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RESUMO 

O presente artigo traz meu olhar sobre a experiência enquanto interprete criadora na Uai que 

dança Cia, uma Cia profissional de dança contemporânea na cidade de Uberlândia, Minas 

Gerais. Este olhar volta para os últimos cinco anos dos 15 vividos na mesma, descrevendo 

com base nas minhas experiências artísticas um breve histórico sobre sua criação, relatando 

inquietações em vista às questões que emergiam no decorrer das transformações, seja na 

forma de se pensar a dança contemporânea no Brasil e em Uberlândia. Busca entender como 

influências de críticos, pensadores e investidores de arte e dança conseguiram interferir na 

minha forma de ver e se pensar os processos de criação dentro da Cia, e ainda com base na 

análise da obra “VENDA”, de 2009 da qual participei do processo e apresentações, apontar 

questionamentos levantados pelos integrantes e por mim sobre alguns procedimentos da dança 

contemporânea. Pode-se pensar na viabilidade profissional de uma Cia de dança numa cidade 

de 700 mil habitantes no interior de Minas Gerais, bem como em sua manutenção no mercado 

da arte. Seria a dança um produto de primeira necessidade?  Onde está o público da dança 

contemporânea nessa cidade?  Essas são as inquietações e perguntas principais que proponho.  

Palavras-Chave: Dança contemporânea. Criação. Processos.  
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COMO COMEÇOU... 

Meu nome é Patrícia, tenho 35 anos, moro na cidade de Uberlândia em Minas Gerais, 

com 700mil habitantes, localizada na região do cerrado; Sou graduada em Design de 

Interiores pela Universidade Federal de minha cidade, apresentando como projeto de 

conclusão de Curso uma viabilidade para espaços de performances em Uberlândia, inspirado 

nos trabalhos do design francês Philipe Starck, sou dançarina, performer e professora de 

dança há 15 anos integrando a Uai Q Dança Cia desde 1996, como pesquisadora e criadora-

intérprete e me interesso pela investigação em dança contemporânea e performances numa 

conexão com as artes visuais e arquitetura. 

Com este pequeno grupo, nasceu a Cia profissional de dança que já passou por muitas 

transformações, desde a quantidade de bailarinos até a concepção de trabalhos de criação, 

espaço físico, recursos financeiros e outros. O propósito, desde o início, foi o de se manter Cia 

profissional, reconhecida na cidade de Uberlândia. 

A Uai Q Dança Cia surgiu em 1997, dentro do Studio Uai Q Dança, uma escola de 

dança, sob a direção de Fernanda Bevilaqua. Nessa escola foi formado um grupo de dança 

com bailarinos que tinham como meta a Dança como profissão.  

Minha trajetória na Cia começa de verdade quando em meio a uma crise de antigos 

integrantes, pois estavam tendo problemas pessoais que fizeram com que escolhessem entre a 

dança e um outro tipo de profissão, e sou questionada pela diretora Fernanda Bevilaqua, o 

porquê de continuar ali sendo que poderia tentar vaga em qualquer Cia profissional do Brasil, 

minha resposta mais que imediata foi que eu acreditava que não era necessário sair da minha 

cidade pra ter reconhecimento enquanto profissional de dança porque acreditava que a Cia 

poderia sim ser reconhecida tanto dentro da cidade quanto no Brasil. 

Assim, começo minha trajetória enquanto bailarina da Cia profissional, participando 

de processos de criações com propostas vindas de coreógrafos de fora da cidade, o que era 

muito comum naquela época e era uma forma de reconhecimento das Cias de dança, quando 

esta levava a assinatura de coreógrafos famosos em suas produções. 

 Dos 15 anos, nos primeiros dois, as propostas coreográficas partiam apenas dos 

coreógrafos e sem questionamento ou interferência nenhuma dos bailarinos, assim após anos 

levando o nome de um único coreografo a diretora da Cia, Fernanda Bevilaqua, em meio a 



3 

 

todos os seus estudos enquanto dança e corpo começa a trazer pra Cia novas formas de se 

pensar a produção e criação em dança. 

Estes novos pensamentos vieram pela influência de amigos críticos e pensadores em 

dança, que já estavam percebendo que, com a dança contemporânea, antigos padrões não 

caberiam para seu entendimento e que antes mesmo do entendimento do que seria esta dança 

precisaríamos ligada a ela um entendimento enquanto um corpo que pensa a dança. 

Assim, começamos estudos de criação e de movimentação onde buscávamos uma 

resposta de uma pergunta que o meu corpo estava fazendo, como diria Helena Katz, O que irá 

distinguir esta dança de outras danças “é a pergunta que ele (corpo) faz” (Katz, 2003). 

Agora cada movimentação teria um porque, e cada obra criada precisaria ser algo 

produzido a partir de uma inquietação do coreografo, e que os integrantes da Cia precisavam 

se ver dentro desta inquietação para produzirem algo em conjunto, assim surgindo o que 

chamamos de intérprete criador, o bailarino sai da sua passividade e passa a ter um papel mais 

ativo dentro dos processos de criação. 

Posterior a estes acontecimentos, a Cia começava a trabalhar com um modelo de 

colaboração onde aliada às ideias da coreografa, poderíamos intervir com nossas pesquisas de 

movimento, mas em 2002 este trabalho colaborativo modifica-se, pois começamos a 

participar não da construção da obra, mas também de que obra e o porquê desta? 

Confesso aqui que algumas vezes não conseguia entender o vai e vem de algumas 

questões, e durante a criação de cada obra percebia que elementos exteriores ainda interferiam 

no processo e me faziam perder em meio ao que realmente acontecia. Algumas dicas e 

apontamentos que entravam na obra, mas que por não estarem ali desde a primeira discussão 

não faziam muito sentido. 

Um ano eram críticos e pensadores apontando questões, outra hora a necessidade de 

nos mantermos, outras a própria Cia precisando se entender enquanto sua linha de trabalho 

dentro da dança contemporânea sem contar nas várias questões que a própria dança 

contemporânea já trazia. 
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No ano de 2005, a Cia teve a oportunidade de se viabilizar financeiramente em meio a 

Lei Rouanet
3
, pois uma empresa de grande porte da cidade tinha interesse em patrocinar via 

lei, mas um ponto chave precisava ser levado em consideração, à obra criada precisava ser 

relacionado ao meio ambiente, entendendo que a empresa possui muitos projetos na área de 

preservação, assim criou-se o trabalho “Poética da Natureza” com direção de Fernanda 

Bevilaqua, e que fala sobre os quatro elementos da natureza dialogando com a obra “O grande 

sertão veredas” de Guimarães Rosa. 

O projeto foi aprovado e com a verba conseguimos nos manter por um ano, 

recebíamos um valor mensal de 300 reais e precisávamos apresentar uma obra como produto 

e não um processo
4
, pois foi feita com um objetivo e seria apresentada com entrada franca no 

Palco de Arte, espaço cultural da cidade. 

 Após o término do projeto, com o restante do dinheiro conseguimos através da mesma 

empresa usar este para apresentações em algumas cidades vizinhas e com isso se manter por 

mais um ano. 

Junto com a obra “Poética da Natureza” estreávamos um novo trabalho: “SEM”, que 

nos levou a estudos sobre saudade, assim o processo de criação foi completamente diferente 

do anterior porque agora poderíamos colaborar de forma mais direta. “SEM” é um trabalho 

que fala da saudade de cada intérprete, ou seja, o tema estava dentro do corpo de cada uma, e 

no seu processo meu corpo em particular estava vivenciando sensações mais verdadeiras 

porque aquela saudade era de coisas que meu corpo já havia vivido, e era minha forma 

individual de criar algo que me pertencia. 

Com a prorrogação do projeto começamos por fazer várias apresentações em cidades 

vizinhas e aqui em Uberlândia, durante todas as apresentações gratuitas percebia que 

tínhamos público, este não só formado por amigos e familiares, mas por curiosos em dança.  

Após o término do projeto, passamos a não receber mais e começamos a correr atrás 

de alternativas para sua sustentação, e como a Cia faz parte do Studio Uai Q Dança e que tem 

um palco para 100 pessoas, o “Palco de Arte”, resolvemos entrar em cartaz durante uma 

                                                           
3
 Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991), conhecida também por Lei 

Rouanet, é a lei que institui politicas públicas para a cultura nacional, como o PRONAC - Programa Nacional de 

Apoio à Cultura. 
4

 Rosa Hércoles, em seu artigo Corpo e Dramaturgia “a discussão em torno dos procedimentos revela 

entendimentos distintos sobre o que vem a ser uma peça, sendo ela dança ou teatro. Estes procedimentos estão 

ancorados nestas concepções de obra como processo e obra como produto”. 
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temporada, cobrando um valor de bilheteria de cinco reais, e é aqui, com estes cinco reais que 

começo a falar sobre uma das nossas maiores inquietações: qual é o valor da dança? 

Depois de um fracasso em termos da bilheteria começamos a discutir sobre como as 

pessoas comparam o valor de uma cerveja a uma dança, onde estavam as pessoas de 

Uberlândia que não compareciam ao teatro, como faríamos sem projetos aprovados. 

 

O Ponta Pé... 

E em meio a estas inquietações surge uma pessoa chave pra nos fazer refletir, Marcelo 

Castilho Avellar
5
, em uma conversa com os integrantes da Cia sobre a questão da falta de 

público e da sobrevivência do artista, inicia uma profunda reflexão a partir de uma indagação 

do crítico. Ele perguntou a nós da Cia se conhecíamos as pessoas do bairro, da cidade, se 

tínhamos conhecimento de quem eram seus vizinhos? Foi mais além dizendo que se não 

conhecemos nosso público como podemos querer que ele nos conheça? Se o público não vem 

até vocês, porque não vão até ele? 

  Outro fator e também de importante relevância foi o fato da Cia não ter projeto 

aprovado e precisar se manter. Os integrantes de uma Cia precisam sobreviver de dança e essa 

era uma questão para a Uai Q Dança. Como pagar os artistas que dela faziam parte? Assim, 

nos vimos presos à questão das leis de incentivo à cultura. Se tivermos projetos aprovados, 

produzimos, mas se não, qual é a solução? Parar? Como viabilizar? Havia duas opções: Ou 

esperávamos e ficávamos a mercê de aprovações dos projetos em leis, ou buscávamos outra 

estratégia. E foi assim que a ideia de falarmos sobre consumo se uniu a ideia de Marcelo 

Avelar sobre a questão da falta de público e da sobrevivência do artista da dança, no caso, 

nós, integrantes da Uai Q Dança Cia. 

Com base nestes questionamentos resolvemos ficar um ano em estudos sobre 

formação de plateia e, fundamentalmente sobre arte e o consumo.  

 Assim surgiu a ideia da “VENDA”, uma obra que dialoga com as questões citadas 

acima. 

                                                           
5
 Crítico de arte do Jornal Estado de Minas, BH, in memorian. 
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De acordo com Balmam, em seu livro Vida para consumo, 

 ‘Consumir’, portanto, significa investir na avaliação social de si 

próprio, o que, numa sociedade de consumidores, traduz-se em 

‘vendabilidade, obter qualidades para as quais já existe uma demanda 

de mercado, ou reciclar as que já possuem, transformando em 

mercadorias para as quais a demanda pode continuar sendo criada 

(BALMAM, 2008, p.5). 

 

Precisávamos ser vendáveis, mas um tipo de venda onde o consumidor não levaria o 

produto, como algo material, mas sim, a imaterialidade que é atributo da arte, ou no caso da 

obra “Venda”, a sensação que aquela experiência iria deixar. 

 A dança é um produto? Essa é mais uma questão. Um produto que precisa ser 

consumido de outra forma, sob outro aspecto.  Mas como transformá-la em um produto 

vendável e viável? Como informar ao público em potencial que existimos que somos dignos 

da compra. Porque não somos nós, os artistas, produtos, nem podemos ser levados como um 

livro ou um quadro, mas nossa obra, em sua subjetividade pode ser levada, consumida e 

comprada. 

Vemos que existem vários produtos no mercado que são de primeira necessidade, 

então assim como a dança é a forma de sobrevivência de um artista, ela passa a ser para este 

essencial. Precisávamos então, entrar no mercado de consumo. Então, a “VENDA” foi criada 

como uma ação pra ser desenvolvida em feira livre (onde se vende produtos de primeira 

necessidade) e praças da cidade de Uberlândia, para dialogar com estes lugares com questões 

relacionadas à dança, público, consumo, criação, espaço e tempo. 

Assim que a obra passa a ter um valor, já ganha um status de mercadoria ou produto. 

Assim, o produto vendido pela ação “VENDA” seria a dança. 

A ideia central era montar-se uma tenda para se vender dança. Precisava-se agora dos 

produtos, então cada artista desenvolveu um trabalho de criação, a partir de seu estilo 

escolhido com o tempo de 1min30s e que seria apresentado dentro da barraca 

individualmente. Além dos produtos era necessário o papel do vendedor, que teria que 

conquistar o consumidor e convencê-lo a comprar alguma dança daquelas que seriam 

expostas. 

A proposta era vender dança ao preço popular de RS1, 00. Não no teatro em forma de 

espetáculo, mas na lógica de quem passa um dia ou um período inteiro numa feira, praça ou 
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barraca vendendo produtos materiais. A motivação é provocar discussões sobre a 

sobrevivência do artista, a formação de publico, o consumo fácil e as relações sociais de 

convívio.  

 

 

 

Fonte: Frames retirados do documentário: “Dança, a que será que se destina?” da Uai q dança Cia, 

produzido em 2010. 

 

A ação acontece da seguinte forma: seis pessoas e uma tenda que é montada em feiras 

livres, praças públicas ou ambientes fechados que promovam a venda de produtos diversos. O 

produto exposto e vendido na tenda referida é a dança. Cinco dançarinas ficam assentadas do 

lado de fora da tenda, cada qual com uma placa de papelão pendurada no pescoço, indicando 

a dança a ser vendida e o valor da mesma, sendo este de R$1,00. Uma “vendedora” fica 
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andando pelo local (praça ou feira) abordando pessoas que passam e tentando vender as 

danças oferecidas que no caso são: Dança Contemporânea, Dança Moderna, Dança Clássica, 

Hip- Hop e Sapateado. A pessoa que se interessa em comprar a dança escolhe a que deseja e 

assiste sozinha por meio de uma cortina. Todas as danças têm, aproximadamente um minuto e 

meio e ao final é lançada uma pergunta da dançarina para quem assiste, sobre o valor de 

alguns produtos e o tempo que a dançarina levou para fazer aquela dança. 

 

 

 

Fonte: Frames retirados do documentário: “Dança, a que será que se destina?” da Uai q dança Cia, 

produzido em 2010. 
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Fonte: Frames retirados do documentário: “Dança, a que será que se destina?” da Uai q dança Cia, 

produzido em 2010. 

 

Depois de uns meses de experiência, a obra “VENDA” consegue ser viabilizada pelo 

Programa Municipal de Incentivo a Cultura, através do Fundo Municipal. 

O projeto, com o nome de “Dança a que será que se destina”, levou para as principais 

feiras livres de Uberlândia, a obra Venda, só que desta vez com investimento para outra tenda 

e folders específicos que indicavam endereços de todos os espaços culturais da cidade. Tais 

folders eram distribuídos para todos os passantes do ambiente em que era proposta a obra. 

 Assim, foi possível passarmos por mais de 28 feiras da cidade. O espaço 

disponibilizado para montagem da tenda era no fim da feira ao lado da barraca de pastéis, e 

em meio a toda a sonoridade que o espaço urbano poderia emitir. 

Muitas pessoas iam à feira com o dinheiro contado para suas compras e algumas 

deixavam de levar algo que precisavam para poder comprar uma das danças, por curiosidade, 

interesse ou por prazer e saiam dali com um questionamento sobre: seria a dança um bem de 

consumo? Ou, seria a dança importante ou não para elas? 

Com o passar do tempo, outros questionamentos surgiram, inclusive se 

conseguiríamos nos viabilizar somente vendendo dança, se a dança poderia ser considerada 

como um produto de primeira necessidade, assim como tomate, cebola, etc., e com base 

nestas indagações a Cia cria um texto coletivo para ser apresentado no ENARTICI – 2008, 

um encontro de dança contemporânea realizado em Ipatinga/MG, este texto encontra-se no 

ANEXO A. 

Após as experiências em feiras, praças e alguns festivais, podemos estabelecer alguns 

pontos interessantes percebidos durante as apresentações, notamos que ao tirarmos o figurino 
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da dança clássica esta passou a não ser tão mais vendida como anteriormente, pois as pessoas 

estavam comprando a imagem que tinham da bailarina representada em seu figurino. 

As danças mais vendidas variavam de locais, se em alguns bairros o forte eram as 

danças de rua, o hip hop vendia sem parar, se haviam muitas crianças na feira o balé e o 

sapateado batiam recordes de vendas, eu estava ali representando o produto mais questionado 

e menos conhecido de todos: a dança contemporânea, a perguntas mais frequente feita a 

vendedora era: o que é dança contemporânea
6
? 

A vendedora ao invés de explicar o que seria, dizia: prefiro que você assista e me diga 

o que acha ser do que tentar te explicar e você já ir com uma opinião formada, até que em 

uma das feiras, resolvemos que eu seria colocada em promoção por 0,50 centavos, como uma 

forma de tentar vender o meu produto, mas mesmo assim as vendas não eram muitas e 

percebíamos que realmente aquela “dança contemporânea” ainda era muito estranha em meio 

às outras ali expostas. 

 

Fonte: Frames retirados do documentário: “Dança, a que será que se destina?” da Uai q dança Cia, 

produzido em 2010. 

 

Mas em Belo Horizonte, durante uma apresentação pelo FID
7

, minha dança 

contemporânea bateu recordes de vendas e por quê? Estávamos inseridos em um festival de 

dança contemporânea, em uma cidade que havia vários grupos profissionais desta dança, 

então mais uma questão percebida por nós foi que o público reconhece dentro daquele festival 

                                                           
6
 “Diferente de outras linguagens, o contemporâneo não possui regras claras de movimentação e composição...” 

(MUNDIM, 2009, p.203), e seu foco está nas “... relações que o corpo estabelece com vários universos...” (idem, 

p.209). 

7
 O FID nasceu em 1996, sob a denominação de Festival Internacional de Dança. Desde sua primeira edição, tem 

como compromisso trabalhar pela difusão, reflexão e formação de novos públicos e criadores no campo da dança 

contemporânea. 
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seu caráter contemporâneo então comprar a minha dança seria não uma novidade, mas uma 

forma de ver o que eu pensava ser dança contemporânea. 

Meu solo, neste trabalho, foi criado pensando na questão do consumo, danço com um 

carrinho de feira pequeno e transformo este carrinho em várias imagens mostrando um corpo 

produto, ao final da minha coreografia, me dirijo ao meu consumidor e lanço a seguinte 

pergunta: quanto tempo você acha que levei pra fazer esta dança pra você?As respostas 

variavam de tempo de apresentação a tempo de criação, e eu respondia: 33 anos, pois foi todo 

o meu período de estudo e vivência em dança que me levaram a chegar naquele trabalho, meu 

preparo não foi de minutos e sim de anos, era muito interessante notar como as pessoas 

reagiam, algumas ficavam surpresas, outras pediam desculpas, mas conseguiam captar que eu 

ali naquela venda estava vendendo meus 32 anos de preparação por apenas 1 real. 

 

Fonte: Frames retirados do documentário: “Dança, a que será que se destina?” da Uai q dança Cia, 

produzido em 2010. 

 

E ASSIM... 

Em termos de aprendizado, nós da Cia começamos a nos importar seriamente com a 

questão de consumo e o valor de cada produto que iríamos comprar, e sempre pensávamos em 

termos da “VENDA”, nossa se eu comprar este sapato representa que tenho que dançar 89 

vezes para pagá-lo, então percebi meu próprio valor com relação ao meu trabalho. 

Cito no nosso documentário sobre a “VENDA”, que se trabalhássemos 3 horas na 

parte da manhã, 3 horas na parte da tarde, cada uma vendendo 20 danças, teríamos no final do 

mês cada uma 1.200,00 reais.  
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A colaboração em toda nossa construção e apresentação da obra foi de grande 

importância, pois nossa “VENDA” não começava nas feiras ou praças começava assim que 

colocávamos todas as coisas no carro de uma das bailarinas, e conseguimos criar uma forma 

de organização dos materiais e de montagem, que qualquer pessoa de fora se ajudasse estaria 

atrapalhando. 

Entender nosso papel no mercado, buscar formas de conhecermos quem ali nos 

assistia foi sim uma ação que teve um resultado, porque a partir da “VENDA” descobrimos 

que precisamos ainda levar o foco do nosso trabalho para a rua, e assim a Cia começa a se 

interessar por criações que busquem o espaço urbano dialogando diretamente com este 

público passante e com o meio e todas as suas interferências. 

Esta foi apenas uma forma que encontramos de entender as questões citadas lá em meu 

resumo e foi com base na nossa realidade daqui de Uberlândia, creio que quando acreditamos 

numa proposta numa Cia e numa ideia todas estas questões de viabilidades e criações serão 

pensadas em colaboração, e assim uma Cia de dança contemporânea pode sim sobreviver a 

todo este meio mercadológico, o que precisamos saber são quais questões que nos 

incomodam, que nos rondam, que nos afrontam e buscarmos uma forma de falarmos dela ao 

mundo. 

 

 

Fonte: Frames retirados do documentário: “Dança, a que será que se destina?” da Uai q dança Cia, 

produzido em 2010. 
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Fonte: Frames retirados do documentário: “Dança, a que será que se destina?” da Uai q dança Cia, 

produzido em 2010. 

 

ABSTRACT 

This present article brings my gaze on the experience I had while creative interpreter, within 

the Uai Q Dança, a CIA professional contemporary dance within the city of Uberlândia, 

Minas Gerais. This look back at the last five years of my 15 lived in the same, describing, 

based on my artistic experiences, a brief history of its creation, reporting my concerns in view 

of the issues that emerged during the transformation in the way we think contemporary dance 

in Brazil and Uberlandia. Seeks to understand, as influences of critical thinkers and investors 
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art and dance could interfere with my way of seeing and thinking about the creative processes 

within the CIA, and yet, based on the analysis of the work “VENDA”, 2009 I attended the 

proceedings and presentations, point questions raised by the members and myself on some 

procedures of contemporary dance. How can I think about the viability of a professional 

dance Cia a city of 700 000 inhabitants in the interior of Minas Gerais, as well as its 

maintenance in the art market? Would dance a product of first necessity? Where is the 

audience of contemporary dance in this town? These are the concerns and the main questions 

that I propose. 

Key Words: Contemporary dance. Creation. Processes.  
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ANEXO A - Texto coletivo sobre o trabalho “VENDA” (Uai Q Dança Cia) produzido 

para o ENARTICI – Ipatinga- Agosto/Setembro-2008 

Nosso ponto de partida, nosso alicerce, nossa segurança, podem se tornar efetivos 

através de questões. São elas que fundamentam a possível transformação e também, a partir 

delas, que surgem as ideias do pensamento capazes de gerar o entendimento e a informação 

buscados no trabalho “Venda”. Não é a toa que as indagações estão presentes no próprio 

trabalho. A pergunta, portanto, abre espaço para o processo criativo. O artista pensa e se 

dirige ao público. O trabalho “Venda” coloca em evidência algumas questões: como 

sobreviver de dança na cidade de Uberlândia? Como são estabelecidas as relações de 

consumo? Como se relaciona público e artista? O que é o material e o imaterial? Qual é a 

linha divisória entre eles? O que pagamos e o que não pagamos para assistir?   

É um tanto desafiador indagar se a arte é algo necessário às relações humanas, se 

inseridos (as) em uma sociedade capitalista que coloca o consumo de mercadorias 

consideradas indispensáveis para sobrevivência humana, principalmente se estamos imersos 

(as) nas relações capitalistas de consumo e competição, na condição de artista, enquanto 

escolha profissional. A nossa escolha, neste momento, é nos colocarmos mais próximos (as) 

fisicamente do mercado de vendas dos produtos, onde a lógica de compra e venda é mais 

descarada. Quem sabe, se assim o fizermos, começamos a sair da ignorância e entender 

porque é que esses (as) consumidores (as) que gostaríamos de ver nos teatros onde estamos e 

frequentamos não consomem, ou consomem pouca arte. 

Mas é pertinente esclarecer: onde está o possível público? O que é mais importante 

para este público? O espaço, o valor, a imagem? Tentamos abordar esse público em um 

espaço que é dele. A ideia é simples e pouco original, posto que muitos artistas já fazem isso 

há dois séculos. Nossa ideia é inverter as posições. Ao invés de esperarmos o espectador, 

vamos até ele e o abordamos, solicitando que nos assistam ali, naquele momento, pegar ou 

largar, por R$ 1,00 e durante um minuto e meio apenas. Desse modo, com o projeto nas 

praças e feiras livres conseguimos sair de um modelo de teatro, palco italiano, que, por alguns 

momentos, acaba nos distanciando do público. Na rua nos aproximamos, conversamos e 

questionamos as pessoas. Esta é mais uma maneira de ultrapassar o estereótipo criado sobre o 

artista, aquele o qual se tem uma visão romântica em que ele seria um ser especial, sublime, 

longe da realidade mundana daqueles que o assistem. No projeto somos nós, artistas, que 

carregamos, transportamos e montamos nossa estrutura de trabalho. Tal processo se inicia no 
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momento em que colocamos o material no carro e montamos a barraca, nos organizando em 

colaboração. Estamos vendendo de modo explícito o nosso produto e nos dispomos a estar ao 

lado de bancas de revista, artesanatos, pastéis e refrigerantes, picolés, etc.  

Ainda não podemos dizer se esta alternativa é de todo positiva, mas nos faz a cada 

saída para praça, refletir e aprofundar mais sobre as questões iniciais: nossa sobrevivência 

enquanto artistas, o público e as relações de consumo.   

Por: Cecília Rezende, Fernanda Bevilaqua, Iara Schmidt, Luciane Segatto, Natália 

Oliveira, Patrícia Arantes, Patrícia Borges, Panmela Tadeu. 


