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RESUMO 

Este trabalho investiga o papel do espectador no mais recente espetáculo da 
Lia Rodrigues Companhia de Danças, Pindorama, que estreou em novembro 
de 2013, na França. O objetivo é mostrar que Pindorama tem forte ligação 
com a obra-marco de Lia Rodrigues, Aquilo de que somos feitos (2000), 
sobretudo na forma de envolver o espectador na cena. Nos dois espetáculos, 
a plateia é convidada a se posicionar, literalmente, diante dos intérpretes, 
numa experiência muito próxima das performances e também das propostas 
estéticas de Lygia Clark, principalmente as relações inovadoras entre artista, 
obra e receptor. Para chegar aos resultados, a análise foi feita a partir da 
temporada do espetáculo no Centro de Artes da Maré (CAM), no Complexo 
de Favelas da Maré, conjunto de 16 comunidades com 132 mil habitantes, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro, onde a companhia de dança contemporânea 
se estabeleceu em 2005 e onde permanece até hoje. Pindorama foi 
concebido neste galpão-teatro durante 2013 e ali fez sua estreia nacional em 
março de 2014.  
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 O objetivo deste trabalho é investigar o papel do espectador no mais 

recente espetáculo da Lia Rodrigues Companhia de Danças, Pindorama, que 

estreou em novembro de 2013, na França. A análise foi feita a partir da 

temporada no Centro de Artes da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, 

sede da companhia, em março de 2014.  

LIA RODRIGUES E A MARÉ 

Em 2005, a coreógrafa Lia Rodrigues fez um movimento divisor de 

águas na sua trajetória artística: deixou a Zona Sul do Rio de Janeiro, onde 

trabalhara desde a fundação do seu grupo, em 1990, para uma residência no 

Complexo de Favelas da Maré, conjunto de 16 comunidades com 132 mil 

habitantes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A convite do Centro de Estudos 

e Ações Solidárias da Maré (Ceasm), a artista transferiu as atividades diárias 

de sua companhia para a Casa de Cultura da Maré, no Morro do Timbau. Em 

2009, já em parceria com a Redes de Desenvolvimento da Maré (Redes), 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a companhia passou a 

ter como sede o Centro de Artes da Maré (CAM), galpão de mil e duzentos 

metros quadrados na Nova Holanda, muito próximo à Avenida Brasil. O CAM 

abriga hoje a Escola Livre de Dança da Maré e também serve de palco para 

diferentes manifestações artísticas, sobretudo de artes cênicas.  

PINDORAMA 

Foi no Centro de Artes da Maré que Lia Rodrigues concebeu, com 11 

bailarinos da companhia, Pindorama, que estreou na França em novembro 

de 2013 e ali mesmo, na Maré, em março de 2014. É a última parte de uma 

trilogia sobre águas e coletividade (Pororoca, de 2009, e Piracema, de 2011, 
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antecederam a obra). Como em todas as criações de Lia, Pindorama trata 

mesmo é de gente, dos encontros e desencontros, das fragilidades humanas, 

do estar no mundo, da luta pela sobrevivência que pode nos transformar em 

bichos.  

  Um chão de cimento, cheio de imperfeições, paredes brancas com pé 

direito altíssimo e cortinas pretas bem simples emolduram a cena, que é 

iluminada, nos 80 minutos de espetáculo, por uma luz branca, simples, 

deixando tudo e todos, inclusive espectadores, à vista. 

 O público é convidado a tomar as duas laterais do espaço, onde há 

poucas cadeiras, obrigando a grande maioria a ficar em pé ou sentado no 

chão. Tudo acontece muito próximo de quem está assistindo. Não há 

qualquer isolamento acústico, daí uma mistura de sons de fora, como buzinas, 

falação, fogos de artifício e até barulho de avião, tornando o real mais 

presente e a experiência ainda mais potente. Não existe trilha sonora, 

somente sons emitidos pelos bailarinos em suas movimentações. 

Na primeira cena, um longo pedaço de plástico transparente toma boa 

parte do chão e em cima dele são colocadas uma série de bolhas feitas de 

camisinhas cheias de água. A bailarina Amália Lima, também assistente de 

direção, surge nua em cima do plástico, que, movimentado por outros 

intérpretes, transforma-se num mar revolto. A bolhas estouram espalhando 

água para todos os lados, respingando nos espectadores e dando veracidade 

à cena. Amália luta, incansável, para não submergir. Surpreende a qualidade 

dos movimentos dela mas também de quem dá vida ao oceano, numa 

coreografia milimetricamente bem executada. De forma mágica, o som do 
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plástico reproduz o som das águas, enquanto o vento levanta os cabelos de 

quem está próximo. O espectador se sente no meio daquele maremoto.  

O plástico-cenário é usado também na segunda parte, de novo com a 

mesma maestria. Saem as águas, agora é a luta literal pela sobrevivência 

quando o chão não cabe nos pés. Cinco corpos de bailarinos nus se 

encontram e se repelem no meio de um furacão. E de novo, tudo acontece 

próximo aos corpos dos espectadores.  

Na última parte, os intérpretes surgem carregando as camisinhas-

balões cheias de água e, aos poucos, vão espalhando dezenas delas pelo 

chão de cimento. Nesse movimento lento e cuidadoso, obrigam o público a 

se reposicionar. Aos poucos, os espectadores se levantam e escolhem novas 

paradas, que logo são revistas, porque novas camisinhas-bolhas surgem aos 

seus pés, por todos os lados. É neste cenário que os bailarinos de repente se 

deitam, para, lentamente, irem se movendo, se arrastando, desafiando os 

pés e os corpos de quem está em volta.  

Aqui Pindorama tem conexão com Aquilo de que somos feitos, 

trabalho da coreógrafa de 2000, marco na história da companhia. Naquela 

obra, Lia assumia um forte viés político, transformando a dança em manifesto 

mas também apresentava uma ligação com a performance, devido a seu lado 

imprevisível, e ainda bebia na fonte das reflexões da artista plástica Lygia 

Clark.  

Os corpos desnudos que agonizavam fechando a primeira parte de 

Aquilo de que somos feitos ressurgem em Pindorama, em meio a bolhas 

cheias de água, que, como a fragilidade do viver, vão explodindo em contato 
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com o mundo. No chão duro, que vai sendo tomado por líquidos, corpos 

estrebucham, respirando afanosamente, numa proximidade do público que 

desconcerta, deixando a plateia em estado de prontidão. Os corpos vão se 

arrastando até se encontrarem num grande monte. E é aí que todas as luzes 

são apagadas e, no escuro, termina Pindorama.  

ESPECTADOR IMPLICADO 

 Assim como já acontecia em Aquilo que somos feitos, Pindorama tira o 

espectador de sua zona de conforto, obrigando-o a se (re)posicionar, a 

descobrir sua melhor posição para ver e ser visto. Segundo a coreógrafa e 

pesquisadora Daniella Lima, no livro Corpo, política e discurso na dança de 

Lia Rodrigues, de 2007, Aquilo de que somos feitos mantém relações 

identitárias com o todo da obra de Lia, mas estabelece novos parâmetros 

para seu trabalho e inaugura um diálogo com vários movimentos estéticos e 

políticos dos anos 1960 aos nossos dias, tais como a arte conceitual, a 

performance e a dança pós-moderna americana.  

 

Cerca de um ano antes de criar Aquilo de que somos feitos, Lia 

Rodrigues e seus bailarinos fizeram uma performance para o exposição 

Caminhando – Retrospectiva Lygia Clark, no Paço Imperial do Rio de 

Janeiro. Aquele trabalho deixou marcas na coreógrafa, tanto que conceitos 

preconizados por Clark estão à vista na obra de 2000, sobretudo a forma de 

remexer as relações entre artista, obra e espectador. No texto Memória do 

Corpo contamina museu,  a psicanalista e crítica Suely Rolnik ensina que o 

trabalho artístico de Clark sofreu uma guinada inovadora a partir de 1963, 
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deslocando-se para a criação de propostas que dependiam do processo que 

mobilizavam no corpo de seus participantes como condição de realização.  

 O espectador de Aquilo de que somos feitos assiste ao espetáculo 

colado aos corpos dos bailarinos e muitas vezes são os próprios intérpretes 

que avisam qual é o melhor lugar para acompanhar tudo. Daniella Lima 

afirma em texto já citado que ao mesmo tempo em que o espectador escolhe 

seu lugar (real) dentro do espaço da sala, ele escolhe também seu lugar 

simbólico, seu ponto de vista em relação à obra. Enquanto ele observa, pode 

ser observado pelos outros espectadores, dando a perceber que ele também 

faz parte do que é visto e experienciado no momento do espetáculo.  

 A noção de performance é evocada nesse jogo de proximidade entre 

espectadores e bailarinos compartilhando o espaço cênico. Uma noção que 

se repete em Pindorama. No texto Performance e teatro: poética e política da 

cena contemporânea, de 2011, a pesquisadora Eleonora Fabião afirma que o 

espectador tem sua presença ampliada na performance, muitas vezes 

implicado diretamente e contribuindo dramaturgicamente para o espetáculo. 

Assim, é possível dizer que em ambos espetáculos, Lia Rodrigues engaja o 

espectador numa experiência criativa. A experiência aqui segue o sentido 

apontado por Victor Turner e reutilizado por Fabião:  

 

Em Do Ritual ao Teatro, o antropologista Victor Turner entrelaça 

diferentes linhas epistemológicas do vocábulo experiência e 

esclarece: etimologicamente a palavra inclui os sentidos de risco, 

perigo, prova, aprendizagem por tentativa, rito de passagem. Ou 
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seja, uma experiência, por definição, determina um antes e um 

depois, corpo pré-existência e corpo pós-existência (2011, p.240).  

 

O espectador é elemento fundamental nesta trama, porque é 

estimulado a posicionar-se. Em Pindorama, ele está livre para se posicionar, 

desviar seu olhar ou não, ficar mais próximo da cena para sentir os respingos 

da água ou a impressionante ventania que nasce do movimento do plástico, 

olhar para quem está em volta, desviar de corpos, interagir ou não com os 

intérpretes, mexer ou não nas camisinhas cheias de água, molhar seus pés. 

Numa das apresentações da temporada na Maré, um espectador pegou uma  

camisinha e a jogou com toda a violência próximo a um bailarino, o que fez 

com que estourasse com o impacto. Era a véspera da ocupação da Maré por 

cerca de 1500 homens de forças de segurança, com o objetivo de preparar a 

área para a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora e havia uma certa 

tensão no ar. Eleonora Fabião afirma em texto já citado que “a convocação 

da performance é justamente esta: posicione-se já, aqui e agora” . 

 

Nos 80 minutos de Pindorama, os espectadores têm a chance de 

observar, selecionar, comparar, interpretar. Ali, juntos e separados, os 

espectadores compõem seus próprios poemas, levando em conta seus 

passados, presentes e futuros. Ali, diante de tantos novos poemas, são 

criadas as possibilidades de novos e interessantes devires. Afinal, como 

afirma o crítico Luiz Camillo Osório em Razões da crítica, de 2005, “a obra 

nunca se esgota e esse é o enigma da arte”. 
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