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Abstract
This article observes the life-work of the Brazilian artist Luís Otávio Barata, from the city of Belém,
during the decades of 1970, 80 and 90. He and his theatre group - TCA – were responsible for
introducing the political performance inside the cultural scene of the city, specially based on the
ways of expression through the body, and founding what we call a marginal aesthetic, covering
topics such as the homosexuality, religion, moral, and the censorship. To do so, we make a review
into the texts of Artaud, Bakhtin, Foucault, and others.
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I – O contexto paraense e o papel do corpo
Luís Otávio Barata, dramaturgo, diretor, cenógrafo, figurinista, jornalista e artista
plástico foi o fundador do Grupo de Teatro Cena Aberta (TCA), atuante nas
décadas de 1970, 80 e início de 90 em Belém. Sua dramaturgia era construída
pela colagem de textos de suas principais referências, Artaud, Nietzsche, Barthes,
Genet, Santo Agostinho, textos bíblicos, e por sua narrativa pessoal e dos atores
envolvidos na cena; seus figurinos, cheios de simbolismo e retalhos sobrepostos;
assim como seus coloridos desenhos que nos envolvem por seu universo narrado
por meio de harmoniosos lápis-de-cor, muitas vezes rompidos por recortes de
revistas que revelavam uma força tão violenta, que tinha o poder de encantar com
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palavras e gritos que saltavam das imagens dando vozes a elas; sua ousada e
barata cenografia era feita com todo tipo de objeto doado, ou “sem valor”, muitas
vezes misturados a pneus, a folhas de jornais; que sob a iluminação e toda a
poesia construída no ambiente cênico davam uma riqueza ritualística e mágica ao
experimento, isso tudo se apresentava devido a vasta referência teórica e estética
que possuía junto as viagens à estudo e moradas fora do Brasil na década de
1960/70.
Luís Otávio trabalhou nos terrenos do experimental, no campo de acertos e
desacertos da busca de revelações, num laboratório de idéias desafiando seus
parceiros de cena e a sociedade, promovendo o intercâmbio do teatro com várias
linguagens, cujo risco intimida a trajetória de tantos pretensos artistas. Barata foi
um homem questionador, um artista que precisava ser transformado a cada nova
questão levantada e precisava incomodar, perturbar, até agredir se isso fosse
necessário para que o público reagisse na cadeira. Sua cena precisava através
das belas e duras imagens desfiladas e desconstruídas no palco causar a dúvida,
o duplo sentido, a angústia necessária para não relaxarmos na poltrona com a
certeza de que tudo o que vemos tem um único e verdadeiro sentido, e que isso
nos tranqüiliza e não nos faz pensar nem refletir (Figura 1). E por este mesmo
motivo, colocou seu fazer teatral em questão, em desafio máximo, e seguiu seu
próprio caminho fazendo exatamente o que queria e da maneira que queria.
Barata representava uma ofensa dupla para uma cidade como a Belém dos anos
80, ainda marcada pela importação de uma cultura européia, graças aos anos da
belle epoque e aos traços deixados pela colonização portuguesa da cidade no
século XVII, com forte presença do dogma cristão.
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Figura 1. Espetáculo “Theastai Theatron” (1983), crucificação de um Cristo-mulher.

Diante do exposto, observa-se que o corpo, no contexto sociocultural de Belém,
está ligado à repressão, pois é através dele que se expressa nossa identidade,
nossa subjetividade, nossa liberdade de movimento. Ainda é na sexualidade do
corpo que se encontram os dispositivos de controle dos piores pecados (Foucault
1997). A nudez como tabu sempre serviu para cultivar a distinção entre o humano
e o divino, o certo e o errado, o bem e o mal. Por este motivo, a performance do
corpo nu na cena de Barata se mostra necessária, repercute no lugar certo, sem
ser repetitiva; trabalha a unificação do corpo, sua humanização; protesta por um
corpo dominado pelos impulsos, suas necessidades e prazeres, e não mais pela
repressão. O corpo tem voz na cena, tem musicalidade própria, e junto ao
experimento sonoro, com ruídos, gritos, sons desordenados, e toda uma
iluminação com cores fortes, a cena ganhava um tempo outro, um tempo mágico
como nos rituais indígenas ou nos terreiros de Candomblé, que nos transportam a
um outro lugar, um lugar e tempo sagrados e diferenciados do dia-a-dia cotidiano,
assim como o carnaval da Idade Média analisado por Bakhtin (1996). Desta forma,
o teatro inaugurado por Luís Otávio Barata na cidade de Belém seria o vetor
principal da construção de uma cena experimental e performática essencialmente
política.
No espetáculo “Theastai, Theatron” (Belém - 1983) que, proibido pelos órgãos de
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censura do Governo por seu texto ácido, foi readaptado em 1984, com o título e as
sílabas do espetáculo anterior invertidos, “Trontea Staitea”, encontramos um
exemplo bastante elucidativo da presença da performance política em cena. A
nova versão foi toda baseada na linguagem corporal sem uso do texto verbal. Mas
a luta por sua permanência nos palcos se deu pelo uso do nu nas cenas. Para
mantê-lo em cartaz, os atores confeccionaram um tapa-sexo artesanal com gazes
e fios; porém, no final das apresentações, passado o período de vigília dos
censores, o elenco interrompia a cena final e dava ao público o poder de escolher
se o nu seria revelado ou não. Era oferecida uma tesoura para quem quisesse
cortar as gazes. No início deste espetáculo o público aguardava ansioso pela
entrada “formal” dos atores na encenação, silencioso e passivo em sua cadeira,
ouvia falas sussurradas, gemidos e respirações que vinham por detrás de uma
parede feita de folhas de jornal do teto da sala até o chão que ficava no centro do
palco, na cara dos espectadores. Constrangidos, mesmo com a parede de jornal
apresentando brechas e buracos, e revelando a movimentação estranha que vinha
de dentro da coluna cênica, não ousavam se aproximar dos pequenos rasgos nos
cadernos policiais expostos ao seu redor; até que o movimento dos jornais junto
ao som que saia de seu interior obrigava os mais curiosos a irem espiar de perto,
eliminando de uma vez a divisão entre público e atores. Os elementos da
performance encontrados nesta cena têm como uma das principais referências o
jogo do duplo e da crueldade de Artaud (2006), que se expressa na criação de um
tempo-espaço ritual, na fronteira entre o cotidiano e o extraordinário, suspendendo
a ordem moral estabelecida.
II- Performance e Ritual na cena de Belém
A partir da criação do grupo Teatro Cena Aberta em 1976, a cena teatral liderada
por Barata se aproximaria, cada vez mais, da apropriação das performances
cotidianas no espetáculo. As apresentações buscavam alcançar o mesmo
resultado orgânico dos treinamentos das cenas. Tendo a certeza que o que mais
importava era o processo e não o produto final, Barata tinha em vista a
transformação pessoal dos atores. Assim iniciados, eles poderiam, menos
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automaticamente e mais fluente e verdadeiramente, dançar pelo espaço, da
mesma forma que ocorria durante os laboratórios, permitindo uma nova corrente
de energia e organicidade na tensão agora entre os atores e o público, com esse
novo olhar e elemento na cena. Os atores traçam no ar sombras, símbolos
executados por formas físicas da cultura grega, uma espécie de repetição de
movimentos por um lado, mas por outro bailando em sentidos circulares ao som
da musica distorcida e hipnótica que lhes permite entrar em transe, percorrendo
por todo sistema e corpo nervoso, ressuscitando a memória arquivada desse
corpo, lhe despertando para alcançar um outro lugar e tempo, infinitos de
possibilidades, uma vontade de potência que o ator-iniciado pretende alcançar e
contaminar ao seu redor. Essa nova sensação no espectador, novas formas que
surgem em seu campo limitado de movimentos, de imagens, vem como algo não
conhecido e que causa um sentimento de medo, ou recusa, porque, como observa
Artaud (1985; 2006), nós ocidentais recusamos o que não nos é familiar, tememos
e desconfiamos do que nos parece estranho, a palavra já nos é engessada e não
nos desperta mais o novo; e ao ver um corpo dando-nos novas possibilidades e
sons que nos chegam como palavras fortes e doentes que não relacionamos a
nada de nossos arquivos, preferimos negar tudo isso (Figuras 2 e 3).
.

Figuras 2 e 3. Espetáculo “Em Nome do Amor” (1990), diabo e a tentação; e Cristo-negro num
ritual ao som de tambores.

O universo da produção é hoje um universo de trabalho alienado, onde os corpos
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são submetidos a um conjunto de práticas de domesticação social; o corpo livre
dos condicionamentos mercadológicos, das grandes cidades, é dono de suas
expressões e, por isso mesmo, se revela um incômodo à ordem social vigente.
Luís Otávio experimentava a força do corpo simbólico na cena, misturados a
bonecos manipulados, a corpos-estandartes, pernas-de-pau, máscaras e apliques,
revelando mensagens subliminares, tudo para estender esse corpo-fala, dilatá-lo.
Combinava a um belo figurino, trabalhado e desenhado por ele mesmo, distintos
elementos. Essa riqueza de referências faz com que o grotesco da cena
desnaturalize o cotidiano, o comum, os valores e consensos, provocando o
choque com a platéia. Tal aspecto se expressava também na concepção de um
cenário simples e inovador, fruto de seus estudos na Escola de Arte Dramática de
São Paulo e no Instituto Nacional Superior das Artes do Espetáculo e Técnicas de
Difusão, na Bélgica.
A sociedade tem uma consciência fragmentada do corpo, e isso desde a mais
longínqua infância onde lhe foi desaconselhado a se ver, se tocar e se conhecer.
O ator que não conhece seu corpo e seus desejos só pode oferecer ao público
palavras vazias, então para alcançar novos resultados experimentava-se
exaustivamente o trabalho corporal nos laboratórios do TCA, as variações do
tônus; o contato espacial; o fluxo para além do limite visível do espaço corporal; o
tato e contato. Pelo tato permanecemos na periferia da pele, e no contato
ultrapassamos conscientemente o limite visível de nosso corpo, a palavra se torna
uma espécie de pele polissêmica, que envolve o público, ganhando novas formas,
não apenas sonoridades, imagens, mas elas têm um corpo invisível, deixam
marcas carnais e estabelecem um ambiente ritualístico.
Para espelhar o contexto cultural cotidiano da cidade de Belém através do teatro,
Barata punha em cena o ritual negro e indígena. O jogo não acontece só no palco
e plateia, mas no âmbito de uma corrente magnética entre esses dois polos, a
energia gerada a partir daí contaminava o público, extrapolando a moldura cênica.
De acordo com Laban, os movimentos rituais de etnias não ocidentais são muito
mais
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em

gama

e

em

expressividade.

As

civilizações

ocidentais

contemporâneas “se limitaram às orações faladas, nas quais os movimentos das
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cordas vocais se tornam mais importantes do que os corporais” (1978: 24 e 26).
Assim, Luís Otávio passa a construir um teatro local, oposto àquele que se
buscava na cidade, nas formas europeias de uma sociedade burguesa. As
influências que ele captava em suas viagens e pesquisas dentro e fora do Brasil
eram aplicadas nessa construção local, com as características das pessoas que
viviam em Belém, com todos os vícios e manias, as “caboquices” e costumes da
cidade; mas, mais do que isso, ele punha em cena de forma precursora uma
estética marginal dos guetos e periferias, dos cotidianos e dialetos da vida
homossexual, do proibido. Tratava-se verdadeiramente de revelar e desnudar
aquilo que era ignorado pela sociedade média da cidade.
Pela primeira vez em Belém, Barata colocava em cena atores despidos e
entregues

totalmente,

mostrando

para

a

cidade

conservadora

seus

questionamentos para serem compartilhados com a sociedade. Ele experimentava
ali uma nova plasticidade do corpo nu, numa esfera antes proibida e, por isso
mesmo, estigmatizada; havia uma cultura da repressão do corpo, da liberdade que
ali podia se exprimir. O dogma católico do pecado servia à imposição de uma
moral repressora. Para o espectador menos atento, o nu é agressivo e
pecaminoso, mas para aqueles que têm a percepção mais apurada, a cena de
Barata poderia ser moralista ou moralizante, na medida em que revelava a
violência e o preconceito contra a liberdade; a marginalização do outro na cidade
de Belém.
III – Uma estética marginal
Assim, o TCA propunha uma dupla abertura textual na cena paraense: a abertura
para um novo teatro na cidade – uma nova textualidade verbal –; e a abertura do
corpo dos atores como fala – a linguagem do texto corporal – o elenco era uma
extensão do corpo de Barata, de seu discurso. Trabalhava com uma grande
quantidade de pessoas em cena, dos mais diferentes universos, atores, não
atores, putas, bichas, michês, hippies, qualquer um que demonstrasse interesse
pela experiência artística podia participar, experimentar a partir de histórias e
narrativas de vida – suas “autoperformances” (Ligiéro 1989), o que acabou

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

8

culminando naquilo que denomino uma estética marginal na cena (Campos de
Miranda 2010). O interessante nessa mistura de pessoas e vivências distintas é
acabarmos de vez com o mito da margem como algo que deve ser isolado e
escondido do olhar do centro, colocando todos no mesmo lugar, com os mesmos
objetivos e questionamentos, de igual para igual.
Na busca por este novo corpo e por esta nova fala, Artaud representou uma das
mais importantes influências para Barata. Na tentativa de analisar o corpo no
processo experimental do TCA, resgato a noção de Corpo sem Órgãos (CsO).
Vale ressaltar que o CsO aqui, designa a busca por espaço criativo, pela
intensidade deste processo, sua imanência. Foi a necessidade de dar voz e novo
corpo àqueles que estavam excluídos do eixo social de Belém que guiou o
trabalho de Barata, uma vez que era, ele mesmo, parte deste corpo marginal. Este
processo é gradual, lento, caótico porque coloca em questão a ordem conhecida
do corpo, o organismo. A busca pelo CsO requer um esforço especial rumo à
desconstrução, ao caos do renascimento e da mutação, não como um corpo
despedaçado, mutilado, “o CsO não é de modo algum o contrario dos órgãos.
Seus inimigos não são os órgãos. O inimigo é o organismo”. Isto significa dizer
que a não sujeição do corpo a este organismo condena-o à ser classificado como
depravado, desviante, vagabundo, marginal; então compreender o CsO, é abrir o
corpo à novas conexões e possibilidades, livres das condutas, padrões e
significações impostos socialmente. Acredito nas descobertas do corpo pleno de
alegria, êxtase e dança – na cena de Luís Otávio – alcançadas por meio do
exercício e da experimentação e através do encontro com o prazer. Afinal o CsO
“não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de práticas”
(Deleuze e Guattari 1996: 9-28).
Com o dom do desenho, Barata criava suas cenas como belas figuras em vida.
Nelas, os corpos não representam o modelo ariano ou grego de nudez, estavam
suados, tinham baixa estatura, pele morena, negra ou indígena, lambuzavam-se
de frutas que exalavam cheiro e eram servidas ao público como convite à
comunhão, a um ritual que misturava a salada de frutas à salada de corpos.
Devoradas em cena, as frutas simbolizavam o bacanal, a festa dionisíaca. Esta
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imagem carnavalesca beira o grotesco bakhtiniano, onde o exagero marca a
linguagem teatral, imagens da vida corporal são hipertrofiadas com figuras dos
corpos, da bebida, da comida, das necessidades naturais e da vida sexual
(Figuras 4 e 5).

Figuras 4 e 5. Espetáculos “Genet: o palhaço de Deus” (1988) e “Posição Pela Carne” (1989).

No “realismo grotesco” o princípio material e corporal é positivo e afirmativo; o
corpo aqui é entendido como algo universal, ou seja, não separado do resto do
mundo; daí o uso de exageros para referir-se à abundância, à fertilidade e ao
crescimento, à festa, ao banquete; por isso, quanto mais exagerada ou repetitiva a
exposição da sexualidade e do nu, mais próximos ficam da normalidade (Bakhtin
1996: 16-17).
Lutando contra uma sociedade que sempre vestiu os homens, que rechaça o
prazer carnal, ignora a homossexualidade e sua forma de viver, Barata despiu seu
pensamento sem dar importância para os padrões conservadores da cidade e
para a opinião da imprensa local. O resultado de toda essa vivência e dedicação é
um trabalho experimental, corajoso, contestador, revoltado, admirado por muitos
da classe artística e odiado por vários da classe política. Luís Otávio Castelo
Branco Barata, de família nobre da cidade, não ligava para esse fato e, devido a
sua luta, ele figura, mesmo que ainda insuficientemente, na história e na memória
cultural de Belém.
Por conta de circunstâncias profissionais e políticas, em 1998, Barata rompe de
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vez com a cidade de Belém, buscando mais conhecimento e vivenciando as ruas
e a fuligem de São Paulo, tornando-se o próprio objeto de sua arte. Sua escolha
colocou-o em um cenário sem seus pertences, seu universo material, sem nada
que lembrasse a antiga identidade. Abandonando o teatro e dando mais vazão a
desenhos e escritos, passa a viver entre ruas e abrigos, como um personagem
anônimo, sem rosto, sem nome. Passa a visitar museus, as peças das ruas, e
toda arte e vida gratuitas da cidade.
Barata faleceu de parada cardíaca em Julho de 2006. Seu corpo, que deveria ser
cremado conforme desejava e, fragmentado na forma de pó, quem sabe não
pudesse ter representado aquilo que seu teatro tanto buscou: a disseminação de
sua fala, sua arte. Ao contrário, foi enterrado em São Paulo como um
desconhecido na fria metrópole (Figura 6).
Nas cartas que enviou aos poucos amigos de Belém, Luís Otávio sempre
questionou: “Tudo isso valeu a pena?” (in Campos de Miranda, 2010: 196).

Figura 6. Luís Otávio Barata (Foto: Janduary Simões, 1994).
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