino que o Senhor
preparou.” Ela passou a frequentar o Lar de

Clara e encontrou a força para continuar, atra-

vés das cartas psicografadas pelo médium

Nilton Souza. Ela conta ter entrado em contato com o espírito de seu pai, da mãe e das

Ângela Sampaio
Filósofa

irmãs através do médium. A seguir, ela conta
sobre a psicografia, a mediunidade e a fé que
a ajudou a superar o luto.

suicídio. Porém, é possível enxergar uma luz

A SESSÃO DE PSICOGRAFIA

tal para continuar suas jornadas. Foi o que

Caucaia, a aproximadamente 20 km de Forta-

no fim do túnel. Para muitos, a fé é fundamen-

O Lar Francisco de Assis fica no município de

ajudou Ângela Pessoa, 61, filósofa, ex-admi-

leza. É um lugar calmo, com muitas árvores,

nistradora de empresa aeroviária, cujo pai foi
brutalmente assassinado por assaltantes que
invadiram a sua residência numa madrugada.

Até hoje, o crime não foi elucidado. A morte
de seu pai, Antônio Ângelo, traumatizou toda

a família e foi sucedida do falecimento de

sua mãe e suas duas irmãs queridas. Ângela

diz que foram momentos difíceis, que sofreu

que convida à reflexão e à religiosidade. A re-

portagem foi até lá para asistir a uma sessão
de psicografia realizada com o médium Nilton

Souza. Era um sábado de tarde e estavam pre-

sentes aproximadamente 40 pessoas acomodadas em cadeiras de plástico enfileiradas no
local. Algumas andavam a esmo e outras liam

livros espíritas que se encontravam disponíveis

Lar Francisco de Asis tem uma boa área de recreação para crianças

de modo recatado e alguns auxiliares usavam
informaram que havia fichas disponíveis para

se fazer o pedido das cartas psicografadas. A

reportagem decidiu pedir uma carta. Para isso,
é preciso escrever na ficha o nome completo
e as datas de nascimento e de falecimento da

pessoa de quem se quer ter notícia. A ideia era
poder experimentar o mesmo de Ângela Pessoa, que estivera ali para pedir uma carta ao
médium Nilton Souza.

Após o pedido, a dupla sentou-se junto

de algumas pessoas, esperando a sessão começar. Mas logo elas se levantaram e foram
em direção a uma sala. A dupla foi atrás, en-

trou e sentou-se em cadeiras que estavam
dispostas em círculo. Uma palestrante falava

de ensinamentos espíritas e de Allan Kardec.
Depois foram lidos trechos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a palestra

terminou, a dupla foi convidada a participar de
uma reunião de jovens em um ginásio que fica

ao lado do Lar, onde eles faziam perguntas e
discutiam problemas cotidianos.
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JOGO RÁPIDO

Ângela Pessoa, Filósofa
Como foi que seus parentes faleceram?
O meu pai, Antônio Ângelo, foi assas-

Como a fé a ajudou nesse processo?
Me fez ver que realmente a vida

Como foi receber as cartas
psicografadas?

sinado. A minha mãe Rita morreu de

não foi feita apenas neste planeta

ataque cardíaco fulminante. A minha

em que vivemos. Ela pode ser feita no

de Assis, quando eu me deparei com

irmã Francisca, da mesma causa. Perdi

plano espiritual, pois Deus é misericor-

o médium Nilton Souza, na sessão das

também minha irmã Luizinha. Meu pai

dioso e Ele sabe o que fez, como ele

cartas psicografadas, ele psicografou

tinha 71 anos quando morreu. Foi em

nos trouxe e como nos levará de volta,

em um livro que me deu de presente,

uma madrugada. Assaltantes entra-

para vivermos plenamente o outro

O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele

ram em nossa casa. Até hoje, minha

lado da vida.

parou um pouco, me olhou e pergun-

família nunca descobriu o motivo,
como entraram e por que entraram.
Minha mãe viveu até os 81 anos. Todos

No primeiro dia, no Lar Francisco

tou: “Quem era Rita ?” Eu respondi: “Ela
Você tem sonhos com seus parentes?
A minha irmã Cisa, pouco eu sonhei

era a minha mãe.” Ele disse em seguida: “Ela está conosco nesse momen-

nós achávamos que ela estava bem

com ela, não me lembro muito bem.

to.” Em seguida, me entregou o livro

de saúde, quando na verdade o susto

Com meus pais, eu sempre sonho. Nos

de presente contendo um autógrafo

nos mostrou o contrário. Minha irmã

meus sonhos, eles sempre estão juntos,

dizendo: “Uma mãe nunca abandona

Francisca, conhecida carinhosamente

um está fazendo algo, o outro está dei-

seus filhos”. Aqui ou lá, a vida conti-

como Cisa, viveu até os 46 anos. Ficou

tado. Luizinha, eu senti em meus sonhos.

nua. Senti muita alegria por saber que

com problema de coração há uns

Ela sempre tenta me abraçar, como uma

podemos reencontrar essas pessoas e

anos atrás, sendo minha primeira irmã

proteção.

saber que elas estão bem por viverem

que nos deixou. Morreu de coração

no Reino que o Senhor preparou, que

crescido, não descoberto [a tempo]. A

Como você conheceu a doutrina

a vida não se acaba, podemos ir além

Luizinha, minha última irmã a partir,

espírita?

da morte. Nosso corpo fica, mas a vida

com 63 anos, partiu faz dois anos. Ela

Através do meu irmão Luiz, que tra-

tinha problemas de pressão, diabetes

balha no Lar de Francisco de Assis. Ele

e era cardiopata. Esses problemas que

começou a frequentar e uma vez eu fui

acontecem na vida das pessoas em

com ele. No primeiro dia, eu me encantei

O Espiritismo mudou o modo como você

nosso dia a dia.

com os ensinamentos, com as pessoas

pensa?

que estão em busca de quem se foi e

em si irá migrar para o plano que Deus
preparou, recebendo luz.

Sim, muita coisa. A minha vida, o

De que forma você superou esse luto?

que pensamos que nunca mais teremos

meu modo de pensar, de ser. Eu vejo

Sempre tem uma pessoa em que

como vê-las, tocá-las e estar com elas. Só

dentro do Espiritismo uma doutrina que

vamos pensar mais. Pai e mãe são

que quando Allan Kardec começou a

encaminha as pessoas para o bem,

insubstituíveis. Quando vão, ninguém os

escrever esta doutrina, ele nos ensinou

pregando principalmente a caridade.

esquecerá! Mas a minha superação foi

a amar cada vez mais, pois amamos a

Quando você doa algo, você também

encontrar a doutrina espírita, onde ela

vida aqui e sabemos que teremos uma

está doando parte de si e essa parte que

tenta nos explicar que existe vida após

outra vida lá, livre de dores, mágoas e

Deus nos deu é para ser dividida com

a morte.

sofrimentos.

todos os irmãos..
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semblante tenso do médium mudou e ele agora

parece relaxar. Uma colaboradora de aproximadamente 70 anos, vestindo roupas brancas,

Eu vejo dentro do Espiritismo uma

aproximou-se e recolheu todas as folhas que es-

doutrina que encaminha as pessoas
para o bem pregando, principalmente,
a caridade que, para mim, é um dos
principais mandamentos ou atos do
ser humano.

tavam sobre a mesa e as levou para uma sala

Ângela Sampaio

vam ardentemente notícias dos seus entes fale-

Filósofa

vizinha. Depois da triagem, ela retornou com as

cartas psicografadas e as entregou para Nilton
Souza. Nesse instante, uma profunda ansiedade

tomou conta do ambiente. As pessoas desejacidos. Então o médium começou a ler as cartas
ao microfone. Eis uma delas:

CARTA AO REPÓRTER
Por volta das 19 horas, os presentes co-

Havía feito o pedido de uma carta do meu pai,

cadeiras organizadas em torno da mesa onde

cuja presença sempre senti em minha vida. Eu

meçaram a se dirigir para um anfiteatro, com
ficaria o médium Nilton Souza. Muitas pessoas

conversavam e o barulho era intenso. Mas, de
repente, fez-se um silêncio quando um homem

de barba rala e cabelos escuros, vestido de roupa branca, entrou no local. O olhar de todos se

concentrava nesse homem, que, com passos
lentos, caminhou em direção à mesa. Muito con-

centrado, parecia em estado de transe. Sentou-

-se na cadeira em frente à mesa e, como quem
organiza uma mesa de trabalho, dispôs alguns

lápis pretos, folhas em branco e livros de Allan
Kardec. A reportagem estava instalada em uma

fileira de cadeiras, logo atrás de onde o médium

se sentou. Um dos colaboradores da casa pegou um microfone para avisar que os trabalhos
haviam começado. Nilton então apoiou a testa

sobre a mão esquerda e concentrou-se de tal
forma que parecia estar em outro lugar. Com a

mão direita, por meio de movimentos rápidos e

precisos, escrevia e ia virando as páginas quase
que mecanicamente. A psicografia estava em

ação. Por um longo período de tempo ele escreveu sem mudar a sua posição e ia virando as

folhas e escrevendo sem parar. Muitas pessoas
em volta estavam de olhos fechados, algumas
rezando, outras chorando. Por aproximadamen-

te duas horas e meia, ele continuou a psicografar. Às 21h30min ele parou repentinamente. O

falecido em 1996, de um infarto fulminante, e

não tenho religião, mas acredito em Deus e na

natureza. No entanto, estava lá em um centro
espírita e então quis ver o que poderia ocorrer.
Eu de fato estava descrente e não achava que

Ângela Sampaio, filósofa e espírita

dar meu sentimento. Porém, o que ocorreu na-

leitura das cartas e isso não aconteceu. Fiquei

ao Lar Francisco de Assis, fiquei sério e apreen-

tado que iria receber uma carta de meu pai.

iria me emocionar ou chegar ao ponto de mu-

quele dia foi muito estranho. Logo que cheguei

sivo, como se algo fosse ocorrer. Assim que a

sessão começou, eu passei a ficar sonolento,
a fechar os olhos. Senti tontura e comecei a

suar. Quando eu conseguia abrir os olhos, via
várias pessoas rezando, outras chorando, então fechava os olhos novamente. A cada carta

triste e até meio decepcionado por ter acrediMas então, de repente, Nilton Souza sentou-se,
mudou o seu semblante novamente e, o mais

impressionante, pelos seus gestos, parecia novamente estar em transe. Com a voz alterada
pronuncia as seguintes palavras:

“Uma das maiores doenças da criatura é o

que o médium terminava de ler e informava a

egoísmo, o olhar voltado essencialmente para

emocionadas e iam até Nilton Souza. Ele en-

existisse. É como se não houvesse outras do-

quem se destinava, as pessoas se levantavam
tregava as cartas junto com um pequeno ramo

de flores e depois as abraçava e olhava bem

em seus olhos. Fiquei pensando: “E agora? Ele

vai me chamar e eu nem acredito em nada. O
que faço? Como vou me levantar aqui e pegar

flores, e uma carta do meu pai?” Não era algo
para o que estava preparado. Vim até aqui só

por causa da reportagem, mas fiquei intriga-

do e, sem perceber, já estava participando de

tudo e, até certo ponto, torcendo para o médium chamar meu nome. Porém, terminou a

si mesmo, como se o restante do mundo não

res espalhadas por tantos rincões sobre a face
da Terra. O fato é que na escala das provações
que visitam a vida humana, há sempre uma
dor maior. E se há sempre uma dor maior, nós

precisamos tentar entender qual o verdadeiro
tamanho da nossa dor, qual é a dimensão que
nós temos imaginado para nosso sofrimento.

Levando-se em conta que nos bastaria abrir

as janelas para visualizar surpreendentemente

outros tantos sofrimentos e nos bastaria esse
olhar para podermos deslocar a nossa visão da
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egolatria, deste censo de egocentrismo crônico
que nos ataca, sejamos mais agradecidos, um

pouco mais sábios e reconheçamos na dor que

Carta psicografada

nos visita uma grande mensageira de poten-

cialização de sensibilização de nossas almas.

centrado em Deus nos revelam que somos

Minha filha…
Estou com a menininha e conto com
a ajuda da Luiza pra te escrever, com
a emoção que eu escrevo. Mas o motivo da minha escrita é você mesma.
Só essa tristeza que precisa muito de
uma canalização e transformação,
no bem que você possa fazer. A Luiza agora mesmo abraçou o Ângelo
Bruno, feliz de ver que ele tem se superado e dizendo que ele nunca se
sinta sozinho na vida, pois tem muito amor por ele, meu também e sou
bem coruja…Tem um arrependimento aí e uma culpa que precisa ser
trabalhada na terapia… Eu estou colocando no papel a orientação que
conselheiros daqui recomendaram.
Filha, é preciso costurar a vida, costurar o tecido da existência, alinhavar
os caminhos da vida. Esse o nosso
conselho. Parar, nunca. Tudo o que
para perde a utilidade e o sentido…
Obrigada !
Peço que Deus te
abençoe sempre!

do que imaginamos.

Camila Batista Mota

Já que antes da dor, nas festas de nossas ale-

grias, mal conseguíamos pensar em Deus. E a
mensageira da dor vem dizer que acima de ti

existe um Pai, a quem deveríamos agradecer
todos os dias, por tudo, em todo percentual

desse tudo. Pois tudo inevitavelmente vem
para nosso bem. Se soubermos compreender

esses princípios tão simples de vida, talvez nós
venhamos a sorrir muito mais do que chorar e

venhamos a ser mais mais leves, e sendo mais
leves poderemos caminhar mais rápido. Eu só

conheço um remédio para a dor, a caridade.

Somente a caridade é capaz de nos tirar do lugar. Porque se eu choro a perda de um filho,

eu conheço uma mãe que perdeu dois, se eu
choro o desemprego momentâneo, eu me deparo com quem passa fome, e se eu reclamo

porque os braços doem pela pouca circulação

do sangue, eu me surpreendo a encontrar um
velhinho sem braços. Reclama-se muito a falta

de manteiga quando se tem pão, reclama-se
muito a falta dos sapatos quando se têm pés,

reclamamos tanto. Mas a razão do equilíbrio,
da reflexão, da meditação e o pensamento

mais felizes, mais ricos e bem mais agraciados
Muda Mais! Que Deus nos abençoe, hoje e

por todo sempre.”

Concluiu essa fala sem dizer a quem se

destinavam essas palavras e quem as estava

falando por meio dele. A sessão estava encerrada. Eu senti como se essa última fala fosse

para mim. Não sei se foi, mas a recebi como

se fosse. Pois essas palavras refletem o pensamento do meu pai, que sempre nos ensinava a

valorizar o que temos e agradecer. Então não

sei dizer se espíritos existem, se as cartas vÊm
de espíritos, mas sei que a fé existe.

Ficha de solicitação de carta psicografada.
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ENTREVISTA

Era uma vez
TEXTO

Pedro Guilherme

A

FOTOS

Nayara Monteiro

associação Revarte é uma Oganiza-

Ensina valores. Seu nome é Alice Domene-

retratos que há na estante da sua sala —

desenvolve um projeto sociocultural

de imigrantes espanhóis que, desde cedo,

seu pai, seu marido, filhos e netos. Após a

ção Não Governamental (ONG) que

e comunitário bastante conhecido na cidade

de Fortaleza. Canais de televisão, jornais e
rádios já fizeram reportagens divulgando os
benefícios que ela trouxe, desde 1992, para

ch Tupinambá, carioca, 83 anos, uma filha

aprendeu que a educação é o principal valor

que um ser humano pode adquirir. Daí a sigla
Revarte, Resgate de Valores pela Arte.

Cabelos loiro-escuros, pele branca e

as crianças da Comunidade do Alvorada,

aparência de estrangeira, mas com um forte

Grandes empresas realizam trabalhos filan-

reportagem para conceder uma entrevista,

zona leste de Fortaleza, capital do Ceará.
trópicos em parceria com a ONG e voluntá-

rios ajudam a manter a fundação. Porém,
poucos sabem que, por trás de tudo que a

ONG é hoje, existe uma pessoa que tem dedicado uma boa parte da sua vida à educação.

Ela não ensina nenhuma matéria específica

como Matemática, Português ou Geografia.

sotaque carioca, quando foi contactada pela
foi logo avisando que sua história de vida

não era tão interessante para sair em uma

revista. Mas concordou. Ela recebeu a dupla de repórteres na portaria do condomínio

em que mora com seu sorriso e aparência

alegre caraterísticos. Já dentro do seu apartamento, fez questão de mostrar todos os

fotografias de sua infância, bem como de

entrevista, que duraria quase três horas,
ela mostrou ainda vários quadros que de-

coram as paredes da sala e dos corredores
— todos da sua lavra, pois possui um ateliê

e pinta por prazer. No seu quarto, há um altar budista, uma imagem de São Francisco
na parede e uma almofada com a imagem

de Nossa Senhora de Fátima. Diz que não
acredita em religião, que tudo aquilo são

presentes que recebeu. Na hora de despedida, emprega uma frase que usa sempre,
conforme a reportagem depois soube: “Vá

nesse fim de semana na Revarte. As crianças vão adorar ”. A seguir, a entrevista.
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Muita gente conhece a Revarte, mas
não conhece a pessoa que deu vida à
organização. A senhora pode contar de
maneira bem direta e simples quem é
Alice Domenech Tupinambá?
Pois não (risos). Eu sou viúva, brasileira, carioca, mas tenho cidadania espanhola, por parte dos meus pais, que
vieram para cá na época da ditadura
(de Francisco Franco, de 1936 a 1977)
na Espanha. Se encontraram em São
Paulo, casaram e tiveram cinco filhos.
Mas uma criança faleceu porque, na
época, não havia remédio para paralisia infantil, né? Então somos três moças
e um rapaz. Na Espanha, faziam uma
propaganda muito ilusória do Brasil,
que aqui tinha tudo. Porém, quando
meus pais chegaram, a coisa foi bem
tumultuada, porque só havia senzalas,
mas não eram pra eles, né? Mas meu
pai nunca desanimou. Adorou o Brasil
e trocou seu nome espanhol de Juan
Domenech para João Domeneque e se
mudou para o Rio de Janeiro. Ele, na
época, se admirava de como o Brasil
tinha tantas florestas, três colheitas em
um ano, enfim. E minha mãe era uma
pessoa que sabia educar. Um pouco
severa, até hoje me alegro ao lembrar
dela, Éramos uma família bem equilibrada, não ricos, mas também não
passávamos necessidades, entende?
Hoje, a senhora tem uma relação bastante maternal com as crianças. Como
era a Dona Alice na infância, e a sua
vida no Rio de Janeiro?
Eu nasci no dia cinco de agosto de
1935, no Rio de Janeiro. Agora já não
digo carioca, né? Digo ”cearoca“. Bota
aí um Ceará no meio, que dá certo.
Bom, eu não era flor que se cheire, não.
Eu era terrível como criança. Primeiro,
meus pais liam muito, então a gente ti-

Alice em
seu quarto
mostrando
quadro de São
Francisco

nha o hábito de ler, e eu era louca pelo
Monteiro Lobato, pela Emília do Sítio
do Pica Pau Amarelo. Eu achava ela
o máximo, petulante, levada, por isso
que eu não gosto muito dos ”aluninhos“
caladinhos, quietinhos. Têm que ser
levados, perguntar muito, falar muito,
igual a Emília (risos). Minha infância foi
de muita brincadeira e, na adolescência, não sei por quê, eu tinha era muitos
namorados (risos). E no Rio, então, o
carioca é muito alegre. Na época, era a
capital do País. Havia muitas embaixadas — francesa, inglesa, alemã, chinesa,
japonesa —, então você andava na

rua e conhecia muita gente de várias
nacionalidades. E isso lhe dá o sentido
de não reparar, sabe? Não há diferenças, porque era tanta diferença que
ninguém ligava mais. E isso me ajudou
muito. Eu vivi toda minha vida com as
diferenças e chega uma hora que você
tem que aceitar, né? É lógico. E eu tenho
muita facilidade de me comunicar
com as pessoas. E isso é ótimo. Quem é
o outro? Quem sou eu sem o outro? Sou
nada. As pessoas olham muito aqui,
no umbigo. Ah, não! O que é isso? Não
pode! Então acho que está faltando um
pouco de carioca nas pessoas (risos).
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Essa mãe é Alice, que, com seus 82
anos, continua a expressar o seu
amor e sua imensa capacidade
de acolhimento... Você, mãe, é a
experiência viva do serviço às
crianças, à educação e à arte. Uma
mulher de ação e que pratica as
suas ideias. Honro você!

”

Maximiliano Domenech
Tarólogo e filho de D. Alice

A menina Alice,
vestida de Emília

E como mudou de carioca para
”cearoca“?
A mudança aconteceu porque meu
marido, na época, era desenhista e teve
que vir aqui por causa do trabalho,
né? E nós tínhamos, assim, nada com
religião. Era esoterismo, que é você
entender a parte espiritual. Isso aqui é
matéria, você é matéria, mas, se você
acha que existe alguma coisa além
disso aqui, isso já é espiritual. E ele
tinha um grupo de pesquisas espirituais. Ele faleceu e meu filho caçula se
engajou no trabalho do pai, tanto que
agora ele quer ir pra Brasília e fundar

esse grupo de pesquisas espirituais lá.
Então essa nossa vinda para Fortaleza
foi por isso. Pra nós foi muito bom. Nessa
época, o Rio de Janeiro estava terrível. Ainda está. Mas aqui nós tivemos
muitas chances, né? Com as faculdades, tudo é bem mais perto, meus sete
filhos adoram aqui. Uns se formaram.
Então eu agradeço muito ao Ceará por
essas oportunidades. Faz trinta anos
que estamos aqui, então nossa parte
já fizemos, né? Meus filhos já querem
me levar daqui, mas, pra mim, largar
a Revarte é difícil, sabe? Mas o tempo
manda em tudo. Então minha parte ali,

eu acho que já fiz. Mas já falei pra eles
que, pra onde me levarem, eu vou criar
uma Revarte (risos). Apesar dos meus
oitenta e dois, sei lá. E, se eu viver cem
anos, o que eu vou ficar fazendo até lá?
Me entregar? Vou nada. (Risos).
A senhora é professora. Me conte como
é viver essa profissão.
Eu era da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas minha época de professora era
maravilhosa. Primeiro, eu era muito
criticada, viu? Porque eu fazia umas
coisas que não eram de acordo, né? Então, eu pegava a turma e fazia quatro
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peças de teatro, porque era onde eu
conseguia tirar as crianças de dentro
delas, né? Porque a gente vive dentro
da gente e pra soltar alguma coisa é
difícil. E criança tem que se soltar. Tem
que ser curiosa, tem que querer saber.
Hoje, eu escuto mães falando que o
filho pergunta demais. Ela tá matando
a criança, não tá? Tá. Então a diretora
me chamava e falava que as mães
estavam reclamando que as crianças
vieram pra cá para estudar e não para
fazer teatro. E eu respondia que, se até
agosto alguém não tiver aprendido a
ler, eu paro com meu teatro. Pois sim,
todo mundo aprendia a ler. Vou contar
uma das que eu fiz. Era da Branca de
Neve, e antes de começar a história eu
estava em sala de aula e abri a porta.
Aí vi a diretora passando com uma
menina e segurando ela bem forte pela
camisa e eu perguntei: “O que foi?”, “Ah,
ela quebrou a perna da professora”,
respondeu a diretora. “Nossa!” E naque-

la época não tinha essa de expulsar
aluno da escola. Tinha que manter lá,
na cozinha, no pátio, alguma coisa.
Mas não podia mandar pra casa. E a
diretora me perguntou se poderia ficar
com ela. Era bem alta, negra, 12 anos, e
eu aceitei, né? Aí arranjei uma mesinha, uma cadeira, coloquei uma roupa
diferente das demais crianças nela, e
disse: agora você é minha secretária,
tá? Quando eu precisar de giz, apagar
o quadro, você faz. E ela gostou muito
disso. Aí fui continuar a aula, que, no
caso, era a peça da Branca de Neve.
Todo mundo queria ser ela, né? Beleza.
E o príncipe, todo mundo queria ser
também. Aí chegou a hora da madrasta, e a única que levanta a mãozinha
é a minha secretária (risos). Ótimo.
Aí eu perguntava por que cada um
queria ser aquele personagem. Aí eu
perguntei para a Marli. Lembrei agora
o nome dela (da “secretária”). E ela me
disse que a madrasta era malvada. Aí

perguntei por que ela era malvada.
Aí a Marli: ”A tia sabe, não?“ E eu disse
que não, e ela respondeu: ”porque era
infeliz“. Olhe, foi a maior lição que eu já
recebi, até hoje. Ela sabia que era má,
e ela se colocou que era infeliz. Resultado, ela virou minha amiga. Aprendeu a
ler. Ela era de uma favela. O pai batia
muito nela. Então minha vida de professora foi bem marcante, tanto que o meu
diploma foi feito por uma ”aluninha“
minha.
Quando a senhora chegou em Fortaleza já havia se aposentado. Como foi o
recomeço da sua vida?
A primeira coisa que fiz foi me perguntar: “E agora? O que eu faço da minha vida? Me meter em vida de filho?
Não, né! Esperar a morte numa rede?
Não mesmo! Ela vai ter que correr muito
pra me achar, viu? (risos). Ver televisão?
De jeito nenhum?” Então escolhi fazer
cursos. Existia na época faculdade sem

1

Dona Alice é um anjo que Deus
colocou na Terra, pra trazer
esperança para todas as crianças
e adolescentes que cruzam o seu
caminho, e serve de exemplo para
todos nós que tivemos a honra de
acompanha-la em sua missão

”

Naelio Carvalho
Professor da Revarte
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1. Diploma escrito
por uma aluna da

PLEONASMO CONTRADITÓRIO

D. Alice, na sua

Odeio o ódio

época de professora,

É algo que quero distância

no Rio de Janeiro.

Mas como posso odiar o ódio
Se estou me contradizendo?

2. Dona Alice
observa aluno na

Matei a morte

aula de piano na

É algo que quero distância

Revarte

Mas como posso matar a morte
Se estou me contradizendo?
Não tolero intolerância
É algo que quero distância
Mas como posso não tolerar intolerância
Se estou me contradizendo?
Bati na violência
É algo que quero distância
Mas como posso bater na violência
Se estou me contradizendo?
Não é de estranhar tudo isso
O Brasil é contraditório assim
É melhor amar o amor

fronteiras para idosos. Aí, decidi estudar
francês, mas tinha um curso de espiritualidade do Carlos Tursi, que era um
padre e abandonou a batina. Casou
e foi morar no Morro Santa Terezinha,
aqui em Fortaleza. Lá, ele fez um trabalho com crianças carentes, e eu achava
sensacional as coisas que ele falava.
E mesmo assim, eu ainda continuava
chateada. Ficava me perguntando:
“Pra que eu vou aprender francês, se eu
não tenho dinheiro para ir pra França?”
Aí, um dia, uma moça chegou pra mim
e disse que ia levar uns pãezinhos na
favela e me convidou. Eu não gosto
de assistencialismo, porque você obriga a pessoa a lhe estender a mão. E
isso não é legal. Bom, eu fui. Cheguei
lá, era uma igreja católica. Tinha as

Logo, não me contradigo.
“Olá, caros amigos, meu nome é Lucas Vital, tenho 17 anos, e
entrei na Revarte com quase sete anos de idade. Sou bastante

tímido, discreto e fechado em minhas convicções, mas, graças

à Revarte e à Alice Domenech, treino para reverter esta situação. Entrei nesse universo ‘revartino‘ por causa das minhas

irmãs, que alugavam livros. E, desde então, não me desgrudei
dele. Em breve, lançarei meu livro e pretendo ser Jornalista no
futuro. Com a ajuda da Revarte, vou ‘lacrar’ e chegar ao topo
do sucesso.”

Lucas Vital
Aluno da REVARTE
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crianças todas sentadinhas, ouvindo
as aulas de catecismo. E eu reparei
nelas, todas malnutridas, malvestidas
e rezando. Ai, ai, ai! Não é mole. Então
contei uma história para elas, e amaram. Aí, um menininho me puxou e
perguntou: ”A senhora volta?“. E eu perguntei se eles queriam que eu voltasse.
Todos gritaram que sim. Aí comecei
a voltar. Meu filho Claudio levava a
televisão e passava filmes para eles. Aí,
um dia, uma das moças que ajudavam
lá me disse: ”Dona Alice, o ’fulaninho‘
é espirita. Não deixe ele entrar“. Ah,
eu não ia lá pra isso, de jeito nenhum.
Chamei o padre e disse que de hoje em
diante eu entrego tudo isso aqui. Eram
muitas crianças, e disse que não ia
continuar, que aquele preconceito era
deles e tudo mais. Aí fui embora, chateada. Uma diretora que me conhecia me
convidou para levar as crianças aos

Minha amiga Alice Domenech é
uma dessas pessoas iluminadas
que, por grandeza de espírito, vivem
a revelar o valor das pequenas
coisas. Sua capacidade de perceberse no outro encurta distâncias,
constrói laços e aprofunda afetos.
Vive intensamente a eternidade de
cada segundo, a maravilha de ser
Alice

”

Ana Paula Silva Farias
Professora e amiga da Dona Alice

D. Alice com seus alunos, na Revarte

sábados à escola que ela trabalhava. E aí comecei de novo.
Eram 35 aluninhos. Até que um menininho me puxou e disse:
”Tia Alice, tem uma casa abandonada ali“. Na mesma hora,
eu disse: ”Bora lá“.
(Neste instante da entrevista, o repórter perguntou se ela
queria dar uma pausa de uns dez minutos. Ela respondeu:
“Sim! (risos). Você é petulante igual a mim, garoto. Aceita
um suco de uva ou um chá-mate?” “Suco de uva”, respondeu o repórter.)

Então a senhora foi ver a casa abandonada que a criança
indicou?
Fui sim. Cheguei lá e uma moça me disse que pertencia a
um grupo de apoio às comunidades carentes, mas parece
que teve uma briga entre as mães lá dentro, e uma morreu
do coração na briga. Aí, resolveram fechar. Então fui atrás
do responsável, e descobri, e fui lá. Era na (rua) Barão do Rio
Branco. Cheguei lá, perguntei quem é o presidente, e falei
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Resgate dos
Valores pela Arte
É um projeto social, cultural
e comunitário que atende a comunidade do Conjunto Alvorada
visando a melhorar a qualidade
de vida das pessoas. Mantém-se
por meio de doações e trabalho
voluntário.

Crianças na aula de italiano, na biblioteca da Revarte

que eu tinha várias crianças com um
projeto de música e ele tinha o local.
Será que ele podia me ceder o lugar?
Ele levantou, pegou a chave e me deu.
Só isso. Aí fiquei: “Esse negócio tá muito
estranho”. Quando abri a casa, horrível,
tudo quebrado. E fui começando,
até que encontrei uma moça na
farmácia, que negou uma esmola
para uma criança, e eu, como boa
carioca, fui querer saber o porquê. Ela
me disse que, se desse, o pai pegava
o dinheiro e compraria bebida, e
que, se tivesse de fazer um trabalho
social, faria um que funcionasse. Aí,
contei do meu projeto pra ela, e disse
que tinha um sonho de fazer uma
biblioteca. Na mesma hora, ela disse
que era bibliotecária. Pegou o cartão
e me deu. Falei que no dia que eu
conseguir ligaria pra ela. Tudo bem.

Quando consegui o espaço e tudo,
liguei pra ela, e na mesma hora ela
lembrou, e foi até a Revarte, e até hoje
ela trabalha comigo. Lá temos uma
biblioteca com mais de vinte mil livros
disponíveis para todos. E é isso. Se você
se predispor a fazer alguma coisa em
prol do outro, pode ter certeza que você
será ajudado. O que eu já consegui, fico
sem acreditar. É impressionante. Nunca
passou na minha cabeça chegar onde
cheguei com a Revarte. Olha eu aqui,
dando entrevista pra você (risos). Né
fácil não, rapaz.
Que avaliação faz da sua vida?
Tudo que eu posso dizer sobre minha
vida é muito bom. Fico rememorando
tudo, e vivendo de novo. É muito bom,
porque, queira ou não queira, é a
minha história.

Teve como ponto de partida a
Biblioteca Monteiro Lobato, que
desenvolve atividades de empréstimo de livros, pesquisa, contação de história, reforço escolar e
leitura, chegando a atender, em
média, cerca de 100 crianças por
dia, tendo 700 leitores inscritos e
um acervo formado por doações
que chegam a 8.000 publicações.
Lá, voluntários desenvolvem
importantes trabalhos de inclusão
social, como o GRUPO MUSICAL
REVARTE, com aulas de coral,
flauta, violão, teclado, piano e
percussão, além de artesanato, teatro, desenho, xadrez, atendimento psicológico, reforço alimentar,
cidadania e o Saúde na Família.
Endereço:
Rua Salvador Correia de Sá, 465,
Sapiranga, Fortaleza, Ceará
Telefone:
(85) 3046-2482 / 98606-1589
E-mail: revarte@terra.com.br
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P

PROFISSÃO

VIDA DE UM
TANATOPRAXISTA
TEXTO

Ana Luiza Souza e Gustavo Machado

FOTOS

Ana Luiza Souza
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Arlindo observa
com cuidado
a sala aonde,
posteriormente,
chegará um corpo

A tanatopraxia é a prática da limpeza e de conservação de corpos humanos,
após a morte, quando as células entram em processo de decomposição. Ela
surgiu na Inglaterra, durante a 2ª Guerra Mundial. Por meio de um conjunto
de técnicas, é possível retardar o processo sofrido pelo corpo depois do
falecimento. Ela é importante para amenizar o sofrimento dos familiares e
amigos do falecido que estarão presentes ao velório, já que permite recuperar
algumas características físicas perdidas em função do óbito. Para conhecer a
rotina de um profissional que realiza esse trabalho e lida com a morte todos os
dias, A Ponte conversou com o tanatopraxista José Arlindo Névoa, que atua há
24 anos na profissão e é dono de uma clínica especializada no ramo.

e uma nova sessão
de tanatopraxia se
iniciará.

A

clínica, localizada em um bairro de

segundo informa, de um jovem que aparenta

uma fachada com muros brancos

berto por uma espécie de papel branco até

classe média de Fortaleza, possui

e altos, e a entrada é feita através de dois

grandes portões de alumínio, os mesmos utilizados pelos carros das funerárias quando

trazem ou levam algum cadáver. A sala de

espera não é muito grande, mas é climatizada e confortável, muito diferente dos outros ambientes, onde todos os dias corpos e
mais corpos são preparados para “um último

adeus”. A dupla de repórteres espera com

certa apreensão. Ver a morte de perto não

ter um pouco mais de 15 anos. Ele está co-

a altura do pescoço. Seus lábios, bem preenchidos, estão muito pálidos e seus olhos

estão fechados. Na sua cabeça se observa
uma costura. Vendo a surpresa dos repór-

teres diante da cena, o profissional tenta
acalmá-los. “Venham, pessoal. Ele está só

dormindo! Não tem problema”. Névoa explica que, para ele, é algo muito natural lidar
com cadáveres.

Em seguida, ele mostra a sala onde é fei-

faz parte do seu cotidiano.

ta a higienização dos corpos. É um espaço

Névoa, 61 anos, tanatopraxista, pilotando

pas que trazem figuras da anatomia huma-

Mas logo entra na garagem José Arlindo

uma reluzente moto Harley Davidson vermelha, de 1.200 cilindradas. Ele usa óculos

de grau estilo aviador e veste blusa polo vermelha, calça jeans e tênis. Cumprimenta a

dupla com um largo sorriso. Ele é alto, tem

cabelos grisalhos e está com a pele um pouco bronzeada. Seus olhos são claros e seu

olhar é tranquilo. Aparenta ter menos idade.
Tem um sotaque tipicamente paulista e é pai
de quatro jovens.

Ele pede para a dupla segui-lo. Começa

mostrando os diferentes ambientes da clínica. Abre uma porta e dentro da sala pode
ser visto um corpo recentemente falecido,

amplo e tem suas paredes cobertas com mana, que, segundo o profissional, têm função

instrutiva. Há ainda mesas de metal onde os

corpos são dispostos, equipamentos utiliza-

dos para retirada do sangue e injeção de líquidos conservantes, maquiagens utilizadas

para melhorar a aparência dos falecidos e
os instrumentos cirúrgicos utilizados na reconstituição do corpo, no caso de ter sofrido

acidente grave. Por último, mostra o local

utilizado para colocar os corpos dentro dos

caixões e as essências que ele mesmo desenvolveu para aplicar neles. Vendo-o falar,

é fácil perceber que a tanatopraxia é uma
profissão que ele exerce com paixão.
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A DESCOBERTA DA PROFISSÃO
Nascido em 1956, na cidade de Araraquara, localizada a cerca de 280 km da capital

paulista, José Arlindo Névoa conta que pas-

vas de uma formação superior, as influências

Então aquilo
[abrir jazigos]
foi se tornando
algo normal
para mim,
uma profissão,
porque dali eu
ganhava um
dinheirinho e
eu podia ajudar
em casa”

ção foram a de seu tio, coveiro de cemitérios,

Arlindo Névoa

sou sua infância com seus avós maternos.

Mesmo vindo de uma família de classe média, teve de enfrentar algumas dificuldades

financeiras. Ainda criança, percebeu a necessidade de buscar algum trabalho, situação
normal naquela época. “Com sete, oito anos,

eu já buscava trabalhar. Já era o objetivo das
crianças trabalharem e pensarem em fazer

algo para ajudar a família.” Sem perspectide trabalho que mais lhe chamaram a atene a de seu avô, diretor do Instituto Médico

Tanatopraxista

Legal (IML), em Araraquara.

Ele começou a observar e auxiliar o seu

tio em sepultamentos para ganhar algum

dinheiro. Aos 13 anos, já abria jazigos em

cemitérios e acompanhava autópsias de corpos e verificações da causa mortis no IML.

E assim é que foi se habituando a lidar com

a morte e com a preparação de corpos para
o sepultamento. “Então aquilo [abrir jazigos]
foi se tornando algo normal para mim, uma

profissão, porque dali eu ganhava um dinheirinho e eu podia ajudar em casa”.

Paralelamente ao trabalho no ramo fu-

nerário, Névoa exerceu outras atividades.

A principal delas foi a de ciclista. Nela, ele
conquistou alguns troféus, como o de cam-

peão paulista, e foi convidado a participar

em competições para uma marca brasileira

de bicicletas. Devido à fama e ao seu suces-

Trabalhar com

so como atleta, quando ele tinha 17 anos

a morte é algo

para treinar na Colômbia, país exportador de

vida de Arlindo.

a empresa patrocinadora decidiu enviá-lo

comum na

muitos ciclistas para a Europa, em um time

De coveiro a

morto em 1993. Porém, por receio de deixar

empresa, ele se

tura em outro país, ele recusou o convite e

e bem-sucedido

pertencente a Pablo Escobar, narcotraficante
suas origens para embarcar em uma avenvoltou a ser coveiro e auxiliar no IML.

dono de uma
sente realizado
na profissão.
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Aos 18 anos, foi trabalhar em uma fune-

rária e, aos poucos, novas técnicas de preparação de corpos foram sendo adquiridas pelo

jovem. Nessa empresa, ele começou a ver novos horizontes na área. “Na funerária aprendi
que eu poderia ganhar dinheiro na reparação

Passo a passo de uma sessão
de tanatopraxia

de corpos, arrumação de corpos para viagens,
embalsamento de corpos. Eu fui aprendendo

tudo depois que entrei nela. O conhecimento

avançou e comecei a enxergar que essa se-

O corpo chega do hospital ou do Instituto Médico Legal (IML). A partir daí,
ele fica a cargo do tanatopraxista, profissional que realizará o processo:

ria uma profissão. Era algo que eu gostava”,

relembra. Já mais experiente, percebeu que

poderia dedicar-se inteiramente a esse ofí-

cio. “Então, pra mim, tava ali, já tava escrito
que era aquilo que seria meu futuro.” Tempos

1 – Os instrumentos usados são pinças, tesouras, lâminas de bisturi, aspiradores nasais, dentre outros;
2 – É feito um pequeno corte na artéria femoral, que tem a função de levar o

depois, tornou-se gerente de uma funerária e

sangue para todo o corpo;

va. Isso o incentivou, anos depois, a abrir um

do sangue do paciente;

adquiriu conhecimento na área administrati-

3 – Depois são aplicados dois canos nas fossas nasais para facilitar a saída

negócio no ramo para os seus pais. Entretan-

4 – Uma incisão no abdômen é feita para sugar componentes líquidos e

to, essa iniciativa não obteve sucesso.

Em 1994, após o fracasso na empresa

familiar, uma nova alternativa de trabalho
surgiu. Quando ainda era gerente de uma

semi-sólidos do corpo;
5 – A seguir, é injetado o formaldeído, mais conhecido como formol;
6 – Após este processo, os cortes são costurados e fechados para a melhor

empresa, mudou-se para São José do Rio Pre-

conservação;

seu principal objetivo era aprender as técni-

8 – A isto segue-se, por último, a maquiagem;

to, a cerca de 442 km da capital paulista. O
cas da tanatopraxia. Ao conhecer o conjunto

de técnicas para a preservação e preparação
de corpos para o velório e posterior enterro,

ele se encantou ainda mais pela profissão.

7 – Em seguida, o corpo é vestido e posto dentro do caixão;
9 – Por fim, o caixão é fechado e entregue à funerária.
Obs.: O tempo médio de uma sessão de uma tanatopraxia é entre 50 minutos

“Foi tudo na base da curiosidade. Então, eu

e uma hora. Já o preço do procedimento varia entre 600 e 2.000 reais, depen-

restauração de corpos, eu ia. Eu podia estar

funerária contratada pela família para cuidar do enterro.

era doido. [Se] alguém falava em fazer uma

dendo da duração de conservação. Adornos, como flores, são entregues pela

fazendo o que fosse, podia estar de folga,

abandonava tudo que eu estava fazendo e
ia. Então, pra mim era uma coisa que eu gos-

abrir um negócio próprio. Após começar seu

os líquidos utilizados em sua clínica e as fór-

apenas um ofício, mas uma atividade que ele

esforço, ele comprou o terreno onde hoje se

clínica, é como se eu estivesse lidando com

tava muito.” Para ele, a tanatopraxia não era
gostava de exercer, o que lhe proporcionou
um grande sucesso profissional.

Em 2002, Névoa recebeu um convite de

um empresário para vir a Fortaleza trabalhar
como seu sócio numa clínica de preparação

de corpos. Contudo, após notar a enorme demanda da cidade por esse serviço, resolveu

empreendimento em um local alugado, com
localiza sua empresa. Lá, todos os materiais
usados no tratamento de um corpo foram

adaptados por ele, após anos de estudo e

dedicação à área. Ele criou algumas técnicas
próprias para lidar com o tratamento dos corpos e acumulou conhecimento suficiente da

tanatopraxia. Além disso, ele produz todos

mulas são guardadas em segredo. “Aqui, na

a fórmula secreta da Coca-Cola. Não conto

pra ninguém.” Apesar de todo o conhecimento acumulado, ainda se considera um eterno
estudante da técnica e, por isso, prefere não
dar aulas sobre o assunto.

Em todos esses anos, lembra-se de um

único caso curioso que aconteceu na sua re-
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aquela pessoa era um ente querido. É uma

lação com os mortos. Foi na primeira funerária

pessoa que teve uma vida. Então tem que se

em que trabalhou, onde era motorista. Em seu

respeitar aquele corpo. Depois de 24 horas,

primeiro dia de trabalho, ficou responsável por
ir buscar um corpo que havia sido encontrado

antes. O cadáver estava em completo estado

Ele tava sem olho, todo estanho
e querendo jogar futebol comigo
[risos]. Eu dizia pra ele que não.
‘Não, rapaz, cê tá morto, tem que tá
no necrotério, não jogando comigo’’’

Mas, o então motorista Névoa realizou seu ser-

Arlindo Névoa

na margem de um rio. Ao chegar lá, ele encontrou o corpo em um estado assustador, pois o
homem havia morrido afogado muito tempo

Tanatopraxista

guém, é filho de alguém, é irmão de alguém.

Com esse tratamento que a gente faz aqui,
na clínica, nós bloqueamos isso daí”. Ele faz

benefícios da sua profissão, não somente
para o corpo do falecido, mas também para
aqueles que conviveram com ele.

sado e já era de madrugada, resolveu dormir
na funerária. Então, depois que dormiu, conta

presta atenção nisso. E ali é a mãe de al-

essa afirmação mostrando-se orgulhoso dos

de deterioração e, inclusive, sem um dos olhos.
viço normalmente. Como estava muito can-

o corpo começa a se decompor e ninguém

Por conhecer tão profundamente o seu

que o morto apareceu em seu sonho. E o mais

acontece pra todo mundo e acontece só uma

trabalho, ele deu instruções precisas a sua

tava sem olho, todo estanho e querendo jogar

rém, como tanatopraxista, vê o falecimento

ja sejam aplicados a seu corpo quando vier a

estranho é que ele queria jogar futebol. “Ele
futebol comigo (risos). Eu dizia pra ele que não.

‘Não, rapaz, cê tá morto, tem que tá no necrotério, não jogando comigo!’”

MORTE VERSUS VIDA
Névoa lida diariamente com a morte desde
os 7 anos. Para ele, o óbito é parte do ciclo
da vida. “A morte é uma coisa natural, que

Tanatopraxista maquiando um cadáver

vez, mas não tem explicação para ela”. Pocomo uma violência contra o corpo humano,

família quanto aos procedimentos que dese-

falecer. Mas diz que evita pensar em sua mor-

pois a decomposição começa horas depois

te com muita frequência, apesar de conviver

com os procedimentos que são necessários

tante é ter uma vida tranquila e com cautela,

da morte. Por isso, ele mostra-se preocupado

e importantes para conservação dos corpos.
“As pessoas falam: ‘Morreu, cabou’. Não,

pera aí! Não cabou, não. Nós temos que cuidar daquele corpo, porque, querendo ou não,

com ela diariamente. Para ele, o mais imporsempre procurando ajudar as pessoas que

estão ao seu redor, como seus filhos, sua esposa e moradores da comunidade próxima

à clínica. “Pra mim, vida é isso. Viver um dia
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após o outro procurando cuidar das pessoas

que estão ao seu redor. Cuidar, ajudar, porque
é assim que funciona o mundo, um ajudando
o outro” .

“Cuidar” é uma das palavras que ele usa

com frequência quando fala de sua vida. Ele
acredita que algumas pessoas morrem pre-

maturamente e não valorizam suas próprias

vidas. “As pessoas dizem: ‘Chegou a hora de
morrer’. Não, não chegou a hora! As pesso-

as procuram a hora. Pelo menos, eu penso
assim, porque a gente vê casos em que não

tem sentido a pessoa ter morrido naquele
momento”. Nos encontros que a reportagem
d’A Ponte teve com o tanatopraxista, pôde

perceber que ele vive com muito zelo e preocupação, sempre procurando manter uma
existência saudável. É um grande conhecedor e admirador do corpo humano. E, para

tal, procura se cuidar. “Eu tenho vários tipos

de condutas que puxam para o lado do cuidado com meu corpo. Se as pessoas tivessem uma ideia de como é o funcionamento

do nosso corpo... Nossa! Elas iam cuidar com

tanto carinho dele, porque a coisa mais linda

é o funcionamento do nosso corpo humano”.
Aos 61 anos de idade, Névoa ainda pra-

tica o ciclismo como atleta profissional. Ele

já competiu em grandes equipes do ciclismo

brasileiro, e, atualmente, defende a seleção do
Estado do Piauí nas competições, sendo um

dos campeões do Norte-Nordeste. Além disso, toma outros cuidados, como o de manter
uma alimentação balanceada e controlada, de

praticar outros esportes, como o tênis, e, principalmente, manter-se afastado de situações

estressantes. “O que eu procuro fazer é isso:
cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida.
Cuidar pra que eu possa viver muitos anos.”

A calma e
paciência refletidas

MAQUIAGEM

no olhar de Névoa

A reportagem acertou com o tanatopraxista

são componentes

cedimento. Estava claro que não conseguiria

um tanatopraxista

que voltaria para assistir a uma parte do proacompanhar toda a técnica da tanatopraxia

essenciais para
durante uma sessão.
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por se tratar de um processo muito impactante
para quem não está acostumado. Ela optou

por assistir à etapa “mais leve”, a maquiagem.

No dia seguinte, a dupla de repórteres che-

gou na hora combinada e se instalou na recepção para aguardar ser chamada por Névoa. Em

A região da Indonésia onde
vivos e mortos moram juntos

um dado momento, ouviram-se gritos de de-

sespero e choro intensos vindos do interior da
clínica. Logo a reportagem soube que eram de
um funcionário da casa que tinha acabado de

receber a notícia de que seu pai havia faleci-

do. Depois, chegou um carro funébre trazendo
o corpo de uma senhora, cuja identidade não

foi revelada — apenas a idade, 79 anos. Havia falecido de causas naturais, para alívio dos

repórteres, que não desejavam ver um corpo
destruído por um acidente.

Trinta minutos depois, um dos trabalha-

dores da clínica chamou a reportagem para
entrar na sala onde seria realizado o processo de maquiagem. No local, ao lado de
macas, armários e materiais, como garrafas

e frascos de vidro, encontrava-se dentro de
uma urna de madeira o corpo da senhora

A diferença entre a cultura ocidental e oriental é marcante. Enquanto na
primeira o costume é enterrar o corpo de um ente querido horas após a morte,
em uma região como a de Tana Toraja, por exemplo, localizada na ilha de
Sulawesi, na Indonésia, é de praxe conviver com o cadáver até que a família
esteja preparada para enterrá-lo.
Após a morte, o corpo passa por um processo de conservação, feito, tradicionalmente, com ervas. Mas, atualmente, as famílias usam formol. A partir daí,
passam-se anos, até que o enterro ocorra. Enquanto isso, as famílias guardam
os corpos em casa, tratando deles como se estivessem apenas doentes.
Nessa região, existe a crença de que, se as famílias não cuidarem dos corpos
da maneira certa, os espíritos retornarão para perturbá-las. Por isso, levam comida, bebidas, cigarros para os mortos, que, geralmente, ficam em cômodos da
casa, com as luzes acesas, e nunca isolados. Diariamente, os corpos são limpos
e suas roupas, trocadas.
Essa é uma tradição centenária dos Torajans, porém, aos poucos ela está
sendo transformada, pois os nativos estão deixando de ser aluk to dolo (a religião dos Torajans) para se tornarem cristãos.

Sua pele tinha uma coloração normal por

causa dos líquidos conservantes que lhe foram injetados na artéria femoral, localizada

próximo ao pescoço. Ela estava vestida com

uma camisa rosa, calça preta, um terço entre
as mãos e sapatos pretos. O tanatopraxista

e seu auxiliar a maquiaram com pó de arroz,
blush, rímel e batom. Aplicaram nela um perfume bastante agradável.

Depois, colocaram cuidadosamente ca-

dernos de jornais e papéis picados à altura de

seu pescoço para manter ereto o corpo, que
se encontrava ainda coberto por uma malha

fina. O tanatopraxista e seu auxiliar prepararam a última etapa. Fecharam o caixão e o

decoraram com flores naturais e frescas. Agora, seu corpo estava preparado para o último

adeus dos seus entes queridos. Por fim, o motorista da funerária foi chamado para ajudar a
carregar o caixão para o carro funébre.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

que haviam trazido pouco antes.
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CULTURA

Na última década, o Brasil alcançou a 3ª posição no ranking
dos países que mais investem na produção de espetáculos
de teatro musical. Fora do eixo Rio-São Paulo, Fortaleza
dá seus primeiros sopros e manifestações dentro desse
gênero, lotando teatros, despertando a curiosidade do
público e traçando caminhos e possibilidades para quem
tem o desejo de transformar esse tipo de arte em sua
profissão. Nesse contexto, um jovem fortalezense já vem
colecionando conquistas dentro do showbusiness musical.
Trata-se do produtor e diretor de espetáculo André Gress,
27 anos. A Ponte fez uma longa entrevista, onde ele revela
a sua história e seus sonhos com grande entusiasmo.

TEXTO

Beatriz Santos

FOTOS

Arquivo pessoal

Da Broadway
aos palcos de
Fortaleza: uma
trajetória
de sonhos
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eu primeiro contato com o teatro musi-

cada detalhe daquele momento”, relembra.

quando seus pais viajaram com ele a

sensações trazidas por um espetáculo da Bro-

Fantasma da Ópera. Isso me encantou de um

depois, durante uma viagem em seu intercâm-

cal aconteceu bem cedo em sua vida,

Nova Iorque. “Eles me levaram pra assistir a O
jeito e me assustou de uma maneira que eu fi-

quei sem palavras... Foi meio louco, assim, eu
achei que era tudo verdade. E eu tenho uma

vaga lembrança dessa experiência. Eu lembro
que eu fiquei com medo de dormir sozinho à

noite. Dormi no meio da cama deles (risos). E

eu lembro que eles compraram o CD e eu escutava compulsivamente para tentar lembrar

O reencontro do jovem diretor com as

adway só aconteceria mais de uma década

bio, por volta dos 15 anos de idade. A seguir,
confira uma entrevista que não só revela uma

trajetória pessoal, mas também delineia uma

imagem representativa de muitos jovens e
adultos que desejam, assim como André, ser
muito além de profissionais do ramo teatral em

Fortaleza. É o desejo de quem sonha em ser
um contador de grandes histórias.
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Durante o intercâmbio nos EUA, como
aconteceu o seu reencontro com a
estética artística dos musicais?
André Gress: Eu fui fazer meu intercâmbio por volta de 2006 – já fazia teatro no
colégio desde pequenininho. Aí, eu viajei
para os EUA e estudei na John Adams
High School e lá tinha aula e um clube
de teatro. No primeiro semestre, eles não
fizeram um musical. Eles fizeram uma
peça chamada Arsenic and Old Lace,
que conta a história de duas senhorinhas
que matam pessoas e que acham que
estão fazendo caridade. E eu fazia um
personagem secundário, chamado Dr.
Herman Einstein. Eu falava pouquíssimo
em inglês. Foi muito difícil para mim
aprender a decorar as falas. Muitas vezes
eu falava sem saber o que estava falando
(risos). O personagem ficou muito bacana,
ficou muito diferente. E aí eu ganhei um
prêmio de melhor ator das escolas de
High School naquela época por esse personagem. Era um prêmio simbólico. De lá,
eu continuei estudando e, no final do ano,
os intercambistas fizeram uma viagem
juntos para NY. E aí eu fiquei louco, né?
Nossa, eu ia ver um musical. Finalmente
eu ia relembrar aquela sensação que eu
tive quando era pequeno. E aí eu tava
sonhando com Chicago, O Fantasma...
Quando eu cheguei lá e descobri qual era
o musical, eu fiquei superdecepcionado.
Eu só ia poder assistir a um musical. E era
Rent. E eu só pensava “ah não, o que é
Rent? Não quero ver isso”. O teatro não tinha nem cortina. Era um teatro totalmente
experimental, e eu queria ver um cenário
gigantesco, uma escada entrando. Eu
tinha uma ideia muito equivocada na
época. E aí, comecei a assistir e de repente
comecei a ficar assim. E depois assim (faz
cara de interessado). No intervalo do primeiro para o segundo ato, eu já corri para
comprar o CD.

PERFIL
NOME
André Gress
NACIONALIDADE
Brasileiro
IDADE
27
ATIVIDADES
Diretor de Teatro
Musical
RESUMO
Formado pela New
York Film Academy
e primeiro brasileiro a entrar para a
Broadway Dreams
Foundation, dirigiu o
primeiro espetáculo
com os direitos autorais da Broadway,
em Fortaleza.

André Gress (dir.) e
Jeff Marx, criador
do Avenida Q.

O que você estava sentindo nessa
hora? O que o impulsionou a ir correndo comprar o CD?
AG: Eu me apaixonei porque eu senti
a mesma coisa que eu senti quando eu
assisti a O Fantasma da Ópera, quando
eu era criança. Mas eu não precisei de
um lustre cair do teto, ou de um cenário
gigantesco ou efeitos especiais. Era um espetáculo grandioso, mas o que me encantou foi ver a essência do teatro musical.

Acho que, naquele momento, eu entendi
realmente o que era teatro musical e eu
vi que eu queria aquilo para minha vida
de alguma maneira. E saí apaixonado
depois do espetáculo, não falava de outra
coisa. Cheguei em casa, fui pesquisar
e vi que Rent já havia sido montado no
ano 2000. Vi também que já havia sido
feita uma montagem amadora em São
Paulo. E eu comecei a ter a ideia louca de
que eu queria montar isso aqui. Nisso eu
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ainda tinha 16 anos. Era 2006. E aí voltei
para Fortaleza, já com 17 anos, e comecei
a cursar Publicidade & Propaganda na
Unifor, em 2007.2. Eu era muito envolvido
em tudo, era responsável pela parte de
cultura do Diretório Acadêmico, e comecei, por conta própria, a montar um grupo
de teatro musical na Unifor. Eu queria
adaptar Rent... Olha a cabeça da pessoa!
Dirigir Rent, aos 18 anos, em Fortaleza. Fiz
uma audição, deu gente, e eu comecei a
montar Rent com esses loucos de vários
cursos da Unifor. Consegui o roteiro e as
partituras com os professores dos EUA,
mas, mesmo assim, isso era uma loucura.
Isso foi nove anos atrás. A gente ensaiava na minha casa, no salão de festas,
na quadra, sol quente, às 3h da tarde.
Ensaiava na Universidade, cantando nas
pedrinhas em frente ao Diretório Acadêmico, com uma extensão de 20 m para
ligar o playback. E começamos assim.
Só que o engraçado foi que começamos
a fazer parte da rotina das pessoas que
estudavam no turno da noite. As pessoas
começaram a ficar curiosas, se perguntando: “aonde eles querem chegar com
tudo isso?”. E, quando estreamos a peça
no Teatro Celina Queiroz, foi a maior
atração no campus, faziam fila ao redor
do Bloco T.
Como foi essa primeira experiência?
AG: A gente apresentou Rent quatro
vezes: duas na Unifor e duas no Teatro
Sesc Emiliano Queiroz. A gente ficou
muito feliz! Foi horrível e bom ao mesmo
tempo. Eram altas desafinações, muita
coisa mal resolvida no palco, mas era
nosso primeiro grito de fazer algo do tipo
aqui, em Fortaleza. E daí, já que o grupo
tinha ganhado um primeiro sopro, eu
me perguntava: “o que a gente ia fazer
agora?”. E aí conseguimos uma parceria
com o Dragão do Mar para ensaiarmos

2017, eu trouxe mais referências brasileiras e isso foi muito bom

Eu acredito que Fortaleza ainda
tem muito a oferecer. E eu tenho
muito orgulho de ser cearense.
Apesar de buscar muitas coisas fora
daqui, fazer isso aqui em Fortaleza
é um presente para mim”

em um espaço lá. A ideia era ter uma
aula de teatro, outra de dança e outra de
canto. A gente tentava sempre, mesmo
com o pouco de bagagem que eu tinha
naquela época, tentar fazer na linha, ou
tentar acertar.
Uma linha de referencial estilo
Broadway?
AG: Sim, que vi na Broadway, nas escolas,
nas audições que eu tinha feito nos EUA.
Esse referencial trazido por você vem
da Broadway, mas, no Brasil, a história
do gênero teatral musical foi bastante
influenciada pela música local e pelo
teatro de revista. Em seus estudos, você foi
influenciado por esse tipo de estética?
AG: Para ser sincero com você, eu
quase não tive nenhum estímulo brasileiro. Talvez até isso reflita na estética
do espaço onde você está (estamos na
escola de artes de André, um local com
estética arquitetônica inspirada na
Broadway). Mas a minha ideia de trazer
o referencial de fora não é porque eu
não goste do Brasil, mas porque foi,
literalmente, o meu primeiro contato
com o teatro, desde criança. Para você
ter uma ideia, eu escutei a Ópera do
Malandro já bem mais adulto, com uns
20 anos, e até pensei em montar. Mas
agora sim! Até no Broadway Brasil de

E depois dos ensaios no Dragão do Mar, o
que aconteceu com o seu grupo?
AG: Estavam criando um teatro de
bolso do Del Paseo e meu nome chegou até a direção por conta de Rent.
Disseram que queriam trabalhar com
o que eu estava fazendo. E aí, em 2009,
saímos do Dragão para treinar numa
sala de ensaio dentro do shopping.
Então, estando no Del Paseo, eles me
contrataram para fazer um espetáculo
para eles, a partir de julho. E aí eu tive
a ideia de montar o Desconstruindo
os Clássicos, que era uma série de
esquetes com releituras dos clássicos
da Disney.
Por que trazer uma perspectiva de
desconstrução cênica para esse
momento?
AG: Porque eu sabia que, naquele
momento, eu nunca ia conseguir montar
uma coisa com efeitos da Disney. A ideia
era colocar em cena a parte técnica que
deu errado, entende? Porque eu sempre
tentei não assumir — isso é uma coisa
que eu carrego — o que eu não tinha.
Você já pecou nesse aspecto em algum
momento?
AG: Já, uma vez. Foi no Enfeitiçada, meu
último espetáculo acadêmico, alguns
anos depois, em 2011. Em 2009, apresentamos o Desconstruindo. Era um espetáculo
com mais de 30 atores em cena, num
teatro de bolso que cabia, no máximo, 120
pessoas. E o palco era minúsculo. Então,
tudo muito pequenininho. Era muito grande para caber naquele espaço. Mas as
pessoas adoravam, e saíam perguntando
“da onde vocês são?”, como se a gente
não fosse de Fortaleza. Era, infelizmente,
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um elogio que a gente ganhava. (risos) E
aí me pediram para criar um outro espetáculo. E aí eu criei o Yann, um espetáculo
mudo. E, para finalizar a passagem pelo
Del Paseo, eu peguei a referência dos
garçons cantores, uma ideia que já existia
em vários lugares do mundo, mas que
começou em um restaurante em Brooklyn.
E fiz um espetáculo chamado Um Show de
Jantar, com cenas de musicais famosos,
onde o teatro inteiro virava um restaurante. E a diferença do espetáculo é que tinha
um telão, que era como se fosse um link
ao vivo, dos cozinheiros trabalhando na
cozinha. Então a gente gravou esse vídeo
de um jeito como se os cozinheiros estivessem falando com os garçons.
Você falou sobre várias estéticas, como
o teatro mudo e o teatro com a luz negra.
Como era seu processo de pesquisa?
AG: Eu pesquisava muita coisa. O
Youtube, por exemplo, foi um grande
parceiro meu (risos). E eu sempre fui
muito curioso, então assistia a muitos
espetáculos e tentava entender de
onde que vinha cada referência... Eu
acho que fui tentando entender um
pouco mais daquilo que eu assistia,

entende? E o legal era assistir de tudo,
desde espetáculos pequeniníssimos a
espetáculos da Broadway.
Essas referências ainda eram novidade
para Fortaleza?
AG: Sim, sim, eram novidade. No Brasil,
com certeza, já teve, mas para Fortaleza
ainda era novidade. Eu encontrei só uma
loja que tinha tinta fosforescente de diversas cores, então tive que comprar quase
o estoque todo quando fomos fazer.
E o retorno financeiro pagava o
espetáculo?
AG: Bom, a gente mal se pagava. Cada
um de nós ganhava uns 15 ou 20 reais por
apresentação (risos). Muito simbólico, era
basicamente o que a gente gastava para
comer de uma apresentação para outra,
lá no shopping. Naquela época, eu ainda
não aceitava aquilo como uma profissão.
E aí, depois que eu saí de lá, já estava
terminando minha faculdade, e fui atrás
de fazer um espetáculo autoral, o Um Dia
Desses, que era uma história sobre o autor
de Rent. Foi muito bacana o processo. Eu
pesquisei bastante a vida do Jonathan
Larson. Me inspiro muito nele, é uma gran-

O Projeto Broadway Brasil
Criado e dirigido por André Gress, com produção de Allan Deberton, o
Broadway Brasil é um projeto que começou em 2013, com a proposta de realizar
uma intensa semana de formações em canto, dança e interpretação para inscritos de todo o Brasil. No fim da semana, com elenco formado por artistas convidados e estudantes selecionados a partir das inscrições, monta um espetáculo
que reúne vários números de espetáculos do teatro musical. Em 2017, já em sua
terceira edição, o projeto trouxe importantes nomes do teatro musical nacional
e internacional. A edição de 2018, intitulada Broadway Brasil — Na Estrada, será
realizada em outras grandes cidades brasileiras.

de referência para mim. Ele morreu cinco
horas antes de Rent estrear na Broadway
(em 1996). Em 2011, eu decidi montar
Wicked aqui, em Fortaleza, sob o título de
Enfeitiçada. E aí foi a grande reviravolta
na minha vida. Só que esse espetáculo é
complicadíssimo! E foi muito ruim. A gente
chegou no teatro no mesmo dia da apresentação, então não deu tempo de levantar o cenário e arrumar a iluminação. O
espetáculo, no primeiro dia, foi muito ruim.
Foram só três apresentações. E eu saí tão
frustrado, tão derrotado, que eu prometi:
“nunca mais vou fazer isso, nunca mais
vou permitir que isso aconteça. E eu vou
parar. E eu só vou fazer quando realmente
puder fazer.”
Isso o levou a buscar formação
acadêmica na área?
AG: Sim. Uns quatro meses depois, eu
conheci o Allan, que é meu produtor e
parceiro de trabalho hoje. Ele tava com a
ideia de montar o Avenida Q, musical da
Broadway. Ele me chamou para entrar
no projeto, e aí a gente começou a correr
atrás juntos, tentar conseguir os direitos
etc. E, em paralelo a isso, vi que tinha uma
audição para New York Film Academy
(NYFA). Aí eu fui para São Paulo para fazer
o teste. Ganhei uma bolsa parcial, vendi
algumas coisas aqui e fui para Nova
Iorque, em 2012. Desde Wicked, eu não
tinha produzido mais nenhum espetáculo.
E aí, nessa época, aos 22 anos, eu marquei
uma reunião na Music Theatre International (risos), que é a maior empresa de
licenciatura de musicais, para ter uma
entrevista com o vice-presidente, que na
época era o Richard Salfas. E aí comecei a
conversar com ele, para estreitar relações.
Já tinha comprado três apresentações do
Avenida. Doido, né? (risos)
E eu também andava para todo canto
com o livrinho debaixo do braço, que era
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meu portfólio com as coisinhas que eu
tinha feito aqui em Fortaleza. Eu mostrava
para todo mundo, era sempre debaixo do
braço. Todos os meus amigos que estudaram lá comigo lembram de mim falando
sobre esse livrinho. Era um doidinho. E
nisso eu estudando na NYFA, onde eu
conheci o Thom Warren, um dos meus
professores, que eu brinco ser a minha
“madrinha” do teatro musical. Foi uma
das pessoas que olhou para mim e disse
“eu acredito em você”. E aí ele disse que
eu tinha que conhecer uma pessoa muito
especial. O Thom era ator do Rei Leão há
mais de 15 anos. E aí, um dia, durante
uma aula, meu celular toca. Ele mandou
uma mensagem perguntando: “você está
onde?”. E eu respondi: “estou tendo uma
aula”. Ele disse: “saia daí agora; você
vai se encontrar com Julie Taymor, diretora do Rei Leão”. Saí andando por uma
rua em Nova Iorque, perto da Times

Square, sem saber o que tava acontecendo. Comecei a me acalmar e tentar
me situar, tentar encontrar o endereço
do café próximo ao trabalho da Julie.
Descobri onde era, cheguei até lá. Meu
professor estava também. E ele queria
que ela me aconselhasse a seguir uma
carreira de estudo no teatro musical,
um mestrado, um doutorado, enfim,
uma vida acadêmica. Aí chegou ela,
toda descabelada, nem parecia a Julie
(risos), diretora de Across The Universe,
saindo do escritório dela para tomar
um café comigo. Vê como isso é surreal!
Quem é André para Julie Taymor sair
do local dela... E aí ela olhou o meu livrinho, né, e, de todos os espetáculos que
eu fiz montagem de algo que já existia,
ela olhava e dizia “cópia, cópia... cópia”.
Aí sobre os que eram originais, “gostei
disso daqui, gostei disso daqui”. E me
entregou o livro. E eu chocado.

E o que ela disse?
AG: Chegou um momento em que ela
falou: “criança, eu vejo aqui que você tem
potencial. Mas eu acho que falta você
conhecer novos ingredientes. Eu não lhe
indico nenhuma carreira acadêmica”.
Nesse momento, meu professor fez só
assim, ó (arregala os olhos). A Julie fez
a carreira dela viajando pelo mundo.
Só que a família dela é riquíssima, ela
sempre teve muito dinheiro. Se você vir O
Rei Leão, por exemplo, tem referência do
teatro de sombra chinês, de teatros portugueses, africanos... E ela foi trazendo várias
referências, explicando de onde vinha
cada coisa. E assim ela conseguia fazer
a assinatura dela como diretora. E ela
dizia que via potencial em mim, mas via
que eu tinha poucos ingredientes para
poder entender o que era de fato gostoso,
o que é que juntando ficaria bom. Dizia
que eu precisava abrir a minha mente

André Gress (à esq.) e Annette Tanner (à dir.), co-fundadora e diretora executiva da Broadway Dreams Foundation.
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Atores em cena durante o espetáculo final do projeto Broadway Brasil.

nesse sentido, esquecer teatro musical.
“Esquece teatro musical”, ela dizia. “Você
encontra coisas muito mais interessantes
fora do teatro musical”. Foi surreal. E é algo
que eu levo para minha vida. Além disso,
o Thom disse que ia mandar um e-mail
para um amigo dele da Flórida, e que
ia me colocar em cópia para ver se esse
amigo poderia me ajudar. Ele queria que
eu conversasse com esse professor. Esse
professor era ninguém menos que Rocco
Dal Vera, autor do livro que eu estudava,
e que uso até hoje em Fortaleza, o A Atuação em Teatro Musical: Curso Completo.
O Rocco perguntou como que ele poderia me ajudar, e eu disse que queria ser
diretor. Mandei meu minissite, portfólio,
vídeo, enfim. Mas ele disse que, para
poder me ajudar, eu teria que responder

três perguntas. Primeira: qual seria a coisa
que você se levantaria todos dias para
fazer? Segunda: onde você gostaria de fazer isso? Terceira: o que você precisa fazer
para alcançar isso? Eu virei a noite e respondi. Coloquei que gostaria de ser diretor
de teatro musical. Em qualquer lugar do
mundo. E coloquei que precisava estudar
e conhecer novas linguagens para conseguir. Aí ele me respondeu logo de manhã
cedo: “acho que você não entendeu o que
eu quis te perguntar. Ponto. Deep deep.
Cave mais profundamente. Seja honesto
e direto com você”. Eu fiquei uns três dias
louco, sem saber o que eu ia responder.
Eu não tinha entendido. E aí eu respondi
novamente que gostaria de ser diretor
de teatro musical, reconhecido pelo meu
trabalho. Em Nova Iorque. Para isso,

eu preciso buscar meu conhecimento,
minha linguagem como diretor, encontrar maneiras de estagiar com diretores.
Escrevi, escrevi, escrevi. Mandei. Nunca
tive uma resposta. E hoje, para tudo o
que eu faço, eu faço essas três perguntas também.
E o Avenida Q? No vídeo de making
of do primeiro Broadway Brasil, de
2013, você dizia que no próximo ano
já iria apresentar o espetáculo, mas
este estreou apenas em 2015. O que
aconteceu nesse processo?
AG: A gente já tinha os direitos do
Avenida, e achava que em 2014 a gente já ia apresentar. Mas não rolou. Não
conseguimos o dinheiro. E aí, em junho
de 2014, já saturados, chegando no

35
Novembro
2017

limite, mandamos o projeto do musical
para mais um edital. Eu falei que era
a última vez que a gente ia inscrever.
E, em setembro do mesmo ano, fomos
contemplados pelo edital. E, mesmo
assim, eu e Allan quebrando a cabeça.
Como que a gente ia fazer algo aqui,
que nunca foi feito, com uma estrutura
que nunca tinha sido feita? E, como era
o primeiro musical da Broadway em
Fortaleza, a gente tinha a preocupação
de fazer do jeito correto.
E também em 2014 você começou a fazer
parte da Broadway Dreams Foundation,
como o primeiro brasileiro a entrar para
a instituição. Isso foi antes ou depois do
resultado do edital de Avenida?
AG: Foi antes. No final de 2013, eu
comecei a pesquisar na Internet projetos que aceitassem estágios, porque eu
queria investir na parte de direção, e
achei que conseguir um estágio seria
uma boa oportunidade. E aí eu descobri
a Broadway Dreams. Mandei um e-mail,
marquei uma reunião com eles, e fui para
lá, em junho de 2014. Lá, eu trabalhei com
grandes diretores, muitos que me fizeram
sofrer (risos). Mas aprendi! E foi muito
incrível essa oportunidade. Acompanhei
os diretores em tours, trabalhei como assistente de grandes nomes que são minhas
referências de direção. Eu cresci muito,
aprendi muito. Acho que foi uma das
experiências onde eu mais aprendi na
minha vida. Foram seis meses.
Em sua visão, existe algum marco
específico que comece a contar a história
do gênero musical enquanto parte da
cena teatral em Fortaleza?
AG: Eu sempre soube que essas
academias de dança, do jeito delas,
tentavam montar algo na linha. Musical
mesmo não existia, mas existiam

algumas manifestações. Talvez eu
possa estar sendo muito audacioso em
dizer que Rent, em termos acadêmicos,
tenha sido o primeiro. Ainda teve uma
montagem da Ópera do Malandro,
antes de Rent, que eu também assisti,
feita pela UECE. E pode ter existido
alguma outra coisa também, mas... Que
eu lembre, esses dois foram os primeiros
“gritos”, pode-se dizer. Logo depois
veio o grupo Ás de Teatro, com o Você
Não Consegue Parar, e outros grupos
também que começaram a montar
espetáculos musicais.
Mesmo as academias de dança
investindo em espetáculos inspirados
em musicais, eram, inicialmente,
manifestações muito tímidas, com tudo
geralmente dublado. A que você acredita
que se deve essa timidez, não só das
academias, mas também de outras
iniciativas de ensino de dança, canto ou
interpretação na Capital?
AG: Eu acho que fazer do jeito que
era para fazer, ninguém fez. Porque
eu acho que ninguém sabia como era
para fazer, entende? É muito difícil, é um
desafio. Quando você vê atores no palco
cantando e dançando, parece tudo
muito fácil, você acha tudo muito lindo.
Mas é muito difícil para um ator estar
apto a fazer tudo isso. Então eu acho que
faltava conhecimento. E ainda falta.
Trata-se do conhecimento dos mesmos
ingredientes aos quais Julie Taymor fazia
referência durante a conversa que ela
teve com você no café em Nova Iorque?
AG: Sim! Conhecimento em todas as
áreas. Porque, às vezes, o diretor tem um
equívoco muito grande de que ele só tem
que trabalhar o ator. O diretor para teatro
musical, não! Ele tem que entender de iluminação, de estética, de cenário, tem que

entender de tudo. Porque só assim, com o
mínimo que ele entenda, ele vai conseguir extrair das pessoas o que ele precisa.
E eu também aprendi que o diretor precisa dar exatamente o tipo de estímulo que
cada pessoa da sua equipe precisa. Tem
gente que precisa de um carinho, e você
tem que ter a sensibilidade para saber
disso, tem gente que precisa de um grito.
O que você acredita que ainda falta em
diretores e atores fortalezenses?
AG: Acho que falta estudo. Aqui, em
Fortaleza, acho que a gente vem de uma
cultura em que acabamos assumindo
muitas coisas que a gente ainda não
sabe como fazer, e isso se deve à vontade
de fazer, à fome de fazer. E teatro musical,
antes de ser indústria, é uma manifestação cultural. Por exemplo, dançar frevo
não é só aprender uma coreografia e
dançar frevo. É preciso estudar, é preciso
entender a raiz do frevo. Então, da mesma maneira, é preciso entender o que é
o teatro musical, a história dessa manifestação, e por que hoje é uma indústria.
Já é possível buscar conhecimento e
referências de como fazer teatro musical
dentro do nosso próprio país?
AG: Sim! Hoje o Brasil é o terceiro maior
produtor de teatro musical no mundo, e
ele já tem esse título há alguns anos. Aqui
nós já temos profissionais que trabalham
no ramo há bastante tempo, e que podem
formar pessoas. Mas as pessoas precisam
estar aptas a ter uma visão maior do que
só a do teatro musical e se preparar como
um todo. É muito caro você ser um ator
desse gênero. Você tem que ter aula de
canto, de várias danças, de preparação
física... Enfim, é muita coisa. E, apesar disso,
a gente não tem um mercado superdesenvolvido. Quem faz isso é porque
realmente ama. E falta base, falta estudo.
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Falta as pessoas entenderem que não
é americanizar, e essa é a maior crítica
que eu recebo, de que eu estou querendo “americanizar”. Mas existem vários
outros teatrólogos que estudamos e que
não são americanos. Existe muito estudo
em todas essas referências teóricas. Não
é porque o teatro musical se tornou uma
indústria que ele não requer estudo, que
ele é só plástico.
Por ser um gênero abraçado pelo mundo
business, existe preconceito com o
teatro musical por parte da comunidade
artística cearense?
AG: Para você ter uma ideia, eu não
consegui tirar o meu registro profissional de diretor aqui, em Fortaleza. Foi
negado duas vezes. As pessoas da banca me faziam testes, me humilhavam,
caçoavam dizendo: “nossa, André, logo
você que é tão estudado, tão viajado”.
E eu tive que ir no Rio de Janeiro. Em
contrapartida, lá bastou eu mostrar o
meu currículo, meu portfólio e meus
diplomas. Em meia hora eu recebi
minha carteira profissional. Então é
muito triste, muito complicado isso aqui.
Não é todo mundo que faz isso, mas é a
grande maioria. É até desestimulante,
de certa maneira.

2

Apesar do preconceito, olhando por
outro viés, existe um encanto de muitos
por essa arte em Fortaleza e no resto do
Brasil, o que explica, por exemplo, os
mais de mil inscritos de vários lugares
do País para tentar uma das vagas no
último Broadway Brasil, em abril de
2017, e também o público que lotou os
teatros durante as duas temporadas do
Avenida Q. Qual o grande responsável
por fazer deste gênero um sonho para
tantos jovens e também um motivo para
lotar plateias de teatro?
AG: O que eu vejo é que o teatro musical te traz um outro frescor através do
espetáculo. É uma outra experiência. A
música é uma das coisas mais maravilhosas. E, se juntarmos música, teatro, com
cenários e também outros elementos, é
uma experiência que realmente faz o
espectador transcender. É uma experiência diferente, e eu acho que as pessoas
gostam de viver o diferente.
E é nessa mistura de elementos que
mora a magia?
AG: A magia mora na maneira como
eu conto a história. Eu brinco muito: “eu
sou um contador de histórias, não sou
um diretor”. Porque, a partir do momento
em que eu conto a história e consigo te

envolver, utilizando música, iluminação,
cenário, é porque eu encontrei uma maneira de saber misturar poções corretas
em doses corretas desses elementos.
Mesmo estudando e vivendo a direção
de espetáculos fora do Brasil, você
retornou ao Ceará para trazer formação
para estudantes e profissionais de ramo
artístico, além de dirigir espetáculos
musicais para serem apresentados aqui,
na Capital. Fale sobre sua conexão com
sua terra natal e o que ainda o motiva a
implantar o projeto em Fortaleza, mesmo
ele tendo um alcance de nível nacional.
AG: Eu acredito que Fortaleza ainda
tem muito a oferecer. E eu tenho muito
orgulho de ser cearense. Apesar de buscar
muitas coisas fora daqui, fazer isso aqui,
em Fortaleza, é um presente para mim.
Porque eu não tive isso aqui, não tive a
oportunidade, por exemplo, de encontrar
uma escola onde eu pudesse estudar
o que eu amo fazer. É uma realização.
E é uma realização por não ter que ir
embora daqui. Eu não me impeço de
fazer outras coisas fora daqui, mas ter
para onde voltar, e ter onde produzir, em
uma terra tão seca de oportunidades
às vezes... E cabe a nós fazer com que as
oportunidades aconteçam. Até porque,
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se eu fosse depender da quantidade de
“nãos” que eu já recebi na minha vida, eu
não ia ter feito nada do que eu fiz até hoje.
Muita gente olha para mim e fala: “Ah,
o André é muito sonhador, não pisa no
chão”. Eu acho que eu já provei, para mim
mesmo, que eu não sou só um sonhador.
Eu sou um realizador. Mas, para que eu
possa realizar, eu preciso, primeiro, sonhar.
Eu preciso primeiro acreditar que é
possível, por mais que todas as condições
mostrem que não é.
Fortaleza tem potencial para se tornar
um terceiro polo do business do teatro
musical, depois de São Paulo e Rio de
Janeiro?
AG: Eu vou ser até maior na resposta. Eu
acho que qualquer lugar tem potencial.
Eu acho que o que falta é as pessoas
abrirem a mente e não deixarem de
correr atrás no primeiro não. Qualquer
cidade do Brasil pode. E aqui em
Fortaleza, o que eu vejo de diferente é
uma força de vontade maior. E o que
falta aqui é você buscar conhecimento,
por mais que você não tenha. Aqui, em
Fortaleza, eu vejo uma sede muito grande.
Acho que a gente só precisa lapidar essa
força de vontade com o conhecimento. Eu
acho que é a combinação perfeita.

Ao longo da entrevista, você se referia a adjetivos como
“ridículo”, “louco”, “doido”. Para a arte, qual a importância da
passagem pelo ridículo?
AG: Eu acho que, se eu fosse me preocupar com o que as pessoas falam de mim, eu não faria nada. Eu aprendi que a gente tem
que fazer o que acredita, e ser honesto, principalmente com nós
mesmos. E além disso, não aceite um não. Encontre outra saída.
E até hoje eu sou chamado de ridículo, de doido, de sonhador. Eu
já tive medo do ridículo várias vezes. Inclusive eu vivi o ridículo
várias vezes. Não tenho vergonha de dizer isso.
Como isso o impulsionou na sua carreira?
AG: A gente aprende mais quando a gente erra, né? É até
clichê dizer isso. Um dos meus maiores erros foi assumir uma
produção como Wicked sem estar pronto para assumir. Mas, só
porque eu tinha “fogo no olho”, eu fui atrás de fazer. Prova que
não é só isso que basta para se fazer uma coisa bem feita. Faltava conhecimento ainda.
Existe um caminho para a Broadway, se partirmos do Ceará?
AG: Existe caminho para qualquer lugar. Tem tantas
histórias de pessoas que chegaram lá! Mas não existe um
caminho, sabe? Tipo “você entra nessa rua, aí você dobra à
direita, pega dois atalhos e chega lá”. Muita gente pergunta:
“Ah, como que você conseguiu?” Mas conseguiu o quê? O
que eu fiz até agora? Bem, eu não sei. Eu sei que eu fui tendo
que fazer escolhas na minha vida, e cada escolha gerava
uma consequência. Eu podia não ter ido tomar um café com
a Julie Taymor. Eu podia ter ficado na minha aula e não
ter aprendido uma das coisas que mais ressoam na minha
cabeça, hoje em dia.

4

1. O ator e diretor
Levi Campos (à
dir.) em cena no
musical Aquário,
da Desconexo.
2. Atores em
cena durante
apresentação do
musical Avenida

Q, dirigido por
André Gress
3. Alana Aragão
em Mamma Mia,
da Escola de Atores
Marcelino Câmara.
4. Levi Frota em O
Mágico de OZ, da
Escola de Atores
Marcelino
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Ana Carolina Coutinho, Bernadeth Vasconcelos, Cíntia Martins, Clarisse Ribas e Mirelly Oliveira
Ana Carolina Coutinho e Celina Diógenes ILUSTRAÇÃO Ana Raquel Gomes

Medo e o trauma psicológico são as sequelas que ficam nas vítimas de assédio sexual. Sobram
os desabafos: “eu queria sair dali, mas um sufoco gelado paralisou meu corpo” ou “não
consegui contar para ninguém, me envergonho do que aconteceu”. O assédio invade um espaço
único e de inconcebível exposição sem consentimento: o do próprio corpo. Ele depende de uma
situação de poder, um superior e outro inferior. Ele e ela, ela e ele, ele e ele ou ela e ela — não
importa o gênero porque nesse jogo é um ser humano que sai marcado e destruído para o resto
da vida. A reportagem colheu alguns depoimentos dessas vítimas a fim de conhecer melhor os
seus dramas. Os nomes que aparecem são fictícios a pedido dos personagens.

ABUSO
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formas diferentes em diversas áreas de estudo, principalmen-

O

bação e sexo oral sem consentimento de uma das partes são conside-

do e das ações do autor da agressão. Todo fator é levado em consideração, desde ambiente, um leve toque na perna de alguém ou um abraço

dados do 9° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 47.600 mulheres

foram estupradas no Brasil. E esse número só inclui as que registra-

s conceitos de assédio e abuso sexual são interpretados de
te no contexto jurídico, dependendo de como o ato é pratica-

forçado. Em suma, o que pode ser considerado como assédio?

Por falta de clareza para definir o que seja realmente abuso sexual,

alguns crimes permanecem impunes. As mulheres são as maiores afe-

No caso do estupro, não é necessário haver a penetração. Mastur-

rados pela lei como formas de estupro. Somente em 2014, segundo

ram o boletim de ocorrência, pois não se sabe ao certo se as pessoas
têm clareza se sofreram algum tipo de violência sexual.

Uma das maiores barreiras enfrentadas pelas vítimas é a impuni-

tadas nesse contexto, embora isso também aconteça com pessoas de

dade dos agressores. Por não terem conhecimento da lei, elas não pro-

considerado crime em 2001, com a Lei nº 10.224. O texto da lei refere-

que posso fazer?” Quando uma pessoa toca em partes do corpo de

outro gênero e orientação sexual. Assediar alguém sexualmente só foi
-se a pessoas que procuram obter vantagem ou favorecimento pessoal,

prevalecendo-se de sua condição hierárquica no ambiente de trabalho

com outros funcionários. Somente nesses casos trabalhistas, o delito se
nomeia assédio sexual e será julgado como tal.

curam amparo judicial para punir os autores. “Qual lei me ampara? O

uma outra sem seu consentimento, isso é visto como ato inoportuno,
ou seja, uma contravenção penal. A lei determina que essas infrações
são consideradas de menor potencial, mas, de acordo com a enquete

virtual realizada pela reportagem d’A Ponte, são as mais comuns na
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vida de várias pessoas: mulheres (68%), ho-

sulas todos os tipos de abusos e constrangi-

descobrir quem já passou por isso, pois as ví-

a lei, quando alguém pratica essa ação, so-

(nº 5504/2016), que está em análise no Con-

tas vezes não revelam nem para as pessoas

mens (22%) e transsexuais (10%). Perante
frerá apenas prisão simples ou multa, sendo

para tanto necessário que se prove o fato.
O depoimento de quem já sofreu algum tipo

de violação não tem grande valor para as
autoridades.

É crime praticar relações sexuais não con-

sentidas com um indivíduo, ainda que seja
um cônjuge, assim como forçar mastubação

ou qualquer ato que viole a intimidade de
alguém. Circunstâncias assim são comuns,
principalmente em boates ou ônibus. Já os

atos inoportunos, os toques em regiões ín-

mentos. Entretanto, existe um projeto de lei
gresso Nacional Brasileiro, com o objetivo de

caracterizar casos de assédio em transportes

Até a lei ser aprovada, as possibilidades para

neamente a reportagem para contar a sua

se proteger são poucas e viver com medo é
a única certeza para as vítimas, para quem

sofre na pele toques, olhares e insinuações
de desejo sem permissão. Ou melhor, sem

consentimento, uma palavra que parece ter
pouco significado.

FALAR PODE AJUDAR

como contravenções penais, que são vistas

das por algumas pessoas, como a de Carlos,

A Ponte conheceu situações de assédio vivi-

de forma mais ampla pela visão jurídica, e

20 anos, webdesigner. Sempre sorridente,

de e comete um crime ou uma contravenção

penal, seu ato infracional será responsabili-

zado através de medidas socioeducativas,
que vão desde advertência à internação em
um prazo de até três anos na Fundação Casa.

Segundo a advogada e mestre em direito
constitucional Anarda Pinheiro Araújo, 32

anos, quando um menor comete alguma infração, seja ela um crime ou ato inoportuno,

é necessário contatar a polícia para que seja
analisado o caso, conforme diz o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Existem inúmeras situações que caracte-

rizam uma violação do outro. Por exemplo,

quando um homem olha de forma ameaçadora para uma mulher que passa sozinha em

uma rua deserta isso pode ser considerado

um tipo de violência. Ou quando um padrasto toca nas partes íntimas de um garotinho
e diz que ele não pode contar a ninguém.

Ou ainda quando, no namoro, alguém obriga

um companheiro a fazer coisas que afetam a
sua saúde mental e até física. A lei, hoje, não

consegue abranger em seus artigos e cláu-

A partir da enquete realizada para essa

reportagem, que foi intitulada “Vamos fa-

mes, com pena de até seis anos de reclusão.

tadas” na rua, são caracterizados pela lei

de multa. Quando o agressor é menor de ida-

mais íntimas.

públicos ou aglomerações públicas como cri-

timas no corpo ou beijos forçados e as “can-

têm punição mais branda: apenas aplicação

timas guardam segredos obscuros, que mui-

seu semblante fica sério quando lembra a
sua história de assédio sexual, o que revela a
dor que esconde. E é exatamente assim que

reage a maioria das vítimas. Não é possível

lar sobre assédio”, Carlos buscou espontahistória, o que viria a ser uma oportunidade

de compartilhar pela primeira vez, segundo

afirmou, algo que lhe causava um grande
desconforto, esperando sentir-se de alguma
forma aliviado.

Antes mesmo de marcar a entrevista, ele

deixou bem claro que se emocionaria ao falar sobre o assunto, uma vez que não havia

compartilhado com ninguém esse relato. “Eu
imagino que afeta coisas em mim. Acho que

falando sobre isso possa me libertar de várias coisas.”

Quando começa a contar a sua experiên-

cia, é perceptível o desconforto que sente ao
expressar cada palavra e gesto. Seu corpo
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começou a passar a mão em mim, eu não sa-

fica trêmulo, a voz some em vários momen-

bia o que estava acontecendo. Não sabia se

tos da conversa. Lágrimas começam a cair
por trás da armação dos óculos de grau.

Conta que, aos nove anos, ele e sua fa-

mília mudaram-se para um novo condomí-

nio. Criança muito comunicativa, não foi di-

fícil fazer amizades com as outras crianças
do prédio. O que nem Carlos nem sua família previam era que aquele prédio deixaria

E eu não conseguia falar,
e meu corpo foi ficando
dormente. Acho que
fiquei até sem respirar
naquele momento”
Rodolfo Soares

para sempre recordações dolorosas e cruéis
para o menino.

Webdesigner

preferiam o videogame. “Meu amigo tinha

amigos decidiram buscar uma coberta para se

estava sempre em casa, mas que não me

go estava em casa e sentou-se ao lado dele.

despertava nada. Até que, quanto mais eu

proteger do frio. Nesse dia, o irmão do seu ami“Foi a primeira vez que vi que tinha al-

visitava a casa, mais as coisas foram ficando

guma coisa estranha. Mesmo tendo nascido

O primeiro ato aconteceu quando Carlos

sentido nenhum tipo de atração por ele. Foi

mais intensas…”, lembra Carlos, trêmulo.

assistia a um filme com seus amigos em uma

dessas visitas. Chovia muito naquele dia, e os

na. E eu não conseguia falar, e meu corpo foi
ficando dormente. Acho que fiquei até sem

respirar naquele momento.” Carlos ficou com
muito medo de ir até a casa do amigo, mas o

medo de ser perseguido ou que seu assediador ficasse com raiva era ainda maior. Então,

continuou as visitas, e cada vez mais as atiO menino não buscou a ajuda dos pais

Carlos se identificava mais pela semelhança

um irmão mais velho, de quinze anos, que

sentia que ele movia e apertava minha per-

tudes do assediador foram se intensificando.

Havia um amigo mais próximo com quem

de gostos: não gostavam de jogar futebol,

ele estava só encostando por acaso, mas eu

sentindo atração por meninos, nunca tinha

totalmente estranho. Não consigo descrever
o que senti naquele momento. Quando ele

por saber que aquilo não era certo para sua

idade (referindo-se a se relacionar com outro do mesmo sexo). Também temia os jul-

gamentos que poderiam surgir e por medo

da reação de sua mãe, pensando que ela

poderia fazer algo contra a família do garoto,

preferiu não contar. Achou que, se revelasse,
algo de ruim aconteceria a ela.

Em uma dessas idas à casa do amigo,

ele perdeu o controle por ser assediado mais

Abuso por parte do gênero feminino
A seguir, Ricardo, 40 anos, arquiteto, conta como uma noite foi
assediado por uma jovem.

aceitei. Então fui logo deitar e elas ficaram na cozinha conversando
por mais tempo. Dormi na hora. Um tempo depois, talvez uma meia
hora, não sei, acordei sentindo um peso quente sobre o meu corpo.

“Era final de semana e eu fui jantar na casa de Márcia, uma ami-

Quando consegui acordar, enxerguei, através da penumbra, que

ga. Depois, chegou de surpresa uma amiga dela, a Lúcia, de uns 25

era a Lúcia vestindo apena uma calcinha. Ela contorcia seu corpo

anos. Já na hora de cumprimentar-nos notei que rolou um clima.

ofegante sobre o meu. Tomei um susto. Demorei alguns segundos

Achei ela atraente, mas na época eu estava namorando e Márcia

para entender o que se passava. Nunca tinha sido assediado sexu-

sabia. A noite foi ótima. Jantamos, bebemos, ouvimos música e ri-

almente por nenhuma mulher. A sua atitude me deixou constrangi-

mos bastante. Em alguns momentos, percebia que Lúcia olhava

do. Saí debaixo dela com delicadeza, não queria parecer bruto. Pedi

para mim com interesse. Eu evitava sustentar o seu olhar por muito

desculpas. Levantei, me vesti em silêncio e fui embora atordoado.

tempo. Não queria deixar-me seduzir por ela. Mas, aí, ficou tarde e

Ela deve ter se surpreendido com a minha reação. Afinal, em uma

decidi ir embora. Quando me levantei para despedir-me, Márcia

sociedade de cultura machista, o que se espera de um homem em

me perguntou se queria ficar para dormir na sua casa, pois tinha

uma situação dessas é que sempre encare. Até hoje, quando lembro

um quarto livre. Como era tarde, estava cansado e tinha bebido,

disso, sinto uma estranha sensação.
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uma vez. “Ele fez o que sempre fazia. Pegava primeiro minha mão, depois na perna e

Vamos falar
sobre ASSÉDIO

ia subindo até me tocar. Lembro que ele pegou minha mão e colocou em cima do short
dele, e me pediu que fizesse o mesmo que
ele fazia em mim, naquele momento. E eu
não conseguia, não conseguia fazer aquilo,

então eu só consegui chorar”, desabafa Car-

68% MULHERES
22% HOMENS
10% HOMOSSEXUAIS,
TRANSGÊNEROS,
BISSEXUAIS

los emocionado.

O rapaz se questionava na hora, em pran-

tos, como os amigos não conseguiam perceber o que estava acontecendo. Sabia que
um dos motivos era sua omissão por medo

e vergonha. Esses acontecimentos ocorridos

naquele período influenciaram diretamente
na rotina e no modo de agir do garoto, que

parou de se alimentar direito e de se comunicar como antes. Mudou também a relação

96,6%

com seus pais. Por muito tempo, Carlos não
conseguia sequer encarar sua própria mãe.

SOFRERAM ALGUM
TIPO DE ASSÉDIO

Mas os abusos continuaram. A última

vez aconteceu durante uma partida de jogo

de tabuleiro. A brincadeira acontecia na

54%

mesa da sala de estar do seu amigo. Carlos

sentou-se à frente do seu assediador. “Ele
me tocava por baixo da mesa. No meio do

jogo, eu levantei e gritei que não queria

mais jogar, que queria ir embora. Foi a mi-

48,4%

nha primeira reação de falar e fazer algo.
Foi um impulso. Nem mesmo parecia eu
falando. O medo chegou no ápice. Quando

falei isso, ele se assustou e parou imediataporquê daquela reação e de eu não querer
mais brincar. Como não sabia o que falar, fui
embora, fui pra casa.”

64,6%

DAS VÍTIMAS, NÃO
TORNARAM
O ACONTECIMENTO
PÚBLICO

49,6%

DAS VÍTIMAS,
TINHAM CERCA
DE 16-20 ANOS

Nunca mais Carlos voltou à casa do ami-

go, nem viu mais o garoto que o assediava
tato com eles. Durante muito tempo, o que

Enquete virtual

tros problemas a enfrentar — dessa vez, fa-

novembro de 2017,

houve a separação dos seus pais, com trai-

pela plataforma

aconteceu ficou de lado. O garoto tinha ou-

DOS AGRESSORES
ERAM
DESCONHECIDOS

12,6% DOS AGRESSORES ERAM FAMILIARES

mente. Meus amigos ficaram perguntando o

constantemente e perdeu totalmente o con-

DAS VÍTIMAS,
SOFRERAM
ASSÉDIO MORAL
E SEXUAL

realizada em

miliares. Pouco tempo depois dos assédios,

com 389 pessoas,

ções, acusações e agressões. Carlos afirma

Google Forms

21, DAS VÍTIMAS TINHAM CERCA DE 21-26 ANOS
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que foi obrigado a amadurecer cedo demais,
carregando mais de um trauma de infância.
O amor e o carinho que mantinha por sua

mãe foram sua força motriz nesse momento.
Suas atenções se voltaram para ajudá-la. “A

minha vida toda foi tentando proteger a mi-

nha mãe. É como se ela fosse minha filha e
eu fosse o pai dela. A minha vida toda foi cercada por isso — proteger ela das coisas que

aconteciam. O que me fez perder muito o
contato com meu pai”, revela. Após o pai de
Carlos descobrir a orientação sexual do filho,
deixou de falar com ele, por não aceitá-la.

Em decorrência do que aconteceu, Car-

los admite ter problemas de autoestima, de
não gostar do seu próprio corpo, o que in-

fluenciou muito a sua forma de se vestir. Até

hoje, ele só usa roupas escuras ou neutras,
não usa blusas que possam mostrar os ombros e não fica sem blusa na frente de ninguém — nem mesmo de um familiar — por

se sentir exposto demais. “A primeira vez
que usei uma blusa regata em público foi
no carnaval. Pra mim foi um avanço muito

grande”, diz com um riso constrangido. Mas

ele admite não gostar. Nem mesmo durante

as relações sexuais ele consegue ficar totalmente despido. Ainda se sente preso nessa
barreira. Os conselhos de procurar um profissional ele descarta por ter vergonha de

tivesse passado por isso. É como se eu não

com indiferença e até ria da situação. Carlos

Mas tem claro o impacto que esses assé-

de me igualar a ele, por isso me resguardo.

rou a se abrir e conversar sobre o assunto.

falar sobre o assunto.

dios provocaram na definição da sua sexu-

alidade. “De certa forma, de uma maneira

boa. Quando eu me relaciono com alguém,

fizesse o que ele fez comigo. Tenho medo
Acho que isso é bom. Eu não sou igual a ele
e não faço isso com outra pessoa.”

A iniciativa de falar com A Ponte sobre

gostaria de agir como a amiga, que o inspi-

Contar o que aconteceu como um caso corriqueiro, sem tremer ou gaguejar.

eu nunca procuro por sexo, e sempre fui

o abuso que sofreu surgiu a partir de uma

O ATO NO ÔNIBUS

procuravam ou eu ia até a casa de algum

também havia passado por uma situação

sito agitado em Fortaleza, quando se encon-

muito questionado por isso. Quando me

menino e íamos pro quarto, eu sentia uma

espécie de repulsa. Era julgado como len-

to no quesito sexo. Depois eu liguei a isso
[que vivi]. Eu poderia passar anos me relacionando com alguém sem fazer sexo com

ele. Não me precipito nessas coisas. Não
sei como poderia ser diferente, se eu não

conversa que teve com uma amiga, que

Era maio de 2016. Em uma manhã de trân-

parecida. A atitude da amiga, enquanto

trava em um ônibus da linha Siqueira-Paran-

contava o que havia sucedido com ela, o

surpreendeu. “Eu ficava: ‘Meu Deus, como

alguém é capaz de reagir desse jeito?!’”.
Mas ele percebeu que o assédio para ela
era algo normal, algo que acontece na vida

das pessoas. Ou seja, ela tratava do assunto

gaba, uma violência sexual marcaria a vida

de Fernanda, 21 anos, estudante universitária. Conversar com a reportagem sobre o que
houve nesse dia não foi fácil para ela. Durante o depoimento, suas mãos suaram, demonstrou ansiedade e sua voz ficou trêmula.
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Ela diz que sempre foi forte, determinada

e engajada em lutar por causas sociais, prin-

cipalmente contra o racismo. Trabalha em
prol do povo da periferia, de bairros carentes,

Assédio no audiovisual

com eventos que reivindicam melhores con-

dições de vida para as pessoas. Embora ela

aparente ser uma jovem alegre e simples,
ninguém imaginaria que ela passou por um

tipo de estupro, sem penetração. Um acontecimento que, afirma, deixou cicatrizes em
seu corpo e sua alma.

Ela fecha os olhos para conseguir reviver o

momento. O ônibus estava lotado. As pessoas
se seguravam como podiam, no espaço apertado do coletivo, até chegarem ao seu destino.

Assim, Fernanda estava na frente de duas mu-

“Je Suis Ordinaire” (2017) é um curta que fala
sobre o abuso sexual dentro das relações entre
casais. É dirigido pela francesa Chole Fontaine,
com duração de dois minutos. A tradução do título
para português traz a ideia de “sou mais uma”,
uma expressão que manifesta os abusos sofridos
pelas mulheres. O objetivo principal da narrativa
foi trazer o questionamento sobre o que é consentimento e como ele tem pouco significado nas relações afetivas. A diretora ouviu relatos de amigas e
conhecidas para produzir esse filme.

lheres e atrás dela havia um homem que carregava uma mochila grande na frente de seu

corpo. Esse dia, lembra, ela estava de short. A
viagem seguiu tranquila, até perceber que algo
esbarrava em suas pernas e, quando se virava

para saber o que estava acontecendo, não via
nada suspeito, mas sentia que algo não estava
certo. Tudo mudou quando o ônibus finalizou o

seu trajeto até o terminal da Parangaba, a parada em que a jovem iria descer. Todos come-

çaram a se empurrar para descer na plataforma, até Fernanda sentir algo quente nas suas
pernas. Não acreditou quando viu. Ele havia

ejaculado em suas pernas. “Fiquei sem reação.
Criei mil pensamentos na cabeça nessa hora,

Último Tango em Paris (1972) é um drama erótico
dirigido pelo polêmico Bernardo Bertolucci e fala
sobre um casal que começa a ter relações sexuais,
sem que eles falem qualquer informação de si,
dentro de um apartamento alugado em Paris. O
auge do filme acontece na famosa cena em que
Marlon Brando estupra a atriz Maria Sheneider.
O longa causou bastante discussão na década
de 1970 por trazer um divisor de águas entre o inaceitável, o subjetivo, o artístico e o pornográfico.
Depois de muitos anos, em um vídeo publicado
em 2013, o diretor assumiu que combinou com o ator para que a cena fosse real e a atriz sentisse “raiva e humilhação”. A ideia do filme surgiu com
as próprias fantasias sexuais de Bertolucci.

mas não fiz nada”, relembra. Ele se masturbou
dentro do coletivo olhando para ela.

Nesse momento, as expressões de Fer-

nanda tentavam esconder os sentimentos
que ela não queria revelar. Mas o seu olhar

dizia tudo: estava abalada. Ela pediu descul-

pas por querer chorar. Ficou em silêncio por

um longo instante. Tentou prosseguir relatando os fatos daquele dia. Depois que perceberam o que havia acontecido no ônibus,
algumas pessoas a ajudaram e perguntaram

se ela estava bem. Inclusive ofereceram um

pano para que ela se limpasse e tentasse
manter a calma, apesar do choque.

Precisamos Falar do Assédio (2016) é um documentário que faz um experimento e relata as histórias de
várias mulheres das cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro. Todas sofreram alguma situação de assédio
ou abuso sexual, o que mostra que essas práticas
ultrapassam idade, cor e classe social. A ideia surgiu
depois de várias manifestações de mulheres nas
redes sociais, através de hashtags, como #meuprimeiroassédio ou #meuamigosecreto e, a partir disso, o
projeto continua vivo até hoje, na luta pelo respeito e
igualdade das mulheres.

47
Novembro
2017

O homem desceu às pressas e saiu do co-

Nesse sentido, Fernanda tenta de todas as

chegou a ser agredido por alguns transeun-

usa roupas masculinizadas todos os dias para

letivo, na esperança de não ser pego, mas

tes que presenciaram a cena. Entretanto,
conseguiu fugir. Fernanda não se recorda de

suas feições. “Tento me blindar, não lembro o

rosto dele”, diz. No mesmo dia, teve energia

para realizar uma prova na faculdade. Disse
que, na cabeça dela, realizar essa tarefa a

ajudou a não se desesperar ainda mais. Colocou esse objetivo na mente e conseguiu.

Depois de saber que o homem escapou

sem punição, Fernanda retornou ao terminal
da Parangaba no outro dia, na esperança de

conseguir ajuda para localizá-lo. Os funcionários de lá a trataram com indiferença e disseram que nada podia ser feito, porque ela não
deu o horário exato da linha e nem soube

descrever o rosto do violentador. As únicas
pessoas que sabem sobre isso são uma ami-

formas fugir de situações parecidas. Para isso,

por dois integrantes de sua família. O primei-

não chamar a atenção de ninguém. Gostaria

e ela, 11. Ele estimulava o ânus de Simone

de ser invisível. “Trabalho no meio de muitos

homens, por isso uso essas roupas para não
me olharem”, balbucia enquanto olha para o
nada, pensativa. E não é só ela. Segundo uma

pesquisa da Confederação Nacional da Indús-

tria, realizada em 2017, intitulada “Retratos
da Sociedade Brasileira”, 3 em cada 10 mu-

lheres evitam usar determinadas roupas com
medo de sofrerem abusos na rua. As mulheres

vivem pensando se seus hábitos ou rotinas po-

Nunca gostou de expor seus sentimentos e,
recentemente, buscou um apoio psicólogico

para conversar, mas nem mesmo para o médico quis contar sobre o assédio no coletivo.

A sua vida foi afetada em todos os sentidos,
principalmente quando se trata de envolver-

dentemente da roupa que usam, a cultura da
violência sexual faz parte do cotidiano.

Tomar o ônibus tornou-se um desafio para

dependem desse transporte. Ela não sabe
tupro dentro da lei. Não imagina a gravidade

da situação. Tudo poderia ser diferente se a
informação fosse mais acessível para o povo.

Hoje, ela evita ficar muito tempo dentro de
qualquer coletivo. Quando vê algum homem

próximo, fica em alerta. A violência sexual a
aprisiona. E até hoje a linha Siqueira-Parangaba nunca mais foi a mesma para ela.

-se em relacionamentos afetivos e sexuais.

ASSÉDIO NA FAMÍLIA

com alguém, o seu subconsciente revive os

ída quando a violência sexual invade o de-

E, quando tem algum envolvimento íntimo

A ingenuidade da infância pode ser destru-

acontecimentos daquele dia.

senvolvimento da criança e deixa marcas

Hoje, quase dois anos depois do aconteci-

do, a única certeza que carrega consigo é de

que devemos ser solidários em situações assim. “As pessoas deveriam cuidar umas das outras”, fala em tom emotivo. A impunidade para

quem comete esse tipo de crime é o motivo
que traz tanta angústia em todas as mulheres.

Andar com medo é uma situação desesperada

de autoproteção e não previne casos assim.

bou se afastando de Simone e da família, envolveu-se com o tráfico de drogas e acabou

sendo assassinado. “Primeiro começou com

ele e depois foi com o meu avô”, ela revela.
A partir desse momento, ela parece incomo-

dada. Segura o fôlego, fica cabisbaixa e em
silêncio por algum tempo.

O primo de Simone não seria enqua-

com medidas socioeducativas, de acordo

que o ato da qual foi vítima é visto como es-

dita. Desde então, é uma pessoa reservada.

não contava para seus pais. O agressor aca-

só pelo fato de serem mulheres. E, indepen-

dos homens, seja um assédio ou até estupro,

bre o que aconteceu porque sentia que, se
“Quando não contamos, não é real”, ela acre-

com os dedos. Ela submetia-se e, por medo,

drado no crime de estupro por causa de

Fernanda e para milhares de mulheres que

não contasse a ninguém, não seria verdade.

ro foi seu primo. Na época, ele tinha 16 anos

dem provocar algum tipo de ataque por parte

ga e um ex-namorado.

Fernanda não contou aos seus pais so-

Simone conta que sofreu abusos sexuais

em sua memória. Foi o que aconteceu com
Simone, 20 anos, estudante de Turismo. Para
contar a sua história, ela escolheu
um lugar protegido pela sombra de

uma árvore e com um banco dispo-

nível. Depois senta-se, dobra as pernas tentando ficar o mais confortável possível. Não

demonstra nenhum nervosismo. Começa a
falar com um tom muito tranquilo.

sua idade, mas seria responsabilizado
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A
depois disso, ela assumiu a sua homossexu-

com o Estatuto da Criança e do Adolescen-

alidade. Ela acredita que, devido aos abusos

te, sendo possível a internação em uma

casa de amparo ou apenas uma advertência pela sua “infração”.

“Foi no mesmo período de idade. Come-

çou com meu primo e, no mesmo ano, com

Quando não contamos,
não é real.”

meu avô… Por dois anos, até os 13, fui mo-

Fernanda
(nome fictício)

conta que seu pais trabalhavam muito. A irmã

Estudante

lestada sexualmente pelo meu avô”. Simone

se criando, no seu subconsciente, uma repulsa e medo de se relacionar com homens.

Mas ela explica que já teve relacionamentos
posteriores com pessoas do sexo masculino

e foram experiências boas, apesar de suas

feridas permanentes e de sua insegurança.
Além da dificuldade de se relacionar com ho-

mais velha ficava na escola e sua avó viajava

mens, a jovem também adquiriu vários pro-

muito para o Interior. Sobrava seu avô para

cuidar dela. Ela conta que ele a molestou,

praticados por seu primo e pelo seu avô, foi

blemas de saúde, como depressão, ataques
de pânico e tentativas de suicídio.

mas ela não entendia o porquê dele fazer

gavam isso em mim”. De acordo com a lei, o

avô”. Simone só recentemente compartilhou

tupro e atentado violento ao pudor, pois ele

tentaram acabar com esse sofrimento. De

mento, levando em conta que ela era apenas

Childhood Brasil, que trabalha contra a violên-

aquilo com sua própria neta. “Eu amava meu

esses fatos com seus pais. A reação de seu
pai foi perguntar: ”O que foi que você fez?”,
um questionamento comum quando se faz

uma denúncia de abuso. Eles também perguntaram por que ela não falou antes e ela

respondeu que os dois nunca se sentaram e

perguntaram o que estava acontecendo. “Eu
expliquei pra eles que o meu olhar quando era

criança pedia por ajuda, mas eles não enxer-

que o avô de Simone fez é considerado es-

tocou em suas partes íntimas sem consentiuma criança, e suas faculdades mentais eram

vulneráveis. Essa transgressão está prevista
pela Lei 8.072, é considerada um crime hediondo (ato que merece maior reprovação do
Estado) e tem a pena aumentada.

Simone também relata que sua primeira

relação consensual foi com uma garota e,

Outras pessoas, além de Simone, também

acordo com a organização não-governamental

cia sexual entre crianças e adolescentes, 58,1%
das pessoas entrevistadas já tentaram se matar

e, dessas, 20% sofreram violência sexual. Esse
levantamento ajuda a compreender como os

casos de abuso sexual podem trazer inúmeros
problemas na vida de pessoas como Simone. E
isso pode acontecer com qualquer um.

Casos de abuso entre famosos
José Mayer

e moral. Em meio à recente campanha presidencial americana,

O ator foi acusado de abusar de Susllem Meneguzzi, uma

vazou um vídeo que mostra Donald Trump referindo-se a mulhe-

figurinista da Rede Globo. O abuso ocorreu durante as grava-

res de maneira misógina e desrespeitosa. “Pegue [as mulheres]

ções da novela “A Lei do Amor”. Susllem relata que Mayer a

pela xoxota. Você pode fazer qualquer coisa”, falou Trump.

assediou durante vários meses. Depois de sofrer humilhações,
como uma tentativa de toque na genitália, a figurinista escre-

Arnold Schwarzenegger

veu uma carta denunciando o ator. José Mayer acabou sendo

O renomado ator e ex-governador do estado da Califórnia já

suspenso da emissora.

foi acusado por seis mulheres de assédio sexual. As vítimas
relatam que Schwarzenegger teria falado obscenidades,

Donald Trump

apalpado partes íntimas, além de ter tentado tirar suas rou-

O atual Presidente do Estados Unidos acumula já diversas

pas. Na época, em meio a uma campanha eleitoral, o ator

acusações de assédio. Uma ex-integrante do reality “O Aprendiz”,

pediu desculpas publicamente e disse não ter tido intenção

apresentado por Trump, acusou-o, na época, de assédio sexual

de molestar as vítimas.
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ENTREVISTA

Fernando Piancó:
”o teatro tem a
possibilidade de ser
absolutamente tudo!”
TEXTO

Alessandra Castro e Claudia Riello

Astuto desde criança, Fernando José
de Brito Piancó, ou apenas Fernando
Piancó — como é conhecido —
sempre esteve à frente de seu tempo.
Nasceu em 1955, no Crato, região
do Cariri, local em que pela primeira
vez os seus olhos brilharam pelo
teatro. Artista muito ligado à política,
para retratar os tempos atuais, ele
cantarola a música Roda Viva, de
1967, do cantor e compositor Chico
Buarque: “‘Tem dias que a gente se
sente como quem partiu ou morreu.
A gente estancou de repente ou foi
o mundo então que cresceu. A gente
quer ter voz ativa, no nosso destino
mandar...’ Eu acho que essa música
veio aqui na minha cabeça, agora,
por conta desse momento atroz que
a gente tá vivendo no Brasil. O Brasil
era muito mais legal”.

FOTOS

Alessandra Castro e Claudia Riello

A

tor , produtor, diretor e, atualmente, coordenador do Teatro
Carlos Câmara, Fernando Piancó atribui ao Cariri um quê de

vanguarda. Foi lá que, ainda moço, por volta dos seus 16 anos,

conheceu o que era teatro. Os pés de andarilho já passaram por vários
outros lugares. Já morou em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,

Recife... Traz consigo influências de cada região por onde passou até no

jeito de falar. É um “pô”, um “sabe?!”, um “né?”, além de usar palavrões
que expressam seu entusiasmo ou descontentamento. O ator foi secretário de cultura do Crato, quando produziu um festival de música que

ficou conhecido até fora do Brasil, o Festival Chapada Musical do Araripe

(CHAMA). Diretor do Theatro José de Alencar, encenou e produziu várias

peças. Fernando é assim, um menino de 62 anos, com cabelos grisalhos, que transborda cultura. Um homem que fala olhando nos olhos,

enquanto eles brilham quando o assunto são as suas aventuras com a
arte, ao mesmo tempo em que sua boca se abre com um sorriso tímido
de alegria. Ah, e o chapéu? Fernando adora usar chapéus.

Seu pai, Chico Piancó, e a mãe, Vieta Brito, sempre o apoiaram.

Fernando teve uma infância livre — “tomava banho de açude, de rio,
jogava bola, soltava ‘papagaio’ (como é conhecida a pipa no Crato), joga-

va ‘bila’ (bola de gude). Então foi uma infância tranquila na época e todo
mundo brincava na rua mesmo”, lembra.

Fernando Piancó no espetáculo “A
Travessia do Mar Amarelo”, no Rio de
Janeiro, em 1986
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Já homem feito, tornou-se muito respei-

tado na cena teatral cearense. Sua última

apresentação foi no espetáculo “Raposa das
Tetas Inchadas”, em 2016, pelo grupo Teatro

Novo. Já participou de cinema. Atuou no filme

“Bezerra de Menezes: Diário de um Espírito”,
em 2008, sob a direção de Glauber Filho e

Joe Pimentel. Atualmente, grava alguns episódios de um seriado que vai ser lançado. É

casado com Dona Nazaré há 33 anos e pai de
dois filhos: Raquel Oliveira Piancó, 30 anos,
enfermeira, e Davi Oliveira Piancó, 24 anos,

estudante de Jornalismo. Fernando carrega o
lema de que, quando o teatro é bom, quando

a peça te faz sair “diferente” do que entrou,
te faz pensar, refletir, é porque o teatro fez

seu papel de transformar as pessoas. “O ver-

dadeiro poder do teatro é de instigar o ser
humano a pensar sobre ele mesmo, sobre
sonhos, sobre desejos, sabe? O teatro tem a
possibilidade de ser absolutamente tudo!”,
acredita. A Ponte foi ao encontro de Fernando

nome do teatro brasileiro. Ele (José Celso Martinez Corrêa) teve recentemente
aqui montando Os Sertões, que foi em
Quixeramobim. Então esse cara montou
uma grande turnê pelo Brasil. Ele sempre teve essa característica de fazer o
teatro para muita gente. Então ele fez
isso no Crato, naquela época, e isso me
despertou pro teatro. Foi a primeira vez
que eu vi um teatro daqueles no Crato.
Aí eu disse: “Cara, eu quero fazer isso.
É muito legal!”. E ele fez numa quadra
com um elenco maravilhoso. Lotada
a quadra. Ele sempre trabalhou com
gente de vanguarda, sempre foi muito
revolucionário, com uma linguagem
muito particular dele próprio. E aí eu
fiquei fascinado por aquilo. Decidi: “Eu
quero fazer isso”!. Eu tinha uns 16 anos,
por aí. Foi antes de eu me alistar no
Exército. E depois disso, eu vim para
Fortaleza, né?!

Piancó para saber mais das suas andanças e
seus pensamentos.

Como começou seu amor pelo teatro?
Piancó: Eu lembro que eu era garotão, com 15, 16 anos quando o Crato
chegou a ter cinco cinemas, o que é
muito para uma cidade do Interior.
Tinha o Cine Educadora, Cine São José,
Cine São Francisco, Cine Cassino. O
Cassino era o que eu ía mais. Era no
centro da cidade. Eu sempre gostei
muito de cinema. Eu adorava cinema.
Teatro era muito pouco. Acontecia uma
vez ou outra. E uma vez me convidaram
pra eu fazer parte de uma peça. Eu era
garotão, tinha uns 16 ou 17 anos. Mas o
que me despertou mesmo para o teatro
foi quando, em uma passagem pelo
Crato, Bertolt Brecht — ele tava em turnê
aqui pelo Brasil — se apresentou no
palco. Bertolt Brecht tava com Zé Celso
Martinez Corrêa, que é um grande

Como o senhor veio morar em
Fortaleza?
Piancó: Eu tinha uns 19 anos. Tinha
uns irmãos meus estudando aqui e eu
vim para estudar e trabalhar. Meu pai
era grande amigo de um cara que era
deputado na época, e ele tinha um
cartório aqui. Ainda hoje tem. E, como
eles eram muito amigos, eu fui trabalhar neste cartório, que ficava na Major
Facundo, ali no Centro. Isso quando eu
vim para Fortaleza pra estudar, né?! Eu
comecei a fazer Administração de Empresas na Unifor e minhas aulas eram
pela manhã. Mais tarde, larguei o curso
de Administração e fui convidado para
voltar ao Crato para ser secretário de
cultura. Foi lá no Crato que eu fiz o vestibular, na Urca (Universidade Regional
do Cariri), para Letras. Era o curso que
eu mais me identificava porque ainda
não tinha teatro na época. Mesmo na

área ‘Humanas’ não tinha um que
me seduzisse. E Letras foi por conta de
leituras, de conhecer estilos, por conta
disso, né? De ler e escrever. Eu comecei
lá e depois transferi pra cá, na UECE
(Universidade Estadual do Ceará).
Nesse meio tempo, em que o senhor
ficou no cartório, a ideia de fazer teatro
ficou adormecida?
Piancó: É, ficou meio de lado, meio
adormecida. Porque eu tava ocupado de manhã, de tarde e de noite.
Estudava de manhã, trabalhava de
tarde. Mas não ficou tão adormecido
porque eu sempre frequentava, né?! Eu
frequentava o Theatro José de Alencar, movimentos de teatro e artísticos.
Frequentava o teatro universitário e tal.
Em 1974, eu tinha feito alguns cursos,
algumas oficinas. Daí eu me juntei com
uma galera e criamos um grupo, o
Grupo Teatral Raça. Tinha muita gente
boa. Alguns já partiram, o Artur Guedes… Era uma galera super envolvida
com a cultura e a arte fortalezenses. O
grupo surgiu meio do nada, eu pensei:
“Cara, tô a fim de criar um grupo”. O
Marcos Aurélio, a Beatriz estavam a
fim de criar um grupo também, e mais
uma galera de treze pessoas. E aí surgiu! Tavam surgindo vários grupos de
teatro, naquela época, em Fortaleza. Aí
a gente começou a montar peças, fazia
nas praças e tal. E Fortaleza não tinha
essa oferta tecnológica que tem hoje. A
gente marcava as peças meia-noite e a
galera ia. As pessoas circulavam mais,
Fortaleza era mais tranquila. A gente
ia de ônibus, ia a pé. A gente saía do
Estoril tomando cerveja e vinha passando pelo Centro e ía fazer a peça onde
a gente tinha marcado. Não tinha essa
sensação de medo, de pavor que hoje
tem em Fortaleza. Apesar de hoje ser
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mais a sensação do que a insegurança
mesmo, principalmente no Centro. Ainda assim, hoje em dia, eu ando muito a
pé pela Cidade ou de bicicleta. Faz dez
anos que eu só ando de bicicleta. Vou
trabalhar de bicicleta, tudo eu faço de
bicicleta, ando de bicicleta pra cima e
pra baixo. Quando eu preciso ir pra um
lugar mais distante, aí vou de carro ou
de ônibus. Então, eu já conheço até as
pessoas que circulam pela Cidade. Conheço os moradores de rua e tal. Mas,
naquela época, tudo era muito mais
tranquilo. As pessoas não deixavam de
sair na rua por medo de assalto.

PERFIL
Fernando Piancó
NACIONALIDADE
Brasileiro
IDADE
62
ATIVIDADES
Ator, produtor,
diretor, coordenador
de teatro
RESUMO
Formado em Letras

E quando o senhor voltou para o Crato
para assumir a Secretaria de Cultura,
como foi?
Piancó: Aqui, em Fortaleza, tava tendo
uma onda de cólera, e eu estava com a
suspeita da doença. Passei uns dois, três
dias tomando soro e tal. E daí, chegou
um emissário e disse que queriam que
eu fosse lá [no Crato] assumir a Secretaria de Cultura. Na verdade, naquela
época, nem tinha ainda Secretaria de
Cultura, estava começando ainda. Eu
pedi ao médico para me liberar, que
eu tinha que ir para o Crato, assinei uns
documentos me responsabilizando caso
alguma coisa acontecesse e fui.
Como surgiu esse convite para ser
secretário de cultura do Crato?
Piancó: Lá, no Crato, todo mundo se
conhecia. Eu conhecia o prefeito e uns
amigos de lá me indicaram para a Secretaria e ele me chamou. Aí, eu fui. Falei com o prefeito e pedi 100 dias para
organizar as coisas. E esse prazo de 100
dias é o tempo que geralmente você
pede, no serviço público, para fazer um
diagnóstico da situação, propôr soluções e melhorias, alguns projetos e tal.

pela Universidade
Estadual do Ceará
(UECE), é apaixonado por teatro
desde “garotão”,
como ele mesmo
afirma. Foi produtor
do CHAMA, festival
realizado no meio
da floresta do Crato,
foi diretor do Theatro
José de Alencar e,
hoje, coordena o Teatro Carlos Câmara
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Avaliar as necessidades da cidade. E,
aí, eu sugeri que, ao invés de ser criada
uma Secretaria de Cultura, fosse criada
uma Fundação. Porque criar uma Secretaria é algo muito burocrático para
você conseguir as coisas e corria o risco
das coisas acabarem não andando. Já
na Fundação seria menos burocrático
para conseguir. Nós organizamos estatuto, organizamos tudo e daí foi criada
a Fundação Cultural José de Figueiredo Filho. Hoje, lá já tem Secretaria e
a Fundação. Passei um tempo lá. Foi
um tempo muito legal, nós conseguimos muita coisa para o Crato. Fizemos
reforma, restauro de museu, do acervo
do museu. Fizemos vários programas
na biblioteca, criamos um festival que
repercutiu muito bem até a 4a edição. O
festival chamava-se Festival Chapada
Musical do Araripe (CHAMA).
Como foi organizar o CHAMA?
Piancó: O Crato já tinha uma tradição em festivais de música com o pessoal estudantil, onde inclusive surgiram
grandes nomes que estão aí no cenário
da música. A gente criou um festival
que acontecia no meio da floresta. E
era massa! Foi muito massa! No 4o festival a gente levou Chico Science, Cássia
Eller, Boca Livre, Fagner… uma galera
massa, alternativa, sabe?! Era lindo o
festival. Era o Woodstock do Cariri.
E quando foi?
Piancó: (pergunta para a mulher)
Nazaré, na 4a edição já tinha a Raquel
[filha mais velha], já?
Nazaré: Já tinha a Raquel e já tinha
o Davi.
Piancó: É, já? Eita! Foi em 92?
Nazaré: Foi em 93.
Piancó: Pois é, eu com data num sou
muito bom, não. (riem)

Foi a primeira vez que eu vi um
teatro daqueles no Crato. Aí eu
disse: “Cara, eu quero fazer isso. É
muito legal!”

E o senhor falou que criou o festival lá
no Crato, levou Chico Science. Como
o senhor escolheu o Chico Science na
época? Porque os outros eram do sul,
e o Chico Science é de Recife, aqui do
Nordeste...
Piancó: Porque o festival, por ser realizado dentro de uma floresta, tinha além
desse aspecto musical, artístico, cultural,
tinha várias oficinas, tinha a galera
acampando, era lindo. Ele tinha uma
pegada ambiental. Então a gente trouxe
o Emílio Pascoal, que tinha um trabalho
nessa área, na época, e o Chico Science porque ele tinha ido no Crato antes
e tava começando a ficar conhecido.
Quando ele morreu (em um acidente de
carro, em Pernambuco), ele já era muito
conhecido, lá no Crato, quando ele chega para o lado do Sul e tal. Foi por conta
dessa proximidade também, e a galera
falava: “Porra, tem um som bacana,
Chico Science e Nação Zumbi, no Recife,
tal, tal, tal!”. Mas a gente sempre levava
gente da nossa terra pra lá também,
gente do Ceará inteiro.

VIDA NO SUDESTE
Quando o senhor resolveu ir embora
para o Sudeste?
Piancó: Quando eu saio de Fortaleza,
vou pro Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Minha mãe me dava o maior apoio, ia

me deixar na rodoviária. Ela percebia
que eu gostava desde pequeno, via
muito filme. Não era esse apoio de “Ah,
vá fazer esse curso”, porque faltava
informação. Passei uns sete, oito anos
no Rio. Por isso conheço bastante o Rio.
Fui na década de 1980, voltei já na
década de 1990. Trabalhei em vários
cantos no Rio. Também morei em São
Paulo, né? Quando eu tava em cartaz
no Rio de Janeiro, uma vez com “The
Smurfs” (desenho animado criado pelo
ilustrador belga Pierre Culliford, no final
de 1950, que virou filme na década
de 1980). Se lembram desse desenho?
Num sei se era da época de vocês. Era o
maior sucesso na época! Então teve um
cara, um belga, que veio para o Brasil
e contratou um pessoal aqui e montou
um grande espetáculo. Lotava muito!
Dava 1.500 pessoas no teatro, teatros
grandes. Daí, eu fazendo essa peça, a
gente tava montando uma peça no
teatro e o diretor foi contratado para
dirigir “Os Smurfs”, e ele levou a galera
todinha. A gente ganhava dinheiro
que nem prestava nos “Smurfs”. Era
muita grana porque era uma grande
produção. A gente se apresentava em
teatro, se apresentava em circos. Teatro
Bandeirantes, em São Paulo. Quando o
Faustão tinha um programa maravilhoso, antigamente, que era na Bandeirantes, o Perdidos da Noite, fui entrevistado
lá com “Os Smurfs”. Era um barato, era
descolado, ele curtia com as pessoas,
com os entrevistados. Então essa peça,
“Os Smurfs”, me deu a possibilidade
de sair do Rio e ir para São Paulo para
fazer um teste com o Antunes Filho (José
Alves Antunes Filho) , que é um grande diretor de teatro. Passei. Fiquei um
tempo com ele. Aprendi muito. Somos
amigos e tal. Mas de ser ator mesmo,
de entrar em cena, foi muito mais Rio e
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São Paulo, e aqui também, né? Aqui, eu
me dividi muito mais em ser ator, atuar,
produzir, ser gestor, essas coisas. Lá no
Rio, era só essa onda mesmo. Teve um
tempo também que eu morei com Lula
Queiroga (Luís de França Guilherme
de Queiroga Filho), um compositor.
Hoje, ele é publicitário lá no Recife, e é
parceiro do Lenine. E o Lenine? A gente
morava vizinho! A gente fez um projeto,
lá no Rio de Janeiro, chamado “Falange Canibal”!

Piancó em um show
do cantor Lenine na
Barraca Biruta.

Piancó como Diretor
Geral do Theatro José
de Alencar, no ano
2000.

Além de “Os Smurfs”, o senhor lembra
de outras apresentações?
Piancó: Teve o “Falange Canibal”,
“O Arquivo”. “O Arquivo” foi a partir de
um texto desse escritor Victor Gildes, de
Niterói, lá no Rio de Janeiro. Teve outra
peça que foi parte do texto ou como
experimento teatral de Macario de
Álvares de Azevedo, onde nós percorremos várias cidades do Nordeste. Recife,
Maceió, Natal. O texto contava um pouco da vida boêmia dos caras de antigamente que morriam muito cedo, porque
eram muito loucos. Morriam com 25,
26 anos de tanto beber, fumar, farrear,
passar a noite nas orgias, nas loucuras.
Era uma característica dos romancistas,
dos românticos. “Falange” foi o nome
dado a um dos primeiros grupos desses
bandidos do PCC (Primeiro Comando
da Capital), dessas organizações crimi-

A gente criou um festival que
acontecia no meio da floresta. E
era massa! Foi muito massa! No 4o
festival a gente levou Chico Science,
Cássia Eller, Boca Livre, Fagner…
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nosas, o Comando Vermelho e tal. E o
“Falange Vermelha” foi um dos primeiros grupos de organizações criminosas,
então a gente pegou esse nome. Tinha
Lucio Ricardo daqui, cantor de blues,
tinha “Os Pavãozinhos”, o Rogério que é
irmão do Ednardo, tinha eu, tinha umas
quatro, cinco pessoas daqui do Ceará,
um outro do Recife, e uma galera do
Rio de Janeiro, que se juntou para criar
esse projeto chamado “Falange Canibal”.
“Canibal” era no sentido de devorar tudo.
O que viesse, a gente devorava. Então
foi muito legal. Esse projeto acontecia
às segundas-feiras e Lenine participou,
Lula Queiroga, um filho do Ziraldo... Muita
gente ia todas as segundas-feiras num
restaurante lá no Rio de Janeiro chamado
“O Arco da Velha”, que é na Lapa e era
da [jornalista]Leda Nagle, que faz o “Sem
Censura”, programa que tem na TV. Era
uma mistura de teatro, dança, fotografia,
que a gente fazia acontecer.
O senhor fala com muito entusiasmo do
tempo em que morou no Rio e em São
Paulo. O que fez o senhor voltar?
Piancó: Eu me identifico muito com o
Rio, né?! Eu gostei muito de morar lá, a
gente fazia várias coisas legais na época.
Gosto do jeito carioquês. Os cariocas são
muito alto astral, levam a vida de uma
maneira leve e, ao mesmo tempo, são
muito engajados com a cultura, com a
arte. Eles valorizam um pouco mais a
arte do que nós, aqui. Apesar de que isso
mudou muito nos últimos anos. O Ceará
tem se destacado mais no teatro, tem uns
grupos rolando aí, uns movimentos artísticos, e isso é muito massa! Mas eu já era
casado e fui para passar pouco tempo,
sendo que eu acabei ficando quase dez
anos. O meu amor pela Nazaré foi o que
me fez voltar. A saudade falou mais alto,
sabe?! Eu tava com saudades dela, da mi-

nha família. E não dava pra viver sempre
lá e cá. Então, eu resolvi voltar. E não me
arrependo. Eu pude fazer muito coisa massa no teatro, aqui. Não só no teatro, mas
também pude trazer e passar algumas
coisas para a cultura da minha terra.

O BRASIL NA MODA
Como era o Brasil naquela época?
Piancó: O Brasil esteve na moda, teve um

tempo aí que eu passei uns dez dias em
Portugal levando a Banda Cabaçal dos
Irmãos Aniceto, do Crato para o Crato, em
Portugal. Tem um Crato em Portugal (vila
localizada no distrito de Portalegre, região
Alentejo, a 223 km da capital, Lisboa). E o
Brasil estava no auge, Lula presidente,
Gilberto Gil Ministro da Cultura e o povo
queria saber sobre o Brasil, queria conversar sobre o Brasil. A gente foi para

Piancó trabalha há três anos como diretor do Teatro Carlos Câmara.
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Portugal, passamos um pouquinho pela
Espanha e Cabo Verde, na África. Então,
assim, o Brasil era muito mais esperto, legal, sabe?! A trilha sonora do Brasil era
mais bacana, a política parecia estar
mais bacana, acontecia essas porras
todas que a gente está vendo revelar
hoje de roubo, de falcatrua de politicagem, mas as pessoas gostavam mais do
Brasil. O brasileiro gostava mais do País,
vivia mais o País. O Brasil estava mais legal, mais gostoso de viver.
A época que eu tava no Rio, que marcou muito, foi quando o Gilberto Gil lançou
o álbum “Realce”, que foi o maior sucesso,
todo mundo curtiu. Era massa! A música de
Chico Buarque “Apesar de você, amanhã
há de ser um novo dia”, também marcou
muito, ainda hoje marca. Mas, na época,
as pessoas viviam aquilo mesmo que a
música falava. Apesar de tudo, amanhã
era outro dia e elas amavam o Brasil. E
música sempre foi marcante pra mim,
sempre gostei de música, né?! O brasileiro começou a sentir orgulho de dizer que é
brasileiro, hoje eu não sei como é que está.
Tá estranho. Esses jovens estão estranhos.
Aliás, o mundo está sofrendo transformações. Quando você fala do resgate das
coisas antigas, o pessoal começa a cantar
Bossa Nova ou Jovem Guarda e tal. Hoje,
tem um lado que está puxando para trás
e outro que quer avançar. Tem essa tensão,
esses conflitos que acontecem atualmente.
Tá tendo essa guerra!

TEATRO CEARENSE
Ao longo desses anos, como você avalia o
teatro cearense?
Piancó: O teatro tem várias vertentes.
Teve um momento que o teatro foi mais
panfletário, vamos dizer assim. O teatro tem esse poder. Aqui em Fortaleza,
teve peças que transformaram parte
da cidade. Dois exemplos: “Fala Favela”

Piancó como um professor de teatro na peça “A Raposa das Tetas Inchadas”.

e “Morro do Ouro”. Quando começou,
vocês não eram nem nascidas, quando
começou esse negocio da Av. Zé Bastos,
de quererem aumentar a avenida e tal.
Ali tinha umas ocupações de um pessoal
que morava lá. O Governo [da época]
quis expulsar esse pessoal e, aí, o Zé Carlos
Matos, que já partiu, fez uma peça que se
chamava “Fala Favela”. Então, com essa
montagem, ela interferiu no processo e
amenizou essa loucura de querer botar o
povo para fora de qualquer maneira.
Outro exemplo foi devido à região
Morro do Ouro, que era uma favela perto
da Praça do Liceu. Lá tinha um local
onde o grande crime, que na época era
o contrabando, dominava. Ali era muito
dominado por esses caras, por contrabandista, por jogo do bicho, alguns pequenos
bandidos e tal. Hoje é tráfico de drogas,
de bandidagem, gente matando gente,
jovem morrendo, mas, nesse tempo, era
mais “romântico” assim o crime. Contrabandeavam whisky, lingerie, essas coisas.

Era fudido o espaço, então Eduardo
Campos fez uma peça chamada “Morro
do Ouro” e acabou interferindo nessa
área. Deram uma urbanizada no local. É
depois do trilho um pouco. E hoje, a favela
tá urbanizada. O teatro sempre teve
esse poder. O teatro serve para tudo,
absolutamente para tudo! Se o Detran
(Departamento Estadual de Trânsito)
de Fortaleza quiser fazer uma campanha para jovem ou criança, sobre
o comportamento no trânsito, o teatro
pode fazer isso. Um teatro educacional,
um teatro pedagógico, dando umas
dicas de trânsito. Monta uma pecinha
que vai ajudar as crianças: “Olhe pra
direita, olhe pra esquerda. Só atravesse a rua no sinal, tal, tal, tal!”. O teatro
pode servir para ajudar na saúde. Teve
uma peça que foi montada aqui, que
percorreu todo o Estado do Ceará e
várias partes do Brasil, e foi até para a
África, que foi quando tava surgindo o
HIV, Aids (sigla, em inglês, de Síndrome

58
Novembro
2017

de Imunideficiência Adquirida). A peça
era “O Auto da Camisinha”, não sei se
vocês já ouviram falar dessa peça, do
Mapurunga. O cara escreveu a peça e
foi encenada por vários grupos teatrais.
Teve um dinheiro que o pessoal comprou
figurino, comprou material da peça. E a
peça ensinava numa linguagem muito
divertida, falava sobre o uso do preservativo, das camisinhas que as pessoas
não usavam muito. O teatro sempre tem
que ser divertido, sempre tem que ser um
deleite. As pessoas não saem de casa:
“Ah eu vou para o teatro, pensar, eu vou
captar uma mensagem”. Não! A não ser
aquelas pessoas que são de teatro e já
sabem o estilo, a escola, qual é a abordagem. Como a linguagem de um livro,
gosto da linguagem de Fulano de Tal…
Mas o teatro verdadeiro, a arte teatral, é
a capacidade de transformar as pessoas.
Mexer com as pessoas, tocar num ponto
que você não tinha pensando antes
dessa maneira. Porque não tem nada
de novo no planeta. Tudo que a gente tá
falando, já se fala há milhões de anos. Então, o novo é a capacidade de um olhar
diferente sobre um determinado assunto.
E o teatro tem essa capacidade, né? Teatro é transformador, é instigador. Quando
vocês vão a uma peça ou a um show,
você curte, ri, dança, e no outro dia continua a mesma coisa. A mudança não
acontece por conta daquilo. É diferente
de uma obra de arte, um livro. Quando
você lê um bom livro, vê um bom filme,
um bom teatro, um bom quadro, aquilo
mexe com você. Transforma de alguma
maneira. Às vezes, é imperceptível, né?
O teatro tem essa capacidade. Repito: o
teatro tem a possibilidade de ser absolutamente tudo! Tem teatro para bebês,
não sei se vocês já ouviram falar, ou se
já viram. Eu já vi, lá no Crato. Aqui não
chegou ainda, quer dizer, não vi aqui

Piancó atuando
no show de humor
“Radiola, a Rádio
que Olha Pra Você —
FM Histérica”.
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em Fortaleza. Esse tipo de teatro surgiu
na Espanha, só pode entrar criança de
três até cinco anos. Teatro que trabalha
muito com sensações, luzes, sons, cheiros.
Só pode entrar os bebês, as babás ou as
mães. Tem teatro para todos os públicos.
Hoje pode acontecer em qualquer espaço. O teatro é um barato! Eu me empolgo
muito, eu gosto muito de teatro porque
todo mundo sabe um jogo teatral. É uma
coisa que a gente faz no cotidiano, todo
mundo fala, todo mundo conversa, todo
mundo conta história em casa, no barzinho, na calçada. Então todo mundo fala
de tudo, faz as expressões: “Marrapaz, tu
viu aquele cara?”, né? As pessoas num
fazem: “Porra, foi um gol massa!”. O jogo
teatral se vale disso: palavras, pensamentos, expressões, corpo! É um jogo
que todo mundo sabe jogar, mesmo que
nunca tenha feito teatro, uma aula ou
uma oficina.
E hoje em dia, como está o teatro cearense?
Piancó: O teatro cearense tem muita
coisa boa! Mas as pessoas ainda valorizam muito o que vem de fora. A gente
tem esse negócio de ser dominado
mesmo. Mesmo no Rio de Janeiro e em
São Paulo, acontece isso. Às vezes, tem
umas coisas maravilhosas do Rio, mas
quando vem algo de fora, da Europa,
Estados Unidos, todo mundo quer. Então,
o teatro cearense, hoje, tem muita gente
boa, vocês precisam ver. Tem o grupo
“Bagaceira”, que é legal! Silvero Pereira,
com a peça “BR Trans”, trabalha com
travestis. Tá sendo superreconhecido.
Tem o grupo “Máquina”. Tem muita
gente boa. Porque vêm muitas peças de
fora que são verdadeiros caça-níqueis,
né? O cara faz uma participação numa
novela e monta uma peça rapidez, em
40 dias, só pra ganhar dinheiro. Mas não

serve para nada, você sai e depois vai
comer uma pizza, um sushi e esquece.
Não causa discussão, não muda, não
transforma em nada. E, eu repito, o
teatro tem que ser uma diversão, não é
uma coisa “sacrossanta” não. Tem que
ser uma coisa maneira, uma coisa legal,
esperta, inteligente, divertida.
Aconteceu alguma situação engraçada, inusitada em sua carreira?
Piancó: Eu montei uma peça que
se chamava “Vingança do Carapanã
Atômico”. Carapanã é como se chama
muriçoca, lá no Norte. Isso foi engraçado. Era um tempo que tive muito apoio.
Foi exatamente em 92 essa peça, quando teve a “ECO92”, uma peça ecológica.
Alguém queria invadir a floresta para
construir uma estrada. E daí eu consegui apoio. Foi no tempo que a Coca-Cola lançou o Sprite, que é verde, tem um
apelo ecológico e tal. Então, quando eu
fui na Coca-Cola, os caras me deram
um dinheiro legal para montar a peça.
Eu fui em uma empresa de cosméticos,
me deram toda a maquiagem. A gente
conseguiu muito apoio, pagou gente pra ensaiar, pagou figurinista. E a
gente teve uma coletiva, o que é difícil
no teatro cearense. Estreou no Theatro
José de Alencar. Várias TVs da cidade
foram. As pessoas faziam perguntas,
e um disse: “O elenco é daqui ou é de
fora?” E eu disse: “Todo mundo é de fora!
Eu sou do Crato, essa daqui é de Iguatu,
a outra de Crateús (risos). Todo mundo é
de fora”. E a peça foi um sucesso.

TEATRO TORRES CÂMARA
Atualmente, o senhor é coordenador do
Teatro Carlos Câmara. Como é o dia a
dia do teatro?
Piancó: Sim. Bom, o Teatro Carlos
Câmara tem [mais de] 40 anos que foi

criado, mas passou 20 anos fechado.
São 368 lugares, mas é um número
bom pro teatro cearense. Antigamente,
era chamado de Teatro da Emcetur.
Foi o primeiro palco que pisei na
minha vida. Quando fui diretor do
Theatro José de Alencar, nos anos
80, mudaram o nome de Teatro da
Emcetur para Teatro Carlos Câmara.
Foi sugestão do Ricardo Guilherme,
que é um grande diretor de teatro
cearense. E Carlos Câmara foi um
grande dramaturgo, um grande
escritor, um cara que fazia miséria no
teatro cearense no século passado. Ele
não tinha nem essa consciência, mas
ele fazia marketing. Por exemplo, ele
chegava nas Casas Pernambucanas,
que era uma loja tradicional na
época, e pedia tecido para os
figurinos e o pessoal dava. Dentro da
peça ele botava uma musicazinha,
agradecendo, fazendo propaganda,
um jingle. Era um merchandising
mesmo. Carlos Câmara foi uma figura
que fazia peças aos domingos, e era
lá na Rua Visconde do Rio Branco. Era
longe como todo! Era como se fosse o
caminho para Messejana. E os bondes
não funcionavam aos domingos, em
Fortaleza. Mas, quando tinha peça
dele, muita gente ia. Até os bondes
funcionavam. Então, Carlos Câmara
foi esse cara que movimentou o
teatro cearense. Daí, reconstruíram
e reformaram o teatro e eu estava
na Secretaria de Cultura, em um
outro setor, quando chegou o novo
secretário. Ele disse: “Piancó, eu quero
que você continue na equipe, mas
você vai sair desse setor e vai lá para
o teatro [Carlos Câmara]”. O Teatro
era da Secretaria de Turismo e passou
para a Secretaria de Cultura e, até
hoje, a gente tem trabalhado nele.
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COMUNICAÇÃO

Uma fala sem

ECO
TEXTO

Isabelli Fernandes e Emanuel de Macedo

De acordo com o último censo
realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
existem hoje 9,7 milhões de pessoas
com deficiência auditiva, o que
corresponde a 5,1% da população
total. É um número elevado, se
comparado com o de outros países.
Apesar disso, poucos sabem como é
o cotidiano e a vida de quem convive
com a surdez. E muitos nunca ouviram
falar de Libras, a Língua Brasileira de
Sinais. A revista falou com o professor
Willer Cysne Prado, 52 anos, surdo
de nascença, para que contasse
como tem sido o desafio de viver
em uma sociedade que desconhece
essa realidade. A conversa precisou
ser mediada por uma especialista
bilíngue. Veja o resultado.

FOTOS

Isabelli Fernandes

E

le recebeu os repórteres com um sorriso amistoso. O professor
Willer é nascido em Fortaleza e é o caçula de quatro filhos de

um casal de primos legítimos, Wilmer e Dulcilene. Antes de

contar a sua história, avisa logo que não tem absolutamente nenhuma vergonha de nada em sua vida, nem das histórias mais embaraçosas. Dessas, só orgulho, garante.

A sua deficiência auditiva foi diagnosticada ainda na infância. Foi

descoberta por acaso. Quando pequeno, a sua família tinha o costu-

me de pendurar panelas nas portas para que o barulho os acordasse,
caso algum estranho invadisse a casa no meio da noite. Às vezes,
uma ou outra caía no chão. Os pais e seus irmãos se assustavam, mas

não o mais novo. Foi aí que Dona Dulcilene e Seu Wilmer perceberam
que o seu caçula vivia imerso no silencioso.

Inicialmente, pensaram em mudar de país para que tivesse uma op-

ção para seus estudos, mas essa ideia foi descartada. O pequeno Willer,
então, foi estudar no Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES),
em Fortaleza, onde recorda que foi o mais bagunceiro da sala. “A culpa
era dos professores que saíam e nos deixavam sozinhos”, gesticula ele.

Os traços de menino levado ainda podem ser vistos em seu rosto.

Tem um olhar vivo, que parece não deixar nada passar despercebido.
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Willer sempre está
com um olhar
atento. Foto Isabelli
Fernandes
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C
municação o deixava deprimido. Esse perío-

essa é uma brincadeira com teor homofóbi-

ano, voltou para o Ceará.

chegou a jogar uma pedra no rapaz. Com a

do, felizmente, foi curto e, em menos de um

Quase nunca pagava em festas.
Os seguranças diziam: ‘Esse é
surdo, não precisa pagar’. Eu nem
questionava”
Willer Cysne
Professor

Tempo depois, Willer teve a oportuni-

dade de viver uma experiência de ouvinte,
mas diz que não foi agradável. “Eu usei um
aparelho auditivo, mas sentia muitas dores

sorriso. Ele conta que inventou uma língua

de sinais própria para se comunicar em casa.
Até hoje, eventualmente, ele e sua mãe, com
quem tem muita proximidade, ainda se comunicam por meio dela.

Mas as bagunças no ICES tiveram de ser

interrompidas. Seu pai foi transferido para
Natal, no Rio Grande do Norte — um capítu-

lo pouco agradável em sua história, lembra.
Estudando em uma escola de inclusão, com

bou ganhando um “carão” de seu pai quando chegou em casa.

UMA MUDANÇA DE ARES

nicação seria mesmo em sinais.

a entrevista porque percebeu que a lanter-

plica. Para ele, estava claro que sua comu-

Willer pede para interromper por instantes
na do seu celular acendeu. É o sinal para

Mas nem por isso deixou de fazer travessuras. Não faltam histórias. Uma de suas favoritas aconteceu um dia quando saiu do ICES

e pegou um táxi escondido para ir à casa de
um primo. “Sou muito bom para aprender ca-

avisar que chegou uma mensagem. A intér-

prete aproveita a pausa para rapidamente
beber um copo d’água, já que, com o ritmo

frenético dos gestos, ela mal teve tempo de
matar sua sede.

Logo que terminou de responder a men-

minhos. Quando peguei o táxi, só apontei pro

sagem do celular, o professor voltou a gesti-

Minha mãe enlouqueceu quando descobriu”,

sair do ICES. Eles só tinham até a quarta sé-

motorista as direções que ele devia seguir.
conta, tão empolgado que chega a ficar em

pé. Até a intérprete ri, antes de traduzir para
a reportagem.

Outro fato que ele conta com um olhar

surdos e ouvintes, seus coordenadores não

levado aconteceu em Sobral. Lá, havia um

garoto muito feliz e hiperativo, a falta de co-

botão de sua camisa. Para quem não sabe,

sabiam a língua de sinais. Embora fosse um

mira aguçada, acertou em cheio. Mas aca-

de cabeça. Não consegui me adaptar”, ex-

HISTÓRIAS
Sua boca parece estar sempre segurando um

co entre os surdos. Cansado da amolação,

garoto que insistia em mostrar para Willer o

cular para continuar a sua história. “Tive de
rie e eu precisava continuar meus estudos.
Nesse momento, tive de ir para uma escola
convencional, onde o português foi minha

grande dificuldade”. No entanto, afirma
que, quanto mais velho ficava, mais sociá-

vel se tornava. Embora tivesse dificuldades

na escola, fora dela sua vida era animada.

Sinais úteis em libras

“Banheiro”

“Obrigado”

“Fome”

“Não entender”
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JOGO RÁPIDO

Wagner Santana

Coordenador do Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES)

Sabemos que o ICES é uma escola
destinada à educação de surdos. Mas
qual a diferença entre o convívio aqui
e em outras escolas?
Por recebermos apenas alunos
surdos, nós somos uma escola
bilíngue. Aqui dentro, a Libras é a
primeira língua e o português, a
segunda. Desse modo, tudo que vamos
fazer de atividades, planejamento
de aula, preparação das avaliações,
é pensando no bilinguismo. Assim,
é necessário que os professores,
coordenadores e funcionários em
geral dominem a língua de sinais.
E vocês têm algum trabalho de
assistência para ensinar língua de
sinais aos familiares dos alunos
surdos?
Nós temos um curso de Libras
gratuito para pais de alunos. Já
temos 30 inscritos pela manhã e 30
à tarde. Mas uma dificuldade é que
não somos uma escola de bairro. Nós

recebemos alunos de toda a Grande
Fortaleza. Então são poucos os que
realmente moram aqui por perto.
O que destacaria como mais
particular na cultura surda com
base nos seus anos de trabalho no
Instituto?
O surdo tem uma visão diferente
de mundo, pois, por ter audição
comprometida, ele absorve
informações em menor escala,
comparado a alguém que é ouvinte.
Então, tudo pra eles, tudo ou é muito
extremo ou muito ingênuo. Mas a
gente tem que entender, até porque
eles não têm diálogo em casa ou
alguém para ensiná-los como se
portar em determinadas situações.
Você acha que a instituição da
Libras como língua oficial tem
ajudado na inclusão social do
surdo? Afinal, Libras se tornou
disciplina disponível para inúmeros

cursos de graduação.
Bom, é lei isso. É necessário que
exista alguém em repartições
públicas que seja fluente na
linguagem de sinais para justamente
atender o público que necessita disso.
Mas, infelizmente, não é em todos
os lugares que a gente vê isso. E nas
universidades ela é só uma disciplina.
É um período curto. Não dá pra
aprender se você não conviver. Porque
a Libras não é algo simples. Precisa do
gestual, das feições. É complexo.
O que é mais prazeroso em trabalhar
nessa escola?
É servir. Não tem nada mais bacana
que sentir que está trabalhando em
algo que é o diferencial na vida de
alguém. É muito gratificante porque
muitos alunos chegam aqui muito
tristes e nós conseguimos ajudar, como
se tivéssemos tirando alguém de um
poço escuro. Acho que eu e todos os
funcionários sentimos a mesma coisa.

“Quase nunca pagava em festas. Os segu-

va-se cada vez mais engajado na Associa-

para auxiliar os deficientes auditivos. Mais

pagar’. Eu nem questionava”, lembra entre

o presidente. Não disposto a abandonar os

vitória conquistada. Junto com ele, outros

ranças diziam: ‘Esse é surdo, não precisa
risos com uma expressão nostálgica e orgulhosa no rosto.

LUTAS PELOS DIREITOS
Com dificuldades na escola para se comuni-

car e entender os professores, Willer torna-

ção dos Surdos do Ceará (ASCE), onde era
estudos, lutou para que os colégios tivessem
intérpretes para ajudar os alunos. A reivindi-

cação foi um sucesso e ele conseguiu completar seu ensino médio.

Quando quis fazer vestibular, encontrou

outra dificuldade: não havia intérpretes

uma batalha precisou enfrentar e mais uma

seis conseguiram ingressar em uma universidade. Mas a grande chance de sua vida

veio quando a Universidade Federal do Ceará (UFC) começou a disponibilizar o curso

de Letras/Libras. Ele esteve em uma das primeiras turmas.
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C
Willer dando
uma aula na
Universidade de
Fortaleza

sível. Para quem por anos teve dificuldade de
aprendizado, ele se esforça para fazer com
que cada aluno se sinta incluído.

Como professor, consegue, inclusive,

antever as dúvidas de seus alunos. Em determinado momento da aula, um aluno mais

tímido chama baixinho a monitora para fazer

uma pergunta. Com seu olhar observador,

Willer cruza a conversa antes mesmo que

sua ajudante em sala respondesse e ele mesmo tira a dúvida do estudante. Sensibilidade

de quem, conhecendo profundamente a sua
língua, sabe onde seus alunos terão dúvidas.

Mesmo sem ouvir os sons, consegue “escutar” com os outros sentidos.

FAMÍLIA
“Na Associação foi onde eu me integrei

na comunidade surda. Consegui me iden-

Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade

de trabalhar na Universidade de Fortaleza. O co-

tificar como um. Soube minhas limitações

meço foi muito cansativo. Afinal, conciliar dois

meio que um líder da comunidade, porque eu

tante. Mas, na Unifor, suas dificuldades come-

e como ultrapassar cada uma delas. Eu fui
mostrei minhas dificuldades e que eu tinha

chegado onde eu queria. Estava servindo de

empregos como professor é algo muito desgas-

çaram na entrega de documentos no Recurosos

Humanos, pois não havia intérprete nos primei-

Ele conta que, antes de se casar, era muito

difícil ficar em casa. Sempre preferia sair, ir
à praia ou alguma festa com os amigos para
dar aquela “paqueradinha”. Nos dias de

hoje, como um homem casado, prefere tirar

um tempo para viajar com sua esposa, Palmira, e seus filhos, Grace, 11, e Afonsinho, 9.
Mas o começo desse romance não foi

ros dias. A comunicação foi totalmente escrita.

nada fácil. Mais uma vez o problema da

deu aos surdos a oportunidade de tirar

palestras aqui. Não tinha nenhum intérprete

“Palmira era surda, mas foi oralizada desde

cilidade, já que antes as instruções eram

da disciplina estavam ocupadas. Foi quando

exemplo”, explica Willer

Ele, também, encabeçou a luta que

sua Carteira de Habilitação com mais fa-

dadas exclusivamente em português, não

com um intérprete de Libras. Embora não
esteja engajado em nenhuma luta hoje em

dia, Willer sempre está presente na Asso-

“Lembro de uma das minhas primeiras

me acompanhando e as outras professoras

a Universidade começou a solicitar mais intérpretes de Libras e aí tudo foi ficando mais
fácil”, recorda.

Mas isso foi só no começo. Hoje, após

comunicação aparecia na vida de Willer.
pequena. Não usava a língua de sinais — to-

talmente diferente de mim, que sempre usei.
A nossa comunicação tinha uma barreira

muito grande: só conseguíamos falar através
da língua portuguesa”, comenta o professor.

Mesmo com esse empecilho, os dois

ciação e garante: “Quando completar meu

quase uma década na Unifor, está comple-

começaram a namorar. Mas não foi dessa

dicações”.

aulas, como a reportagem pôde ver, ele

ler. Terminaram. Porém, mesmo separados,

mestrado, vou voltar a ajudar nas reivin-

DOCÊNCIA
Engajado e consciente dos direitos da comunidade surda, Willer voltou ao ICES. Não

como aluno, dessa vez. Era instrutor de Li-

bras para crianças. Ele já tinha especialização em gestão escolar, o que o capacitou a
crescer ainda mais.

tamente adaptado ao ambiente. Nas suas
demonstra todo o prazer pelo que faz. Na

sala ficam ele e 15 alunos oralizados, com

conhecimento quase nulo em Libras e acompanhados por uma monitora que auxilia nas

vez que Palmira fisgaria o coração de Wilcomo frequentavam os mesmo lugares,
acabavam conversando, até que um dia
voltaram a namorar.

Com o tempo se casaram e, três meses

interpretação dos sinais.

depois da união, Palmira ficou grávida. Willer

Na sala, Willer se desdobra. Mostra uma fra-

a de ser pai. Mas, conta, logo uma pergunta

Desafio? Sim, mas facilmente superado.

se e a gesticula da forma mais didática pos-

experimentou uma sensação única na vida:

apareceu: “Será que o bebê vai nascer sur-
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Os desafios da surdez
Em muitos aspectos da vida diária, pessoas com deficiência auditiva enfrentam grandes dificuldades. Joaci Gomes, surdo de nascença e presidente da
Associação dos Surdos Organizados de Fortaleza (ASOF), já passou por situações
complicadas: “Em um atendimento odontológico no posto de Saúde, os profissionais não sabiam se comunicar em Libras e eu tive que escrever. Para o surdo é
muito difícil, nós precisamos de intérpretes. Já enfrentei dificuldades também
na comunicação ao querer fazer compras em lojas”, relata Gomes.
Mas as dificuldades não param por aí. Esses desafios fazem parte da realidade da vida do surdo, inclusive, no mercado de trabalho. Ele afirma que
muitos surdos não têm um bom domínio da língua portuguesa na hora da escrita, por isso enfrentam dificuldades para encontrar um emprego. ‘‘Eu já deixei
currículos e estou à espera de vagas”, explica, lamentando os empecilhos.

Willer com sua esposa, Palmira, e seus filhos,
Grace e Afonsinho

do como os pais?”. Todas as vezes que essa
pergunta era feita por um amigo, familiar ou

colega, a resposta de Willer e Palmira sempre era a mesma: “Surdo ou não, será amado

do mesmo jeito”. Grace, a primeira filha do

casal, nasceu ouvinte. Pouco tempo depois,
nasce Afonso, igualmente ouvinte.

A comunicação em casa é realizada com

sinais. As crianças foram ensinadas a ter a

Libras como a sua primeira língua. Isso trou-

Rozaly Araújo
É importante ressaltar que a conversa com Gomes só foi possível por intermédio de Rozaly Araújo, graduada em Pedagogia com especialização em Libras,
realizada por vídeo.
Era um desejo antigo dela ajudar a comunidade surda, pois o seu irmão
também sofre das mesmas dificuldades de Joaci Gomes. “Ele frequentou a escola até a adolescência, mas depois desistiu porque não entendia nada que a
professora ensinava, nem ela [tirava] suas dúvidas. Então, desde 2015, com base
na Lei Brasileira de Inclusão, venho tentando fazer com que ele tenha um atendimento adequado, ou seja, um professor habilitado em libras ou um instrutor
para que, assim, ele possa ser alfabetizado na língua própria do surdo”, explica.
Por morarem em cidades diferentes, atualmente, Rozaly não consegue agir
como “tradutora” de seu irmão. Entretanto, aqui em Fortaleza, ela está em um
curso de instrutores de Libras para se aperfeiçoar. “Espero poder ajudar tanto
meu irmão quanto outras pessoas com surdez”, acrescenta.

xe um problema para as crianças quando

começaram a frequentar a escola. Elas não

falavam português tão bem quanto a escola
esperava. A direção, então, chamou os pais

de desculpas à família. Atualmente, Grace,

dimento. Willer e Palmira tentaram explicar

e a língua de sinais, e até ensinam algumas

para conversar. No início, não houve entenque aquela era a língua falada por eles, que
seus filhos têm Libras como língua principal,

11 anos, e Afonso, 9 anos, usam o português
palavras para seus colegas na escola.

Traçando o perfil de seus filhos, Willer diz

mesmo não sendo surdos. E acreditavam

que Grace é estudiosa, dedicada e só tira

les na escola. Bilinguismo não é impossível.

çula, ele diz com um largo sorriso no rosto:

que isso não iria diminuir o aprendizado deAfinal, essas explicações fizeram a escola
mudar de postura e fazer um sincero pedido

notas boas. Já em relação a Afonsinho, ca“Lembra muito eu quando criança, preguiçoso igual ao pai”.

Curso gratuito de libras para
pais de alunos
Instituto Cearense de Educação
de Surdos (ICES)
Av. Rui Barbosa, 1970 - Aldeota
Tel: (85) 3101-1391
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esse universo foi em 2012, enquan-

O

ção de 1,7 milhão de pessoas e faz fronteira

de Relações Internacionais. Foi quando surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem

mais de um década vem impedindo um dos

mais simples direitos das pessoas: o de ir e

primeiro contato de Karine com

to ela ainda era estudante do curso

à Faixa de Gaza, no território da Palestina,
com auxílio da Organização Não-Governamental Al-Waffaa, ONG criada por palestinos
residentes na Europa. Mesmo com poucos

recursos para custear a viagem, Karine decidiu ir. Foram quarenta dias na região, tempo

A Faixa de Gaza, que possui uma popula-

com Egito e Israel, sofre um bloqueio que há

vir. Karine explica que tudo entra e sai com
a permissão de Israel ou do Egito e, por isso,
a população não tem acesso a água potável e

energia elétrica. “O território palestino da Faixa
de Gaza é fechado por ar, terra e mar”, conta.

Com muitas experiências na bagagem,

em que pôde ver de perto uma realidade da

voltou à Fortaleza com um objetivo na cabe-

tino e as várias questões envolvidas naquele

odo. Foi com esse propósito que ela começou

qual tanto ouvira falar: a vida do povo palesconflito. Ela fez um percurso inicialmente de

uma semana pelo Egito, depois passou vinte
dias no Líbano e vinte dias na Bósnia.

ça: mostrar o que ela vivenciou naquele pería pensar a fotografia como uma linguagem
onde poderia expressar aquilo que algumas
vezes não conseguia descrever ou explicar.
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Decidiu tomar a questão humanitária

ram sua passagem e embarcou com apenas

fez com essas crianças, que Karine resolveu

2014, começou a pensar em um projeto ins-

com esses recursos até receber o apoio da

siste em uma exposição fotográfica.

internacional como objeto de estudo e, em

pirado na experiência que teve em 2012. Co-

50 dólares. Foram dois dias sobrevivendo

ONG. Neste período, a Síria também já esta-

iniciar o projeto Infância Refugiada, que con-

va em conflito e passando por eleições.

DESDE CEDO

esperam que algum Estado lhes proporcio-

por parte dos adultos a se deixarem fotogra-

cupação na vida de Karine, principalmente por

cujas dores são muitas vezes mostradas na

ças, que, mesmo naquela situação, a acolhe-

meçou a fotografar o universo dos refugiados
nesses países, pessoas que de alguma forma

ne um pouco de proteção e dignidade, mas
mídia de forma espetacularizada.

Em seguida, foi para a Síria, passando

também pelo Líbano e a Turquia. Conseguiu,

por meio da mesma ONG, um intercâmbio de
15 dias no país de Bashar al-Assad. Karine

contou com o apoio dos amigos que custea-

A fotógrafa
organizando
as fotos da
exposição, que
ocorreu na
Universidade de
Fortaleza

No início, notou um pouco de resistência

A questão humanitária foi sempre uma preo-

far. Mas foi muito bem recebida pelas crian-

causa de seus pais. Nascida em Antônio Diogo,

ram e deixaram que Karine registrasse suas
histórias através das suas lentes. Foram mui-

tos sorrisos, olhares e gestos que mostram a
delicadeza da infância de crianças que foram

marcadas duramente pelo impacto das guer-

ras. Foi assim, a partir das várias fotos que

distrito do Município de Redenção, localizado a

55 km de Fortaleza, fazia parte de uma família
de classe média local. O seu pai era um dos
articuladores políticos da cidade que implantaram uma oposição ao grupo de domínio político

local. Ela recorda que na escola onde estudava

passava por diversas dificuldades, como infra-
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Karine ao
lado de uma
de suas obras

estrutura e pagamento dos professores. Mas, o

O ISLAMISMO

eram os privilégios que alguns alunos tinham.

çalmana. “O véu sempre foi uma peça co-

que sempre lhe chamava a atenção na época

Ela explica o porquê de se vestir como mu-

Outros, às vezes, iam sem comer nada e

mum para mim, pois, desde criança, eu já

não tinham tanta condição em casa. Só podiam comer uma vez. E Karine não entendia.

A vontade de ajudar os outros era um ato
frequente na sua família. E seu pai foi um

grande incentivador nesse sentido. Além disso, ela já tinha vontade de conhecer o mun-

do e as realidades que tanto apareciam nos

noticiários. Era o desejo de entender e conhecer as questões que permeiam o mundo.
Mudou-se para Fortaleza aos quinze anos, alguns meses depois da morte de seu pai, para

concluir os estudos e concretizar o plano de
construir uma carreira profissional.

Meu desejo é que, através desse
projeto, as pessoas voltem a suas
vidas cotidianas com um pouco
de cada olhar, sorriso, expressão e
histórias dentro de si.

Karine Grâcez
Relações Internacionais

tinha o hábito de utilizá-lo para ir às missas
aos domingos. Hoje, além de fazer parte de
como me visto, essa peça passou a ser uma

forma de posição política também. Essa é a

forma que escolhi para me mostrar à sociedade de acordo com a religião que escolhi.”

Conheceu o islamismo aos doze anos,

ao ouvir falar sobre a religião em uma aula

de história, no colégio. As informações eram

poucas, mas, mesmo assim, Karine já tinha grande interesse. Aos 25 anos, voltou

a pesquisar e estudar sobre a religião. E,
coincidência ou não, foi nesse momento de
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A relações públicas arrumando as fotos no mural, e Karine à direita com seu véu, símbolo da religião islâmica

querer aprender mais e com pouca fonte de

sua vida foi um presente, por Karine ser uma

dianas com um pouco de cada olhar, sorriso,

Paulo que a presenteou com alguns livros

rem ao islamismo.

que seus olhares do dia a dia se tornem di-

pesquisa que ela conheceu um casal de São
sobre o islamismo. Esse período de estudos

durou cerca de cinco anos. Logo após, resol-

das poucas pessoas no Ceará a se converte-

A EXPOSIÇÃO

expressão e histórias dentro de si. De modo

ferentes e que a transformação pela qual eu

passei possa atingir a de vocês de forma po-

veu aderir às práticas do islamismo, certa de

Após sua primeira viagem ao Oriente Médio,

sa, escolhendo os princípios que gostaria de

convivência com as crianças refugiadas pró-

sição Infância Refugiada foi a ligação pesso-

por meio da fotografia. A exposição se con-

lembra que, na história do Brasil, muitos po-

que havia encontrado sua identidade religioseguir. Assim começava a mais nova fase de
sua vida.

Em 2012, aos 38 anos, antes da viagem

apoiada pela Al-Waffaa, foi à Arábia Saudi-

em 2012, percebeu que a experiência da
ximo à Faixa de Gaza poderia ser registrada
cretizou em meados de 2016.

O desafio da exposição era abordar essa

ta para cumprir um dos principais pilares

realidade sob um aspecto educacional para

que ser feita pelo menos uma vez na vida

aproximação com os sobreviventes da Faixa

da fé islâmica, o Hajj. A peregrinação tem
do muçulmano.

A viagem para concretizar esse marco na

os brasileiros, de modo a provocar uma

de Gaza. “Meu desejo é que, através desse
projeto, as pessoas voltem a suas vidas coti-

sitiva”, afirma Karine.

Um dos motivos para a criação da expo-

al com o contexto histórico brasileiro. Karine
vos tiveram que sair de suas casas, devido a

questões climáticas, como a seca, ou econômicas, como acontece quando muitas pessoas vão em busca de uma vida melhor em

outro lugar. “É o deslocado interno. Vemos

muito isso aqui. Pessoas que por conta de várias questões são refugiadas no próprio país.”

Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz
CEP 60.811-905 - Fortaleza-CE, Brasil
Fone 55 (85) 3477.3105
equipelabjor@gmail.com

