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RESUMO

Este estudo trata de uma análise sobre transculturação entre cultura nordestina e 
dança flamenca, tendo como objeto de observação o espetáculo Entre Carmens e 
Severinas, no  seu  percurso  entre  os  anos  de  2009  e  2012,  em Salvador.  Esta 
análise  fundamenta-se  no  conceito  sobre  transculturação  desenvolvido  por 
Fernando Ortiz e Angel Rama; nos estudos culturais referenciados em Stuart Hall, 
Nestor Garcia Canclini,  Zygmunt Bauman, Homi K. Bhabha e Clifford Geertz;  em 
questões políticas acerca da cultura nordestina e dança flamenca apresentados por 
Durval  Muniz  de  Albuquerque Junior  e  William Washabaugh,  respectivamente.  A 
partir das interlocuções desses aportes teóricos, o modo de olhar para o espetáculo 
em questão está alicerçado nos princípios da crítica de processo apresentados por 
Cecilia Salles, com o intuito de evidenciar como as escolhas feitas na composição 
do espetáculo  Entre Carmens e Severinas  apresentam um produto transculturado 
em sua encenação.
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ABSTRACT

This study analyzes the transculturation process between Northeastern culture and 
Flamenco Dance; the object of observation is the piece Entre Carmens e Severinas, 
through its course, from 2009 to 2012 in Salvador, Bahia. This analysis is grounded 
on: the concept of transculturation developed by Fernando Ortiz and Angel Rama; 
cultural  studies by authors such as Stuart  Hall,  Nestor  Garcia  Canclini,  Zygmunt 
Bauman,  Homi  K.  Bhabha  and  Clifford  Geertz;  political  issues  concerning 
Northeastern  culture  and  Flamenco  Dance,  presented  by  Durval  Muniz  de 
Albuquerque Junior and William Washabaugh, respectively. From the interlocutions 
among these theoretical contributions, the way of looking at the piece is grounded on 
the principles of process critical review introduced by Cecília Salles, and the aim is to  
evidence how the choices made in the composition of  Entre Carmens e Severinas 
present a transculturated product in its staging.

Key-words: Transculturation; Flamenco; Dance; Performing Arts.
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INTRODUÇÃO

Meu nome é Lino Daniel Evangelista Moura, tenho 37 anos, sou ator, bailarino, 

professor de dança e coreógrafo, graduado em Licenciatura em Dança e Dançarino 

Profissional pela Universidade Federal da Bahia (2004). Apresento, aqui, a minha 

dissertação  de  mestrado  intitulada  Entre  Carmens  e  Severinas:  O  Flamenco  

Transculturado.

Estudo Dança Flamenca desde 1997, ininterruptamente. Paralelamente a essa 

formação, em 1999, ingressei no curso superior em licenciatura em dança da UFBA, 

onde os meus estudos criativos dentro da universidade sempre transitaram, em sua 

maioria,  por assuntos que envolviam o desenvolvimento e apuro da coordenação 

motora. Ao mesmo tempo, também era uma questão criativa,  para mim, verificar 

como poderia ser possível utilizar as ferramentas do flamenco para uma composição 

em dança que não estivesse atrelada às convenções e formatações determinadas 

pelos moldes de encenação mais tradicionais dessa dança flamenca. Começava aí 

uma  necessidade  de  investigação  para  além  dos  estudos  habituais  em  dança 

flamenca,  levando-me  a  caminhos  compositivos  que  já  não  obedeciam  tão 

fortemente às estruturas convencionais de construção de um baile espanhol. 

Desta forma, este é um estudo que põe a cultura da dança espanhola para 

dialogar academicamente com as questões relativas à transculturação. Assim, esta 

dissertação se apresenta como uma possibilidade de contribuição para os estudos 

acadêmicos através da análise de uma poética de encenação, trazendo, também, 

possíveis contribuições para os grupos de dança flamenca, que terão acesso a um 

estudo sobre um processo artístico. Em outra esfera, este estudo poderá interessar 

aos profissionais de dança que tenham interesse em propor diálogos criativos entre 

técnicas, culturas e linguagens.

Desde 2006, quando comecei um trabalho independente, venho pensando o 

Flamenco como ferramenta de criação em dança, para além dos limites em que essa 

dança se insere em seu formato tradicional  de apresentação em tablado. Desde 
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então, venho experimentando sutis modificações, utilizando o formato convencional 

do palco italiano para sugerir um ambiente flamenco com seus principais pilares – 

como  cante  (canto),  guitarra  (violão),  compasso  (ritmo)  e  bailaor  (dançarino  de 

flamenco) –, para agregar a esse formato outras possibilidades de pensar a técnica 

do flamenco como meio de construção de novos significados. 

Portanto, procuro alicerçar as ideias deste assunto em características da arte 

contemporânea, como a ampla multiplicidade de discursos, temáticas e processos 

de  criação,  oferecendo  grandes  possibilidades  de  experimentação,  de 

interdisciplinaridade e de abolição das fronteiras entre a cultura erudita e a cultura 

popular. Desta forma, este estudo contribui com um pensamento de uma estrutura 

de comportamento artístico, que tem como principais direcionamentos a invenção 

como reestruturação e a quebra de padrões estéticos.

  A partir disso, em 2009, pensei em compor o flamenco “trançado com rendas 

de bilro”. Ou seja, decidi aproximar elementos da cultura nordestina com elementos 

da cultura  espanhola,  a  partir  da seguinte  pergunta:  Como é que eu,  na minha 

condição de nordestino, me utilizo da cultura hispânica e faço de sua dança uma das 

minhas principais premissas investigativas em dança?

Ao entender essa questão como um modo de encenação em dança que não 

pretende jogar a dança flamenca numa roda de capoeira e nem fazer ginga com 

castanhola, pretendia me desamarrar das categorias previamente estabelecidas e 

fazer  uma  dança  que  ultrapassasse  limites  territoriais,  isto  é,  que  extrapolasse 

definições de regionalismos. Buscava uma linguagem que trouxesse um saber nem 

puramente da cultura espanhola nem puramente da cultura nordestina, mas sim um 

processo de transculturação. Entendo a noção de “transculturação” como algo que 

estabelece um produto estético originado de um processo dialógico entre culturas, 

onde as referências iniciais – nesse caso, cultura nordestina e dança espanhola – 

jamais poderiam permanecer intactas ao interagirem entre si. 

O processo de transculturação, na minha trajetória artístico-acadêmica, surge 

da tentativa de entender como o flamenco se insere e opera no contexto em que 

vivo, como ele é presente no meu corpo e como essa referência corporal constitui  

minhas concepções contemporâneas de dança. Além disso, observo, no exercício 



11

didático diário, como a prática do flamenco e seu universo de referências tencionam 

a minha vida enquanto docente e pesquisador acadêmico.

Anterior  a  essa  concepção,  eu  já  tinha  experienciado  profissionalmente  a 

inserção  de  elementos  teatrais  e  de  expressões  contemporâneas  de  dança  em 

composições autorais como  Flamenco por Moura  (2007) e  Al Compás de Mariita  

(2008),  ambos estreados  em Salvador,  Bahia.  O principal  motivo  criador  desses 

espetáculos  baseava-se  na  ideia  de  agregar  ao  formato  tradicional  de 

apresentações da dança flamenca em tablados, uma possibilidade de encenação 

que propõe um estudo dos possíveis trânsitos entre o flamenco, o teatro e outras 

linguagens artísticas,  gerando outros significados e modos de apropriação dessa 

dança espanhola no Brasil.

As tentativas de encenar a dança flamenca sobre as referências oriundas do 

tradicionalismo espanhol foram conformando um modelo de dança distanciada do 

contexto  em  que  estava  inserido:  as  participantes  da  coreografia  não  são 

espanholas, os sapatos não são gallardo1, as composições não são de Tomatito2 e 

nem de Paco de Lucia3, nem muito menos as canções são de Jose Mercé4, assim 

como eu não nasci em Triana5 e ainda assim digo que produzo dança flamenca. Foi 

nesse  trânsito de questões que parti  para a tentativa de aproximar elementos da 

cultura nordestina e dança espanhola no espetáculo  Entre Carmens e Severinas 

(2009), desde seu processo de criação até os atos de execução da obra. 

É sobre esse processo de transculturação que se trata esta dissertação de 

mestrado, e que parte da seguinte pergunta: Quais são os elementos presentes 

na  encenação  do  espetáculo  Entre  Carmens  e  Severinas que  apontam  a 

transculturação da dança espanhola e o imaginário de cultura nordestina, e de 

que forma?

1 Marca espanhola de sapatos profissionais para dança flamenca.
2 Nome artístico de  José Fernández Torres. Tomatito é um Guitarrista de flamenco mundialmente 
reconhecido.
3 Paco de Lucía, nome artístico de Francisco Sánchez Gomes (Algeciras, 21 de Dezembro de 1947) é 
um violonista espanhol de flamenco reconhecido internacionalmente. Em 2004 foi distinguido com o 
Prêmio Príncipe das Astúrias, como um músico que transcendeu fronteiras e estilos.
4 Nome artístico de José Soto Soto, José Mercé é um reconhecido cantor de flamenco.
5 Bairro  do  município  de  Sevilha,  Andaluzia,  Espanha,  considerado  como  um  dos  centros 
fundamentais do nascimento e desenvolvimento do flamenco. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andaluzia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sevilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Pr%C3%ADncipe_das_Ast%C3%BArias
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Violonista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algeciras
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Olhando  para  a  obra  artística  de  modo  reflexivo,  este  estudo  propõe  a 

observação  dos  elementos  apontados  em  sua  principal  pergunta,  a  partir  de 

referenciais teóricos que dialoguem com a proposta citada. 

Sendo uma pesquisa  participativa-observacional,  que toma como campo de 

análise  o  espetáculo  Entre  Carmens  e  Severinas  (2009),  o  aporte  teórico  deste 

projeto fundamenta-se a partir dos estudos e da aplicabilidade da proposta de crítica 

genética  apresentada  por  Cecília  Salles,  associada  às  ideias  sobre  os  estudos 

culturais e as noções sobre imaginário.

A dissertação tem, em sua primeira seção, intitulada  Llamada,  o objetivo de 

apresentar o espetáculo Entre Carmens e Severinas e situar a dança flamenca em 

seu contexto histórico e filosófico, além de considerar aspectos sobre identidade, 

imaginário  e transculturação,  apresentando  os  autores  com os quais  a  pesquisa 

estabelece os seus diálogos. São eles: Stuart Hall, Nestor Garcia Canclini, Cliford 

Gertz,  Homi  Bhabha  e  Zygmunt  Bauman,  e  autores  espanhóis  como Jose  Blas 

Vega, Carlos Arbelos e Félix Grande.

A segunda seção,  que tem o nome de  Letra,  estabelece analogias entre o 

discurso sobre política e a cultura popular. Nesse sentido, quero aqui destacar duas 

obras  fundamentais  para  essa  discussão:  Flamenco  Pasión,  política  y  cultura  

popular de William Washabaugh,  e  A invenção do nordeste de Durval  Muniz  de 

Albuquerque  Junior.  Nessa  seção,  a  analogia  apresenta  a  argumentação  da 

instituição da verdade como uma invenção gerada por um discurso de poder. 

 Escobilla é o nome da terceira seção, que, valendo-se das analogias da seção 

anterior,  introduz  a  análise  sobre  os  elementos  criativos  e  transculturais  do 

espetáculo,  bem como a  relação entre  eles  em sua composição.  Para  tanto,  os 

títulos  O gesto inacabado, Crítica genética e Redes de criação, são algumas das 

obras de referência da já citada autora, Cecília Salles. E, por fim, El cierre, a quarta 

seção, que apresenta o percurso criativo do espetáculo, o roteiro e sua estrutura, as 

escolhas estéticas e sua identificação visual e por fim, as considerações finais.

As palavras em espanhol que intitulam as seções são palavras pertencentes ao 

universo  da  dança  flamenca.  Nomes  como llamada,  letra,  escolbilla  e  cierre 

pertencem a uma nomenclatura utilizada na construção de uma estrutura de baile 
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flamenco.  Logicamente,  cada palavra  que intitula  cada  seção  está  estreitamente 

relacionada ao conteúdo desenvolvido.
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Llamada  (chamada) é um termo utilizado na dança flamenca para designar 

um trecho coreográfico, feito normalmente em dois compassos, que está presente 

em todas as montagens coreográficas que seguem o caminho mais habitual de uma 

construção neste estilo. A llamada é o momento em que o dançarino anuncia a sua 

dança de forma mais contundente, com um sapateado vigoroso, introduzindo o ritmo 

que ele vai dançar. 

As  llamadas estão  presentes  em  todo  segmento  da  montagem  de  uma 

coreografia de dança flamenca. Usando de um paralelismo metafórico, as llamadas, 

transpostas no texto escrito, são como a fala que se segue ao ponto parágrafo. São 

novos discursos iniciados a cada argumento apresentado. Ou seja, a llamada é uma 

proposta para se pensar a transculturação na escrita de um ponto de vista literário, 

que  também pretende  criar  possibilidades  de  aproximações  entre  o  universo  de 

autores e conceitos que serão apresentados.

Desta forma, a llamada deste capítulo nos apresenta o modo como o flamenco 

se  constitui,  tomando  como  referência  o  seu  legado  histórico,  apresentando 

caminhos  e  fatos  que  deflagram  os  rumos  da  análise  da  montagem  de  Entre 

Carmens e Severinas. 

Criado  em  2009,  o  espetáculo  Entre  Carmens  e  Severinas surgiu  da 

necessidade de construir um diálogo entre dança flamenca e elementos da cultura 

nordestina. No momento de sua construção, não havia nenhuma preocupação com 

conceitos como transculturação, imaginário ou identidade. O único foco era fazer 

algo que resignificasse a minha prática em dança flamenca, aliado a uma vontade 

de falar da própria cultura.

As primeiras ideias surgiram das memórias das minhas passagens por capitais 

nordestinas e das muitas visitas que sempre fazia aos centros de artesanato locais. 

Os fuxicos,  as rendas,  as estampas de chita,  o crochê,  a palha e alguns outros 

elementos sempre foram presenças garantidas nesses locais que visitava. 

O  artesanato  sempre  me  agradou  muito  e  a  composição  desses  materiais 

também era algo que me chamava a atenção. Logo,  pensar em um figurino que 

tivesse  aplicações  desse  material  foi  a  primeira  ideia  que  poderia  ocorrer.  Sem 

pensar no risco de parecer clichê, ao tratar de elementos da cultura nordestina a 
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partir desses materiais, construí um figurino que, visualmente, pudesse trazer uma 

referência  de  cultura  nordestina  no que diz  respeito  a  texturas  encontradas  nos 

centros de artesanato.

Outro desejo para esta construção estava relacionado a um gosto particular 

pelas músicas de Geraldo Azevedo, Luiz Gonzaga e Zé Ramalho. Construímos o 

repertório musical com a premissa de que as músicas desses compositores seriam 

executadas sob o compasso flamenco. Assim, determinamos como critério que as 

músicas selecionadas deveriam, de alguma forma, falar da mulher. 

A  razão  dessa  escolha  está  no  fato  de  que  o  espetáculo  é  constituído 

basicamente por mulheres. Durante três anos de apresentações, cerca de quarenta 

mulheres já dançaram neste espetáculo, sendo que nas maiores apresentações o 

número de mulheres dançando não é menor que vinte e cinco. Além disso, como as 

músicas são executadas ao vivo, ainda contamos com duas cantoras e três músicos.

A xilogravura que constrói  a identidade visual  do espetáculo,  assim como o 

cordel que costura as ações em cena, foram elementos que surgiram após a escolha 

das músicas e dos materiais que comporiam o figurino. A partir daí, a preocupação 

em falar de cultura nordestina foi  ganhando outra proporção,  fazendo-me pensar 

sobre o retrato que eu estava inventando a respeito de tal cultura.

Após o estudo acadêmico das referências sobre transculturação, imaginário, 

identidade, regionalismo e as políticas que se estabelecem nas músicas nordestinas 

e na dança flamenca, posso dizer que a dança desse espetáculo trata de um corpo 

transculturado e em processo.

A dança a qual me refiro está referenciada no movimento da dança flamenca, 

no entanto, os corpos atuantes já trazem em si um legado cultural que não seria 

possível negar na constituição do movimento. O que quero dizer é que o corpo que 

dança esse espetáculo leva para a cena o resultado das negociações feitas no corpo 

com as informações culturais  que lhe foram apresentadas durante toda vida.  Ou 

seja, a dança flamenca que aparece em cena é uma dança impregnada de uma 

cultura local, que de alguma forma conviveu com o samba, com o axé, com o afoxé, 

com a cultura afro e com uma série de outras manifestações culturais.



17

Com  três  anos  de  vida,  o  espetáculo  ganhou  proporções  acadêmicas  e 

começou a se relacionar com conceitos da antropologia e dos estudos culturais. A 

seguir, apresentarei um recorte histórico sobre o flamenco, e em seguida começarei 

a levantar alguns pressupostos atrelados à cena do espetáculo.

O direcionamento desta dissertação tem como um de seus objetivos criar um 

recorte  histórico  do  flamenco,  que  buscará  no  cante  (canto)  as  referências 

necessárias  para  justificar  os  apontamentos  que  seguirão  o  discurso  da 

transculturação na obra em análise. Assim, os referenciais históricos instituir-se-ão, 

de forma a verificar no cante, a invenção de seus próprios argumentos.

Segundo Arbelos (2003, p. 13), só se pode falar de pouco mais de duzentos 

anos de existência das formas mais primitivas de expressão do canto flamenco, pois 

este manancial histórico tem a sua difusão calcada na oralidade. O canto flamenco é 

o propulsor da manifestação que em seguida agrega o violão e a dança, constituindo 

a tríade que se chama flamenco. Ao se falar de flamenco, estão implícitos os seus 

elementos constituintes: canto, violão e dança.

O  cante,  na  maioria  das  vezes,  cria  uma relação  de  comoção  com o  seu 

ouvinte porque trata de temas que falam de dores e angústias existenciais do povo 

cigano.  É através do  quejío6 que o cantor,  explorando a emoção que as vogais 

carregam, introduz o lamento no canto, ao mesmo tempo em que prepara a sua voz 

para a execução das canções.

 O cante hondo é o canto de profundidade que descende de emoções primárias 

do ser humano e está estreitamente ligado aos quejíos. Hondo significa profundo, e, 

nesse sentido, os  quejíos  tratam de emergir as emoções dos amores e das dores 

para constituir o ambiente do cenário flamenco.

Determinante  da  estrutura  musical  do  flamenco,  o  canto  é  executado  em 

coplas7 que não tem a intenção de contar uma história e muito menos criar uma 

relação entre si.  As  coplas são cantadas em quatro versos e se enlaçam com o 

6 Ação de queixa, lamento, expressão de dor representada pela dilatação dos “Ay!” o “Ayeo”, é próprio 
e diferencial do cante hondo e se chama quejío.
7 Poesia  popular  espanhola,  com estâncias  curtas  e  métrica  variável,  geralmente  cantada  com 
acompanhamento de música improvisada.
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toque  da  guitarra  em frases  melódicas  de  maior  ou  menor  duração,  como,  por 

exemplo, na copla que se segue. 

El Café de Chinitas

En el café de Chinitas dijo Paquiro a su Hermano:
"Soy más valiente que tú más torero y mas gitano"
En el café de Chinitas dijo Paquiro a Frascuelo:
"Soy más valiente que tú más gitano y mas torero"
Sacó Paquiro el reló y dijo de esta manera:
"Este toro ha de morir antes de las cuatro y media"
Al dar las cuatro en la calle se salieron del café
y era Paquiro en la calle un torero de cartel. (LORCA, 1967, p. 655).

A estrutura musical do flamenco possui compassos que variam entre o ternário, 

o quaternário e o compasso de doze tempos. O compasso é a base métrica onde se 

canta o ritmo: muitos dos ritmos possuem marcações semelhantes, com melodias 

diferentes, mas, no entanto, executadas em um mesmo compasso de doze tempos, 

por exemplo. Dessa forma, o que determina a variante dos ritmos é a letra que se 

canta no compasso. O canto, então, tem o poder de salientar a diferença entre um 

ritmo e outro. Os ritmos alegrias8 e mirabrás, por exemplo, cantadas no compasso 

de doze tempos, possuem uma marcação tão semelhante que, em algumas vezes, 

mesmo para ouvidos mais experientes, só é possível identificar suas diferenças pelo 

canto.

Sendo o primeiro pilar do surgimento do flamenco, o canto é a fonte de estudos 

mais  adequada  na  senda  das  pesquisas  sobre  o  gênero.  O  legado  cultural  do 

flamenco está arraigado nas relações da tradição oral e, segundo Arbelos (2003), 

dentro de uma história de pouco mais de duzentos anos – e apenas nos últimos 

cinquenta anos, os estudos sobre sua música ganharam maior profundidade. 

Contudo, o autor ainda considera que esses estudos estão impregnados de 

apaixonadas impressões  a respeito  de sua origem e desenvolvimento  durante  o 

passar dos anos, dando espaço a produções mais empíricas e menos científicas. 

Além disso, a falta de uma documentação musical sobre a história do flamenco torna 

difícil o conhecimento real de sua gênese.

8 Ritmo flamenco de estrutura singular que conjuga sentimentos de dor e alegria.
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Portanto,  os  apontamentos  e  argumentações  aqui  levantados  são  escolhas 

feitas dentro  de uma seleção de autores  que pudessem sustentar o discurso da 

montagem coreográfica que será analisada posteriormente.

1.1 OS PORTOS DE CHEGADA

Carlos  Arbelos,  em  seu  livro  Flamenco  contado  com  sencillez  (2003), nos 

apresenta uma importante observação no que diz respeito aos assuntos que tratam 

sobre a origem da música flamenca. O autor observa que

Em geral, a base de sustentação da informação sobre sua origem deve ser 
buscada, não nos próprios intérpretes – que não deixaram registros nem 
documentos –, e sim na literatura que se criou em torno deles. (ARBELOS, 
2003, p. 14)9. 

Arbelos leva em consideração a importância que o  gitanismo teve na difusão 

do  flamenco  pelo  mundo.  O  gitanismo,  movimento  que  creditava  aos  ciganos 

grandes contribuições na música flamenca, teve um importante reconhecimento por 

nomes como Antonio Machado y Álvarez10, conhecido pelo pseudônimo Demófilo, e 

Federico Garcia Lorca11.

Arbelos (2003) considera que no final do século XVIII, após a perseguição dos 

reis católicos12 aos ciganos, o nome flamenco começou a surgir como denominação 

dos cantos folclóricos da península espanhola, modificados pela interpretação dos 

ciganos.

9 Tradução minha. No original: “En general, la base de sustentación de la información sobre su origen 
hay que buscarla, no en los próprios intérpretes – que no dejaron huella escrita ni documental -, sino 
en la literatura que en torno a ellos se creó”.
10 Escritor, antropólogo e folclorista espanhol. Tradução minha: “Primeiro autor espanhol que dedicou 
um livro inteiro à arte flamenca. Sua obra  Colección de cantes flamencos recogidos y anotados,  
publicada em 1881,  é  considerada a pedra fundamental  da flamencologia  moderna.”  (ARBELOS, 
2003, p. 25).
11 Poeta e dramaturgo espanhol.
12 Fernando II de Aragon e Isabel I de Castilla.
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[…] quando se começa a escutar flamenco nas vozes ciganas ao final do 
século  XVIII,  aqueles  cantos  originais  da  península  já  haviam  sido 
modificados  no  curso  do  tempo  que  durou  a  perseguição  aos  ciganos. 
Desta forma, se tornaram irreconhecíveis e foram considerados como ritmos 
novos. (ARBELOS, 2003, p. 17) 13.

Em  subtítulo  nomeado  Imprecisiones (Imprecisões),  Arbelos  (2003)  fala  da 

presença cigana na península, registrada na primeira metade do século XV, quando 

já existiam na Espanha e Andaluzia diferentes formas musicais fruto das diversas 

culturas que haviam povoado aquele local, e que ainda permanecem por lá.

Esse registro está datado de 1425, por um documento outorgado aos ciganos 

pelo rei de Aragon, Alfonso V, que lhes permitia a entrada e estabelecimento no reino 

espanhol.  Esse mesmo documento menciona a chegada dos ciganos a partir  do 

Egito menor, e que foram chamados de egipcianos.

Vinham de um longo peregrinar desde o seu lugar de origem em Pundjab,  
na  Índia,  de  onde  emigraram entre  os  séculos  VIII  e  XI.  Durante  esse 
período  atravessaram a  Pérsia,  Oriente  Médio,  Egito,  Grécia,  Hungria  e 
França onde começaram a dispersar e algumas tribos chegaram ao nosso 
país. (ARBELOS, 2003, p. 16)14.

A ênfase nas imprecisões históricas nos serve para flexibilizar as noções de 

origem  e  pensar  a  construção  histórica  como  uma  invenção  que  atende  as 

necessidades de um contexto. O prólogo do livro Flamenco Contado com sencillez, 

de Carlos Arbelos, foi escrito por Cristina Hoyos15, e em um dos seus trechos ela diz:

 

Meu objetivo como mulher andaluza que interpreta, sente e vive o baile foi 
sempre  sua  dignificação,  a  busca  dentro  desse  universo  coalhado  de 
tonalidades diferentes,  todos originados de uma mesma fonte e, por  sua 
vez,  ramificados  em  mil  mananciais  diferentes  [...]  enquanto  estejam 
harmonizados com sua primeira raiz […]. (ARBELOS, 2003, p. 06)16.

13 Tradução minha. No original: “[…] cuando se comienza a escuchar flamenco em las voces gitanas 
a finales Del siglo XVIII, aquellos cantos originales de la península ya habían sido modificados, en el 
transcurso  del  tiempo  que  duró  la  persecución  a  los  gitanos,  de  tal  manera  que  se  tornaron 
irreconocibles y se consideraron ritmos nuevos”.
14 Tradução minha. No original:  “Venían de um largo peregrinar  desde su lugar de origen em El 
Pudjab, en la India, de donde emigraron entre los siglos VIII y XI. Durante esse período atravesaron  
Persia, Oriente Medio, Egito, Grecia, Hungría e Fancia, desde donde se fueron dispersando hasta eu 
algunas tribus llegaron a nuestro pais”.
15 Dançarina  e  coreógrafa  de  flamenco,  atriz,  nasceu  em  Sevilla  em  13  de  junho  de  1946, 
protagonizou, ao lado de Antonio Gades, dois filmes da trilogia flamenca de Carlos Saura, Carmen e 
El amor brujo. Cristina Hoyos é considerada um dos grandes nomes da dança flamenca no mundo.



21

Esse discurso é muitas vezes contraditório porque, ao mesmo tempo em que 

considera as muitas influências pelas quais passou a história do flamenco, também 

reforça em considerar  as fontes  primárias,  as raízes,  a  origem da criação numa 

perspectiva metafísica essencialista, como se fosse possível determinar um único 

ponto de partida. 

Não  seria  possível  tratar  de  uma  origem  fixa  diante  de  tantas  referências 

transculturadas  na  invenção  histórica  do  flamenco.  Além de  ágrafa  e  errante,  a 

cultura cigana – considerada dentro do referencial  de tempo citado – não possui 

registros documentais de seus feitos, ao passo que possui uma experiência tácita de 

suas peregrinações, no contato com as culturas pelas quais passou. 

Arbelos diz que, ao final do século XVIII, começa-se a se escutar publicamente 

os primeiros  cantes flamencos. Félix Grande17, contrapondo-se ao marco histórico 

proposto  por  Arbelos,  cita  que  essa  hipótese  foi  manipulada  com  excessiva 

frequência  e  já  quase  alcançou  o  status  de  fato  histórico  em  alguns  autores 

(GRANDE, 2007, p. 266). 

Assim, Grande (2007) considera que é necessário uma grande cautela se para 

tratar de assuntos tão ruidosos como a historiografia do flamenco. Para exemplificar 

isso, o autor menciona obras como as  Cartas Marruecas (1774),  de Caldaso, e o 

poema heróico burlesco chamado  La Quicaida, do Conde de Noronha, no qual já 

havia  sido  registrada  a  audição  de  um  polo (um  dos  ritmos  mais  antigos  do 

flamenco, cantado pelos ciganos) em 1774. 

As considerações desse autor são feitas a partir de uma crítica ao que veio a 

se tornar um marco histórico, no que diz respeito às primeiras aparições públicas do 

cante  flamenco. Esse marco é referenciado na pragmática de Carlos III, de 19 de 

setembro de 1783,  intitulada “Regras para conter e castigar a vagância e outros 

excessos dos ciganos”. 

Esta pragmática

16 Tradução minha. No original: “Mi objetivo como mujer andaluza que interpreta, siente y vive el baile  
há sido siempre su dignificación, la búsqueda dentro de esse universo cuajado de matices diferentes, 
todos surgidos de una misma fuente y, a su vez, ramificados en mil manantiales distintos [...] mientras 
estén armonizadas con su raíz primera […].”
17 Antropólogo, poeta, flamencólogo e critico espanhol.
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É o documento  que  converte  em lei  o  fim proposto  durante  séculos  de 
intolerância,  de incompreensão,  diante  da autonomia de outros  sistemas 
culturais,  do  orgulho  exasperado  e  do  desprezo  e  medo  da  alteridade. 
(GRANDE, 2007, p. 251)18.

Portanto,  Grande salienta  que  toda  cultura  marginalizada  e  ameaçada  “[...] 

tende a preservar de um modo natural e não somente precavido, alguns elementos 

da totalidade de sua expressão vital.” (GRANDE, 2007, p. 268)19. 

Neste ponto, Grande (2007) concorda com a observação de Arbelos (2003), 

quando menciona a expulsão dos muçulmanos da Espanha, no século XV, ao dizer 

que não se extermina uma cultura por decreto. Portanto, essa cultura sobrevive na 

memória de oito séculos de domínio muçulmano e judeu da Espanha.

Logo, o flamenco surge também como uma forma de resistência à perseguição 

e humilhação espanholas, e não exatamente como consequência de uma pretensa 

benevolência de Carlos III quando resolve dar a sua benção aos ciganos, como a 

qualquer  outro  cidadão  da  Espanha.  Sua  intenção  era  integrar  todo  e  qualquer 

cigano que renunciasse ao seu direito de sentir-se cigano. 

O canto flamenco,  ou antes, o  quejío, que dará origem ao canto, surge de 

muitos lugares e motivos. As ameaças, perseguições e tentativas de apagamento do 

povo cigano motivam o grito de dor e lamento que encontram no quejío e no ayeo 

uma forma de expressão marginalizada pela opressão espanhola.

A errância é uma característica forte da cultura cigana do século XV, e esse 

peregrinar cruza culturas que lhes atravessam com novas informações e costumes. 

A chegada à península ibérica desse povo escreve em seus corpos as memórias de 

seus  caminhos,  de  modo  que  ainda  seria  possível  considerar  e  refletir  que  a 

contribuição  que  os  ciganos  trazem para  o  flamenco  remonta  às  suas  próprias 

características constituídas pela cultura persa, grega, egípcia, húngara, francesa, do 

oriente médio, judaica e muçulmana, até onde a literatura é capaz de alcançar.

Portanto,  existe  uma  determinante  transcultural  nesta  “ciganidade”,  que 

deflagra  conceitos  sobre  as  expressões  identitárias,  constituintes  do  seu  legado 

18 Tradução minha. No original: “Es el documento que convierte en ley el fin propuesto durante siglos 
de intolerância,  de incomprensión ante la autonomía de otros sistemas culturales,  de exasperada 
soberbia y desprecio y miedo a la otredad.”
19 Tradução minha. No original: “[...] tiende a preservar de un modo natural y no únicamente precavido 
algunos elementos de la totalidad de su expressión vital.”



23

histórico. Essas expressões abrem espaço para uma reflexão que permite afrouxar 

as noções sobre origem, numa observação que aponta e ratifica o flamenco como 

um atual patrimônio cultural da humanidade.

1.2 ENTRE PISTAS, PEGADAS, TACONES E SANDÁLIAS DE COURO 

Este subtítulo pretende alinhar  os conceitos de transculturação e identidade 

cultural  introduzidos  pela  llamada. Assim,  as  pistas  e  pegadas  deixadas  pelos 

tacones (saltos)  e  pelas  sandálias  de couro,  na construção do espetáculo  Entre 

Carmens e Severinas, servirão de condutores do olhar analítico sobre os processos 

dos encontros culturais.

Angel Rama, em seu livro Transculturación Narrativa en América Latina (2008), 

considera que o conceito antropológico do termo aculturação e suas relações com o 

colonialismo  europeu  e  com  a  descolonização  do  século  XX,  proporcionaram 

inferências ideológicas que não podem ser subestimadas, especialmente tratando-

se da sua aplicação nas artes e na literatura.

Em  1940,  a  antropologia  latinoamericana  questionava  o  termo  aculturação 

tentando  afinar  o  seu  significado  através  da  sugestão  do  neologismo 

transculturação,  instituído  pelo  cubano  Fernando  Ortiz.  Essa  iniciativa  foi 

indispensável para se entender um processo de modificações históricas de Cuba e, 

por analogia, de toda a América Latina.

O termo transculturação surge opondo-se à ideia de aculturação, que, por sua 

vez, é entendido como um processo de trânsito impositivo de uma cultura para outra, 

numa  tentativa  de  apagamento  e  dominação.  Fernando  Ortiz,  antropólogo  e 

etnólogo  cubano,  ao  pensar  o  neologismo  transculturação  em  seu  livro 

Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar (1983), traz à tona questões oriundas 

dos  muitos  fenômenos  que  se  originaram  em  Cuba,  por  meio  das  diversas 

transformações culturais ocorridas naquele território. 
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Ortiz considera que a evolução histórica dos povos pode ser considerada como 

um processo de trânsito entre culturas, o que significa a aquisição de uma cultura da 

alteridade e, ao mesmo tempo, uma perda, uma desterritorialidade desenraizada de 

uma cultura anterior. A transculturação, entendida por Ortiz e apoiada por Bronislaw 

Malinowski, sugere que o termo assemelha-se a uma “cópula genética”, na qual o 

produto desse fenômeno terá suas próprias características, assim como as de seus 

genitores. Malinowski diz que:

É  um  processo  no  qual  resulta  modificações  em  ambas  as  partes  da 
equação. Um processo no qual emerge uma nova realidade composta e 
complexa;  Uma  realidade  que  não  é  uma  aglomeração  mecânica  de 
caracteres,  e  nem  sequer  um  mosaico,  mas  sim,  um  fenômeno  novo, 
original e independente. (MALINOWSKI apud RAMA, 2008, p. 33)20.

Desta forma, Angel Rama considera que essa concepção das transformações 

traduz visivelmente uma perspectiva latinoamericana, ao revelar uma resistência em 

considerar  a  própria  cultura  tradicional,  que  recebe  o  impacto  externo  que  irá 

modificá-la, como uma entidade meramente passiva, inferior, destinada às maiores 

perdas sem qualquer tipo de resposta criadora.

Por  outro  lado,  pensar  a  transculturação como um diálogo  de culturas  não 

significa, necessariamente, que essa conversa aconteça de modo a constituir  um 

tratado de paz e  igualdades,  pelo  fato  desse processo  também se constituir  de 

binômios como desajuste e reajuste, desculturação e exculturação, e aculturação e 

inculturação.  

Ortiz salienta que na constituição desse processo, também acontecem perdas 

em fenômenos  de  quase  aniquilação  de  uma  cultura.  Nesse  caso,  considera  o 

contexto  cubano  quando  da  identificação  dos  processos  de  estabelecimento 

sucessivo e simultâneo de economias e culturas que ali chegaram, colocando todos 

em  um  ambiente  de  terror  e  força,  desajustados  da  justiça,  num  sacrificante 

movimento de transculturação de um novo sistema cultural.

A relevância deste processo está na simultaneidade com que acontecem os 

fenômenos  de  perda,  seleção,  redescobrimento  e  incorporação,  contribuindo 
20 Tradução minha. No original:  “Es un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan  
modificadas.  Un  proceso  en  el  cual  emerge  una  nueva  realidad  que  no  és  una  aglomeración 
mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente.”
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concomitantemente numa reestruturação geral do sistema cultural, ao contrário do 

que  pretende  a  impositividade  da  aculturação  na  tentativa  de  apagar  a  cultura 

dominada.

Para o autor, a necessidade de definição de termos se justifica pela tentativa de 

melhor entender os fenômenos sociais, sobretudo em Cuba e, analogamente, na 

América do Sul.  Assim, ao submeter  o neologismo proposto,  Ortiz apresenta um 

caminho para o entendimento de um fluxo incessante de transculturação de várias 

massas humanas em vias de transposição em território cubano.

O  etnógrafo  e  antropólogo  Bronislaw  Malinowski  considera  que  uma  das 

maiores contribuições para a antropologia cultural foi feita por Fernando Ortiz, ao 

apresentar a transculturação como um processo no qual tanto a cultura que tenta se 

impor como a receptora passam por modificações. Assim, o termo não determina 

que uma cultura tenha que se inclinar à outra, ao contrário, numa transição entre 

culturas, ambas contribuem com aportes significativos no advento de outra realidade 

de civilização. Dessa forma, não seria possível pensar-se numa identidade fixa, a 

partir  das  considerações  feitas  por  Ortiz,  dada  a  transitoriedade  de  culturas 

verificadas no desenvolvimento histórico social de Cuba. 

O entendimento sobre identidade cultural,  nesse contexto,  assemelha-se ao 

que  nos  aponta  Francisco  López Segrera  (2003)  a  respeito  da  globalização,  ao 

chamar a atenção de como a modernidade se impõe, provocando um deslocamento 

das identidades. 

Nesse  sentido,  Segrera  apresenta  alguns  problemas  acerca  da  crescente 

globalização ao fornecer uma nova dimensão aos espaços geopolíticos tradicionais. 

O autor  chama,  também, a atenção para os problemas inerentes  às identidades 

deslocadas, fenômeno decorrente dos perigos que a globalização representa para 

essas identidades e para a diversidade cultural de um planeta multicultural.

Uma das fundamentações de Segrera para a discussão sobre representação e 

complexidade, apresenta uma visão de modernidade que não a considera como um 

fenômeno eurocêntrico quando se proclama centro de uma história mundial e ao 

estabelecer a alteridade como periferia. Nesse sentido, Ortiz contribui na discussão 

afirmando  que  “Toda  a  escala  cultural  que  a  Europa  experimentou  em mais  de 
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quatro milênios, em Cuba ocorreu em menos de quatro séculos.” (ORTIZ, 1983, p.  

02). Logo, os pensadores do centro europeu constituem um pensamento iludido, 

parcial e local sobre a genealogia da modernidade.

Segrera considera que a crítica da construção da modernidade, no pensamento 

pós-moderno, deve dar uma interpretação à produção cultural da periferia em uma 

relação dialética com os processos de ajuste de políticas neoliberais nos países do 

sul, buscando reavaliar uma visão histórica e transdisciplinar.

 Para falar de cultura e desenvolvimento, Segrera adota provisoriamente as 

definições estabelecidas pela UNESCO, em 1982, sobre políticas culturais. Essas 

definições apontam a cultura como todo o complexo de características espirituais, 

materiais,  intelectuais  e emocionais distintas que caracterizam uma sociedade ou 

um grupo social. Ela compreende não somente as artes e as letras mas, igualmente, 

os modos de viver, os direitos fundamentais dos seres humanos, os sistemas de 

valores, as tradições e as crenças.

O desenvolvimento constitui-se em um processo complexo,  compreensivo  e 

multidimensional, que se estende além de um simples crescimento econômico para 

incorporar todas as dimensões da vida e todas as energias de uma comunidade, 

cuja totalidade dos membros é convocada para contribuir e pode esperar repartir as 

vantagens.

Complementando a ideia de Segrera, David Harvey aponta a modernidade 

como algo que rompe com o que há de precedente, “caracterizada por um processo 

sem-fim de rupturas e fragmentações internas no seu próprio interior.” (HARVEY, 

1989,  p.  12).  Numa leitura particularizada,  está afirmando que os fenômenos de 

ordem  social,  política,  cultural,  moral,  educacional  e  comportamental  interferem 

diretamente no sujeito. 

Com  isso,  a  ideia  sobre  identidade  cultural  que  Stuart  Hall  (1987)  nos 

apresenta, menciona esse entendimento a partir de uma noção na qual a identidade 

torna-se  uma  “celebração  móvel:  Formada  e  transformada  continuamente  em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam.” (HALL, 1987, p. 13).
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Hall fundamenta a sua noção sobre identidade cultural traçando um caminho 

analítico entre a representação do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e do 

sujeito pós-moderno, para tratar das questões da atual fragmentação desse último e 

suas múltiplas identidades.

Para Hall, o sujeito do Iluminismo ainda estava centrado na ideia da posse de 

uma essência imutável que acompanhava o indivíduo ao longo de sua existência, 

numa perspectiva individualista  e centrada na imagem do homem racional.  Já o 

sujeito sociológico, apesar de ainda guardar um núcleo essencial interior, tem o seu 

eu real formado e modificado pelas relações que estabelece com o entorno cultural e 

as identidades ofertadas nesse contexto.

Sociologicamente, a identidade vai suturar o espaço existente entre o interior e 

o  exterior,  o  pessoal  e  o  público,  o  sujeito  e  a  estrutura,  promovendo  uma 

estabilidade perante a unificação entre os sujeitos e os mundos culturais. Contudo, o 

sujeito  pós-moderno  se  apresenta  fragmentado  e  dissociado  de  uma identidade 

anteriormente unificada e estável, para dar espaço a um sujeito composto por várias 

identidades, “algumas vezes contraditórias, ou não resolvidas.” (HALL, 2005, p. 12).

A composição identitária do sujeito, como afirma Hall, também se dá a partir 

das relações que este sujeito estabelece com o seu entorno. E o entorno se constitui  

de  saberes  variados  que  passeiam  entre  as  cidades  e  os  seus  subúrbios21.  A 

metáfora geográfica utilizada por Geertz (2007), sobre o entendimento do saber local 

que menciona as cidades e subúrbios, nos apresenta uma noção em que o senso 

comum é constituinte dos sistemas culturais e, portanto, modificador do sujeito.

Essa consideração nos serve de orientação para perceber como o sujeito da 

cultura  cigana  está  cercado  por  essas  noções  de  saber  pertencentes  ao  senso 

comum.  Por  se tratar  de uma cultura  ágrafa,  a  cultura  cigana encontra  asilo  na 

crítica  que  Geertz  faz  às  distinções  entre  o  conhecimento  acadêmico  e  o 

conhecimento empírico dizendo que “Os argumentos do senso comum, porém, não 

se baseiam em coisa alguma, a não ser na vida como um todo. O mundo é a sua 

autoridade.” (GEERTZ, 2007, p. 114). 

21 As  cidades  e  subúrbios,  respectivamente,  representam  o  conhecimento  acadêmico  e  o 
conhecimento empírico.
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Geertz  não  refuta  o  conhecimento  acadêmico,  mas  sua  intenção  está  em 

considerar o senso comum como um sistema cultural.

Se o bom senso é uma interpretação da realidade imediata, uma espécie de 
polimento  dessa  realidade,  como  o  mito,  a  pintura,  a  epistemologia,  ou 
outras coisas semelhantes, então, como essas outras áreas, será também 
construído  historicamente,  e,  portanto,  sujeito  a  padrões  de  juízo 
historicamente  definidos.  Pode  ser  questionado,  discutido,  afirmado, 
desenvolvido, formalizado, observado, até ensinado e pode também variar 
dramaticamente  de  uma  pessoa  para  outra.  Em  suma,  é  um  sistema 
cultural, embora nem sempre muito integrado, que se baseia nos mesmos 
argumentos  em que  se  baseiam outros  sistemas  culturais  semelhantes: 
aqueles  que  os  possuem  têm  total  convicção  de  seu  valor  e  de  sua 
validade. Neste caso, como em tantos outros, as coisas têm o significado 
que lhes queremos dar. (GEERTZ, 2007, p. 115 e 116).

Partindo desse princípio, o modo de vida nos domínios de saber do flamenco, 

que  estão  imbricados  com as  tradições  da  oralidade,  ratifica  as  proposições  de 

Geertz ao transmitirem, por gerações de famílias ciganas, os costumes e tradições 

da dança flamenca que são reinventados com o passar do tempo. 

As variantes identitárias ou, para Hall, as expressões identificantes e o trânsito 

de culturas constituem os traços de construção mais evidentes na encenação do 

espetáculo Entre Carmens e Severinas, que colocam em diálogo a dança flamenca 

e elementos da cultura popular nordestina.

O espetáculo propõe pensar o flamenco como ferramenta de criação para além 

dos  seus  limites  convencionais,  experimentando  modificações  no  formato  de 

apresentação dessa dança em tablado. No palco italiano, o espetáculo sugere um 

ambiente flamenco com seus principais pilares –  cante,  guitarra e  bailaor (canto, 

violão e dançarino) –, para agregar a esse formato outra possibilidade de pensar a 

criação em dança flamenca, como meio de construção de outros significados. 

Os  diálogos  propostos  em  cena  entre  cordel,  músicas  de  compositores 

nordestinos,  canções  flamencas  de domínio  popular  e  outros  elementos  como a 

chita, o fuxico e o crochê aplicados ao vestido rodado da dança flamenca, põe-nos a 

observar  que  nem  somente  dança  flamenca  e  nem  somente  cultura  nordestina 

dominam a cena. O que se instaura na fricção desses elementos é a produção de 

um conhecimento desconstrutor que abala os formatos de composição em dança 

flamenca sem necessariamente negá-los. A desconstrução aqui é entendida como 
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um modo de olhar para a tradição repensando seus valores estéticos,  sugerindo 

proposições atípicas que compartilham a ideia de um diálogo entre culturas.

A faísca produzida nesse atrito dá espaço à insurgência de novas identidades e 

novos  modos  de  observação  de  formatos  cristalizados  pela  repetição.  Nesse 

sentido,  a  dança  flamenca  abre  espaço  em  suas  características  para  uma 

contaminação em via dupla com a cultura nordestina, possibilitando a criação de um 

entre-lugar,  considerado  por  Bhabha  (1998)  como  resultante  de  um  trabalho 

fronteiriço da cultura que exige um encontro com o novo.

Para Bhabha, dentro de uma perspectiva sócio cultural, esse encontro com o 

“novo” não trata de uma parte do  continuum  de passado e presente, e sim uma 

renovação do passado “[...] refigurando-o como entre-lugar contingente, que inova e 

interrompe  a  atuação  do  presente.  O  passado-presente  torna-se  parte  da 

necessidade, e não da nostalgia, de viver.” (BHABHA, 1998, p. 27).

Muito  embora  a  imagem de cultura  nordestina  seja  calcada no lamento  do 

passado,  segundo  Albuquerque  Jr.  (2011),  a  encenação  do  espetáculo  Entre 

Carmens e Severinas, ao mesmo tempo em que traz a referência do passado em 

suas músicas,  apresenta  um modo de utilização desse elemento,  não como um 

sinônimo do lamento, mas sim como reconhecimento de um imaginário de cultura. 

O  termo  “reconhecer”  está  diretamente  ligado  ao  imaginário,  entendendo 

imaginário como algo que se cria concretamente, a partir da imaginação de algo que 

se  inventa.  Assim,  a  constituição  de um imaginário  nordestino,  que  se  identifica 

nesse espetáculo, tem a sua fundamentação calcada nas considerações de Michel 

Maffesoli e Durval Muniz Albuquerque Jr. 

Michel  Maffesoli  (2001),  ao recuperar a tradição de Gaston Bachelard e de 

Gilbert Duran quanto à importância do imaginário na construção da realidade, diz 

que, em geral, opõe-se o imaginário ao real, ao verdadeiro. O imaginário seria uma 

ficção  e  uma  tradição  secular  da  filosofia  racionalista,  na  França.  Maffesoli 

acrescenta que,  entre 1930 e 1940,  começam a aparecer,  nas obras  de Gaston 

Bachelard, procedimentos que demonstravam que as construções mentais podiam 

ser eficazes em relação ao concreto indicando “Como o real é acionado pela eficácia 

do imaginário, das construções do espírito.” (MAFFESOLI, 2001, p. 75).
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Maffesoli  explica  que  cultura  e  imaginário,  nos  sentidos  antropológico  e 

filosófico, carregam em si partes de uma e de outra. Antropologicamente, a cultura 

não  se  reduz  ao  imaginário,  mas  contém  partes  deste,  e,  filosoficamente,  o 

imaginário não se reduz a cultura, mas também possui partes desta.

Para Maffesoli,  o imaginário possui algo de imponderável que diz respeito a 

uma aura, uma atmosfera que ultrapassa a concretude, seria um estado de espírito 

característico de um povo, “O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma 

construção mental,  que se mantém ambígua, perceptível,  mas não quantificável.” 

(MAFFESOLI, 2001, p. 75).

 A cultura,  por  outro  lado,  pode  ser  identificada  precisamente  através  das 

grandes  obras  do  teatro,  da  música,  da  literatura  e  dos  fatos  cotidianos  na 

organização  das  sociedades  e  seus  costumes.  A  cultura,  portanto,  seria  um 

“Conjunto  de elementos  e de fenômenos passíveis  de  descrição.”  (MAFFESOLI, 

2001, p. 75).

Maffesoli  sustenta  que  a  ideia  de  Duran  (2001)  está  fundamentada  numa 

compreensão de que a cultura não poderia ser entendida sem aceitar a existência 

de algo que a ultrapassa, que extrapola a cultura, essa superação é o algo a mais 

que se tenta perceber por meio da noção de imaginário.

Essa noção de imaginário como algo transbordante, que ultrapassa a extensão 

do sujeito, reflete uma condição coletiva, ou seja, o imaginário é algo que ultrapassa 

o indivíduo e impregna o coletivo ou, ao menos, parte dele. O imaginário,

 

É o estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado-nação, de 
uma comunidade, etc. o imaginário estabelece vinculo. É o cimento social. 
Logo,  se  o  imaginário  liga,  une  numa mesma atmosfera,  não  pode  ser 
individual. (MAFFESOLI, 2001, p. 76).

Esse transbordamento, a que se refere Maffesoli, diz respeito a uma atmosfera 

que  produz  imagens.  Ou  seja,  as  imagens  cinematográficas,  esculturais, 

tecnológicas e também as pictóricas, são produtos do imaginário num conjunto de 

associações entre as construções históricas e o resultado de uma atmosfera que diz 

respeito a um determinado grupo ou lugar (MAFFESOLI, 2001).
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Para Durval Muniz Albuquerque Jr., o imaginário inventado do nordeste “Nasce 

onde se encontram poder e linguagem, onde se dá a produção imagética e textual 

da espacialização das relações de poder” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 23). A 

noção de espacialização é referida no discurso do poder que se legitima nas práticas 

discursivas  e  sociais.  Assim, o  espaço  é o  lugar  das  redes de imagens e falas 

tecidas nas relações sociais. 

A  recorrência  dessas  imagens  e  falas  que  se  legitimam  em  suas 

territorialidades,  em  seus  discursos  de  poder,  originam  em  si  mesmas  um 

regionalismo que não é criação de um olhar externo, mas produto de uma auto-

afirmação.  Esses  discursos  de  poder  estão  evidenciados  no  âmbito  geográfico, 

linguístico,  histórico,  político,  econômico,  na literatura,  no cinema,  na música,  na 

pintura e no teatro, não apenas representando mas instituindo o real.

Contudo, Albuquerque acrescenta que os discursos não são tomados como 

definidores de uma regionalidade, como “documentos de uma verdade”, mas como 

monumentos de uma construção não determinante de uma identidade fixa.

 

Definir a região é pensá-la como um grupo de enunciados e imagens que se 
repetem,  com certa  regularidade,  em diferentes  discursos,  em diferentes 
épocas, com diferentes estilos e não pensá-la uma homogeneidade, uma 
identidade presente na natureza. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 24).

A partir  desse entendimento,  a  construção do espetáculo  Entre Carmens  e 

Severinas segue por uma invenção nordestina, marcada pela estética da escrita de 

cordel,  que projeta uma construção dramatúrgica na encenação, costurando uma 

trajetória entre os acontecimentos ao estabelecer relações entre música e dança. 

Esse cordel retrata características peculiares da encenação e de um fazer artístico 

particular ao grupo.

As escolhas compositivas foram feitas a partir  de um olhar através do qual 

fosse  possível  reconhecer  algo  de  feminino,  principalmente,  em  músicas  de 

compositores da região do nordeste, e também no vestuário nordestino. Assim, o 

figurino  foi  pensado  e  construído  a  partir  da  escolha  de  alguns  elementos 

recorrentes na cultura do vestir e no modo de utilização de tecidos em decorações, 

reconhecíveis em algumas capitais nordestinas. 
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O  fuxico,  a  renda,  o  crochê  e  os  recortes  de  chita,  foram  os  primeiros 

elementos pensados na composição dos trajes. A ideia se concentrava em vestir as 

roupas, usadas na dança flamenca, com peças e adereços feitos desse material. 

Outros elementos que contribuíram na constituição de uma ideia de vestir rústico, 

somado ao traje flamenco, foram as texturas rugosas da juta e do algodão grosso, 

por exemplo.

A execução da música era feita ao vivo por um conjunto variável  entre um 

guitarrista flamenco, um percussionista, um flautista, um violinista e duas cantoras. 

Os arranjos musicais foram pensados a partir  da métrica do compasso flamenco, 

somados às melodias das músicas de compositores nordestinos. Pode-se verificar a 

referência de composições muito difundidas, por exemplo, em Zé Ramalho e Alceu 

Valença, transculturadas com o rasgueado flamenco.

Os nomes “Carmen” e “Severina” no título do espetáculo tem a sua criação 

referenciada na produção iconográfica do cinema espanhol, como em Carlos Saura, 

e na literatura brasileira,  em obras como  Morte vida Severina de João Cabral de 

Melo Neto. Possíveis Carmens e Severinas encontram-se no palco para dançar um 

flamenco feito com rendas de bilro. 

A dança a que me refiro diz respeito ao modo como aprendemos a dançar 

flamenco  dentro  de  um  contexto  cultural  muito  particular.  Como  professor  de 

flamenco,  não  posso  deixar  de  perceber  que  o  flamenco  que  dançamos  está 

claramente condicionado a um jeito particular de se mover.

A particularidade desse movimento está estritamente ligada a uma construção 

corporal  que, em minhas alunas – baianas,  em sua maioria – se presentifica na 

largura  dos  quadris  e  nas  pernas  grossas.  Essa  dança  flamenca,  além  de  ser 

afetada em sua execução por um corpo estruturalmente diferente do europeu, está 

totalmente impregnada de uma musicalidade, de um modo de dançar e de um modo 

de viver a cultura baiana que é absolutamente idiossincrática.

Este corpo idiossincrático, que se afirma em seu contexto cultural, aproxima-se 

de uma possível  leitura  cancliniana,  via  antropologia,  de um entendimento  sobre 

ritual,  que é estudado como prática de reprodução social  “[...]  onde a sociedade 

reafirma o que é, defende sua ordem e sua homogeneidade.” (CANCLINI, 2006, p. 
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45). Esse conceito nos serve para entender o ritual da encenação do espetáculo, 

como um lugar de posicionamento político, que leva em consideração o corpo e o 

saber local de sua cultura popular. 

O espetáculo revela, ainda,  a relativização da autonomia e da inovação do 

campo cultural da modernidade, ao colocar em diálogo elementos da cultura popular 

e  da  dança  flamenca.  Assim,  podemos fazer  uma analogia  com o  que  observa 

Canclini  em seus apontamentos sobre os pintores  latinoamericanos,  no final  dos 

anos  de  1980  e  início  dos  anos  de  1990,  ao  se  utilizarem  de  elementos  do 

primitivismo para comporem suas obras em pleno século XX.

Para  Canclini,  a  vanguarda  modernista  fatigou-se  em  sua  necessidade  de 

superação do antigo e do tradicional. A partir de experimentações transculturais, sem 

a  pretensão  de  oferecer  algo  radicalmente  inovador,  incorporou  o  passado  e  o 

popular ao seu fazer, abrindo espaço para fomentar “[...] renovações na linguagem, 

no design, nas formas de urbanidade e nos hábitos da juventude.” (CANCLINI, 2006, 

p. 49).

Assim, a transculturação na dança abre espaço para o entendimento sobre o 

pensamento  transitório  das  identidades,  numa  perspectiva  dialógica,  a  partir  de 

referências das culturas nordestina e espanhola. Espetáculos como Entre Carmens 

e Severinas, ao ignorarem territórios e distinções culturais, inventam para o mundo 

outros  rumos  possíveis  de  entender  a  dança  em sua  transitoriedade  identitária, 

propondo uma reflexão do fazer artístico e sua criação. 

A transculturação na dança, diferentemente da música, pode não ser percebida 

tão claramente  quanto  os  arranjos  que foram feitos para  criar  o  diálogo  entre  o 

compasso flamenco e as músicas de compositores nordestinos. O movimento já é 

em si o resultado de uma transculturação entre corpos baianos e todo o seu legado 

cultural, e o movimento da dança flamenca. 

Não seria possível, nessa condição, ignorar que existem referências culturais 

que  em  maior  ou  em  menor  proporção,  dialogam  com  as  novas  informações 

adquiridas com o movimento da dança flamenca e entram em negociação no corpo. 

E  essas  informações,  ao  tornarem-se  corpo,  apontam  na  cena  um  corpo  que 

evidencia a técnica da dança flamenca, mas sem apagar o seu legado.
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O que é possível verificar no conjunto que dança o espetáculo Entre Carmens 

e Severinas, é que são corpos diversos e distantes de um padrão de corpo europeu, 

tratando de uma proposta sobre transculturação na cena e no corpo.

Contudo,  vale  ainda  considerar  que  as  noções  sobre  identidade  aqui 

apresentadas não pretendem cristalizar conceitos, mas sim indicar os caminhos que 

apontam  para  uma  compreensão  dos  processos  transculturais,  pertinentes  ao 

espetáculo Entre Carmens e Severinas. 

Consideração que parte de uma reflexão acerca das armadilhas e privações da 

autodefinição. Sobre esse assunto, Zygmunt Bauman afirma que “As pessoas em 

busca  de  identidade  se  veem  invariavelmente  diante  da  tarefa  intimidadora  de 

alcançar o impossível.” (BAUMAN, 2005 p. 16).

Assim como Hall,  Bauman também menciona a pluralidade de escolhas  às 

quais o sujeito está exposto nas comunidades onde as identidades se referem como 

sendo as entidades que a definem. Para Hall, a composição do sujeito fragmentado 

acontece  nas  relações  com  o  seu  entorno,  dando  origem  a  um  sujeito  com 

identidades  transitórias  e  até  contraditórias.  Baumam  considera  que  é  comum 

afirmar que as comunidades às quais as identidades se referem como sendo as 

entidades que as definem, podem ser “fundidas unicamente por ideias ou por uma 

variedade de princípios.” (BAUMAN, 2005, p. 17).

Bauman chama a atenção para a consciência de que o pertencimento e a 

identidade não têm a solidez  de uma rocha.  Portanto,  a invenção do espetáculo 

Entre  Carmens  e  Severinas segue  por  um  caminho  de  escolhas  feitas  e 

consideradas dentro de um universo pertinente a um grupo, uma comunidade, sem a 

pretensão  de  determinismos,  na  tentativa  de  conciliar  demandas  inicialmente 

contraditórias  e  incompatíveis  entre  dança  flamenca  e  cultura  nordestina.  Com 

relação a isso, o autor cita que “A identidade só nos é revelada como algo a ser 

inventado, e não descoberto.” (BAUMAN, 2005, p. 21).

Os muitos caminhos pelos quais o sujeito pode percorrer na vivência de suas 

identidades, deflagram um percurso revelador de uma ambiguidade em relação às 

características de manutenção e autodefesa. Assim, as identidades, numa metáfora 

representada  por  uma faca de dois  gumes,  trazem em si  uma característica  de 
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manutenção dos aspectos de um grupo, quando esse se sente ameaçado por outro 

grupo  maior,  numa  tentativa  de  sobreposição,  impondo  um  aniquilamento  das 

diferenças. 

Em outro  momento,  o  grupo  volta  o  gume para  o  indivíduo,  sofrendo uma 

pressão coletiva por razões de desvio ou “anormalidades” dentro da conduta. Esses 

indivíduos ressentidos da conformidade e apegados às suas próprias crenças são 

execrados  preconceituosamente  pelo  seu  grupo  e  arbitrariamente  julgados  e 

punidos.

Em ambos os casos, porém, “a identidade parece um grito de guerra usado 

numa luta defensiva: um indivíduo contra o ataque de um grupo, um grupo menor e 

mais fraco (e por isso ameaçado) contra uma totalidade maior e dotada de mais 

recursos (e por isso ameaçadora).” (BAUMAN, 2005, p. 83).

Acerca disso, Bauman ainda reforça que “o campo de batalha é o lar natural da 

identidade” (BAUMAN, 2005, p. 83), que só emerge na efervescência da batalha e 

só silencia no momento em que não haja mais os ruídos da luta. Dessa forma, não 

se pode evitar o seu corte dos dois lados. Portanto, para o autor, “A identidade é 

uma luta simultânea contra a dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar 

e ao mesmo tempo uma recusa absoluta a ser devorado...” (BAUMAN, 2005, p. 84).

Bauman  conclui  que  as  batalhas  de  identidade,  em  suas  tarefas  de 

identificação, não poderiam ser totalmente inclusivas sem serem complementadas, 

ao  mesmo  tempo,  por  suas  intenções  segregadoras  e  excludentes.  Logo,  a 

identidade  pode  ser  compreendida  como  uma  batalha  feita  com  peças  de  um 

quebra-cabeças do universo de Escher, onde não se aponta “a diferença entre um 

caminho ascendente e um declive acentuado.” (BAUMAN, 2005, p. 58).

A  tarefa  principal  dessa  batalha  está  no  ajuste  dos  pedaços  do  quebra-

cabeças.  No  entanto,  esse  ajustamento  é  infinito  e  momentâneo  e,  portanto, 

encontrar  um  ajustamento  definitivo  que  acabe  com  o  jogo  transitório  das 

identificações é algo sem precedentes, impossível e inesgotável.

Passarei  a discutir,  no capítulo seguinte, algumas questões políticas que se 

originam no imaginário da cultura nordestina e, também, no imaginário da dança 



36

flamenca,  para  refletir  como  as  construções  simbólicas  desses  dois  universos 

constituem a cena do espetáculo em análise.
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As letras ou coplas literárias são as músicas cantadas em um baile flamenco. 

São as letras somadas à marcação do compasso, que determinam o ritmo que está 

sendo executado.  Assim, com essa característica de determinação,  a letra  deste 

capítulo  apresenta  a  política  do  lamento  e  de  la  pasión,  pretendendo  traçar 

analogias  entre  a  política  que  se  apresenta  nas  letras  de  algumas  canções 

selecionadas  de  compositores  nordestinos  e  a  política  metonímica  do  flamenco 

intitulada la pasión.

A análise  de aspectos  transculturados,  na  observação do espetáculo  Entre 

Carmens e Severinas, suscita uma analogia entre os discursos de poder instituídos 

pela cultura hispânica e pela cultura nordestina. Esses discursos de poder operam 

como mantenedores de uma verdade inventada e sustentada por um lugar de fala, 

que territorializa e estabelece fronteiras a partir da recorrência de fatos históricos. 

O  descentramento  do olhar  para  o  produto  transculturado  me serve,  neste 

momento, como uma ferramenta de entendimento que possibilita olhar para o todo 

sem ignorar a constituição de suas partes. Pode-se tentar observar o que me é dado 

a ver, sem necessariamente deixar-se seduzir, apenas pelos sentidos, na admiração 

do  produto  em  cena,  acessando  o  distanciamento  desejado  para  esse  tipo  de 

análise. 

O espetáculo  Entre Carmens e Severinas abarca dois fortes imaginários de 

cultura  que  se  estabelecem  de  modos  similares,  em  alguns  aspectos.  Como 

exemplo, uma das considerações feitas por William Washabaugh (2005) acerca da 

dança flamenca menciona essa manifestação como uma resistência andaluza ao 

poder centralizador franquista. Por sua vez, Durval Muniz de Albuquerque Junior nos 

apresenta  uma  reprodução  de  entendimento  de  nordeste,  como  o  espaço  da 

saudade  dos  tempos  de  glória  dos  engenhos,  que  favorece  uma  manutenção 

imagética na historia nacional através de forças e atividades políticas que fortalecem 

uma ideia de região.

A noção de regionalismo, em Albuquerque Junior (2011), nos propõe uma visão 

relacionada entre espacialidade e relações de poder. O espaço não trata apenas de 

uma divisão circunscrita geograficamente, mas sim na delimitação de uma política 

de saber na qual se pode dizer que a região “[...] é um ponto de concentração de 
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relações que procuram traçar  uma linha divisória entre elas e o vasto campo do 

diagrama de forças operantes em um dado espaço.”  (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2011, p. 36).

Historicamente,  justifica  Albuquerque  Junior,  as  regiões  não  deveriam  ser 

tomadas  apenas  como um todo e  sim como pontos  emergentes  das  diferenças 

internas  de  uma  nação  onde,  no  que  diz  respeito  ao  exercício  do  poder,  os 

enfrentamentos que se dão entre diferentes grupos sociais criam porções espaciais 

dentro da nação. 

Assim, a região não deve ser tida como a representação de uma unicidade, 

onde seu conteúdo nos apresentaria uma diversidade. Não. A região é resultante de 

uma operação homogeneizadora, oriunda das lutas com as forças dominantes de 

outras porções regionais. Portanto,

 

Longe de ver a região como um terreno firme, em que se pode apoiar o 
fervilhar, o movimento da história, mostrá-la também como solo movente, 
pântano que se mexe com a história e a faz mexer, que traga e é tragado 
pela historicidade. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 36 e 37).

Cada força  dominante  das porções regionais  que se  estabelecem em seus 

lugares  de  fala,  a  partir  das  relações  de  poder  já  citadas,  possibilitam  uma 

construção mental que cria uma identidade nacional para as regiões – que são nada 

mais que conceitos sintéticos. Em consequência, esses conceitos tentam dar conta 

de uma generalização intelectual de uma nação ou região que não espelha as suas 

realidades, mas sim as cria, institucionalizando esses espaços que ganham foro de 

verdade.     

A invenção do nordeste  se  concretiza  na  reprodução  histórica  da memória 

como o espaço da saudade. Para Albuquerque Junior, o nordeste é inventado como 

estratégia  de  perpetuação  de  uma  tradição  que  tem  como  objetivo  impedir  a 

descontinuidade histórica e assim promover a manutenção do poderio latifundiário, 

do domínio dos engenhos da cana de açúcar. 

Muitos  nordestes  foram inventados  para  firmar  um estado  tradicionalista,  à 

procura das verdadeiras raízes regionais no campo da cultura. Busca-se, com isso, 
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uma  tentativa  de  conciliação  de  novas  territorialidades  e  a  manutenção  da 

perpetuação de privilégios e lugares sociais ameaçados.

Assim, a literatura e a música produzidas no nordeste trazem o lamento, a 

saudade  da  sociedade  aristocrática,  latifundiária,  quando  ela  corre  o  risco  do 

esquecimento assolado pela modernidade. A produção da memória é o recurso do 

discurso tradicionalista da reminiscência e do reconhecimento, é através dela que o 

sujeito  se reconhece no passado e afirma uma identidade da continuidade e da 

tradição.

A música de Luiz Gonzaga, intitulada na década de quarenta como a música 

nordestina, era gestada no espaço da saudade e da valoração de signos sonoros 

que buscavam produzir uma sensação de proximidade de uma realidade regional. 

“O baião será a ‘música do Nordeste’, por ser a primeira que fala e canta em nome 

dessa região.” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 176).

Existe, na música de Gonzaga, uma construção estratégica que conquista um 

mercado que valorizava as músicas dançantes, ao mesmo tempo em que conforta 

os  migrantes  com  as  lembranças  do  seu  lugar  de  origem.  Essas  músicas  os 

encorajavam ao enfrentamento da cidade grande, num paradoxo entre a revelação 

do medo e o enfrentamento deste medo, encorajados pela sua religiosidade e seus 

valores de origem rural e familiar, como no exemplo a seguir:

 

Ah! Se eu fosse um peixe/ ao contrário do rio
Nadava contra a água/ E nesse desafio
Eu vinha diretinho prô Riacho do Navio

Pra ver o meu brejinho/ Fazer umas caçadas
Ver as pegas de boi,/ andar nas vaquejadas
Dormir ao som do chocalho/ E acordar com a passarada
Sem rádio e sem notícia/ Das terras civilizadas.
(GONZAGA apud ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 183).

Pode-se observar o que determino como a política do lamento nordestino com 

um caráter dilacerador de um tempo entre a tradição e a modernidade, e uma visão 

cíclica advinda da própria imagem da região estar muito próxima da natureza. Ao 

mesmo tempo, evidencia-se a valorização de um nordeste tradicional, antimoderno, 

antiurbano e rejeitador das relações mercantis burguesas. Mas, paradoxalmente, a 
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música de Gonzaga,  identificada como popular  e regional,  “Viveu por  quase dez 

anos a condição de música nacional, até de exportação e presença indispensável 

nos salões da alta sociedade.” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 184).

2.1 A POLÍTICA DO LAMENTO E DA LA PASIÓN

Essa mesma política do lamento, apontada nas músicas de Gonzaga, encontra 

similaridades  na  construção  histórica,  política  e  imagética  do canto  flamenco.  O 

flamenco, aqui metaforicamente chamado de la pasión, também se constitui sobre 

bases  móveis,  ao  contrário  do  que  afirmam muitos  discursos  essencialistas  que 

envolvem o tema. Essas bases móveis de construção ratificam a ideia de que o que 

se produz hoje não está obrigatoriamente ligado a um passado tradicionalista.

Segundo Washabaugh, parte do essencialismo creditado ao flamenco deve-se 

ao  seu  reconhecimento  mundial,  através  da  difusão  por  artistas  que  comoviam 

grandes plateias, como Antonio Gades22 e a força do seu baile, e Carmen Amaya23, 

com  sua  originalidade  e  olhar  penetrante.  Os  lamentos  do  canto,  com  suas 

construções melódicas com vogais longamente dilatadas,  também são facilmente 

distinguidos dentro de uma estrutura normalmente constituída por guitarra, cantaor e  

bailaor (violão, canto e dançarino).

Uma das principais premissas de Washabaugh (2005) é descortinar o véu da 

essência que encobre o flamenco, retirando-lhe o aspecto de manifestação imutável 

e distanciada de um posicionamento político. Para o autor, o flamenco é um lugar de 

22 Antonio  Gades,  nome artístico de  Antonio Esteve Ródenas (Elda,  14 de novembro de  1936 – 
Madrid, 20 de julho de 2004), foi um bailarino espanhol, expressão máxima do flamenco. Foi diretor 
do Balé Nacional de Espanha, teve a sua própria companhia de dança flamenca e protagonizou fil -
mes de Carlos Saura como Bodas de Sangue e Amor Brujo.
23 Carmen Amaya (2 de Novembro de 1913 – 19 de Novembro de 1963), foi uma singular dançarina  
de flamenco de origem cigana, nascida em uma favela de Barcelona, onde começou a dançar a partir  
dos 4 anos de idade. Em 1929, ela faz a sua estreia em Paris, sendo calorosamente aclamada e ad-
mirada pela técnica de sua dança. Ela se mudou em 1936 para a America, onde participou de gran-
des filmes que se tornaram recordes de bilheteria.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bailarino
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/1936
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
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concorrência  de  forças  culturais  que  expressam  mensagens  divergentes  e  que 

produzem um impacto tanto em quem faz como em quem observa.

 

Suas  atuações  são  signos  reveladores  de  processos  sociais,  processos 
cruciais tanto para a vida social espanhola, quando para a vida moderna 
onde quer que ocorra.  É como se todas as contradições centrais e mais 
gerais  da  modernidade,  tivessem  sido  empilhadas,  reduzidas  e 
condensadas  num  lamento  do  canto  e  na  resposta  de  um  ouvinte. 
(WASHABAUGH, 2005, p. 18)24. 

Ainda  em  suas  considerações,  Washabaugh  diz  que  as  interpretações 

simplistas  acerca  da  virtuose  de  Paco  de  Lucia consideram-no  um  talento  que 

ultrapassa os limites corporais e alcança o reino da imortalidade. Para o autor, essas 

interpretações são demasiadamente impulsionadas por uma paixão por essa arte e 

tratam de situar  superficialmente  uma tradição  de uma forma que  “Nos  induz  a 

definir  um  gênero  segundo  sua  origem  e  evolução,  como  se  as  atuações 

contemporâneas fossem reencarnações de realidades passadas.” (WASHABAUGH, 

2005, p. 18)25. 

Numa via contrária, a música nordestina cultiva a nostalgia em suas letras de 

forma  direta  ou  metafórica,  através  de  símbolos  imagéticos  de  uma  construção 

histórica.

Ai quem me dera eu voltar
Pros braços do meu xodó
Saudade assim faz roer
E amarga qui nem jiló
Mas ninguém pode dizer
Qui mi viu triste a chorar
Saudade o meu remédio é cantar...26

(GONZAGA apud ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 98).

Esse exemplo  denota  a suspensão no tempo dos lugares,  dos amores,  da 

família, do roçado a esperarem a volta do migrante e que ele possa reencontrar tudo 

como deixou.
24 Tradução  minha.  No original:  “Sus  actuaciones  son  signos  reveladores  de  procesos  sociales,  
procesos cruciales tanto para la vida social española, como para la vida moderna dondequiera que 
transcurra.  Es como si  todas las contradiciones centrales e más generales de la modernidad, se 
hubieran apilado, reducido y condensado en el lamento de un cantaor y la resposta de un oyente”.
25 Tradução minha. No original: “Nos inducen a definir un género según su origen y evolución, como si 
las actuaciones contemporáneas fueran reencarnaciones de realidades pasadas”.
26 Música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Qui nem jiló, RCA, 1950.
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Já o flamenco opera politicamente de forma metonímica em suas atuações. 

Essa política metonímica é a política muscular que acontece no corpo, chamada de 

a política de la pasion. Aparentemente invisível, as ideologias políticas do flamenco 

se constituem numa tríade cantor+violão+dançarino, dando corpo a uma ação que, 

mesmo estando à margem de um propósito político direto, atua de forma subliminar 

em suas interações.

A política metonímica corporal que nos apresenta Washabaugh está calcada na 

ação,  ou  seja,  na  forma  e  não  no  conteúdo  das  letras  das  canções.  Para 

exemplificar  isso,  o  autor  retrata  o  flamenco  como  “[...]  gênero  musical  que 

rememora, celebra e joga com momentos de sociabilidade, férteis mas fugazes; [...].” 

(WASHABAUGH, 2005, p. 18)27.

As sevillanas28, dançadas aos pares, exemplificam essa metonímia pelo fato de 

serem  uma  dança  que  põe  frente  a  frente  dois  momentos  de  protagonismos 

distintos, e que atuam dentro de uma política muscular, como diz Washabaugh. O 

protagonismo masculino da dança institui-se nos bares do sul da Espanha, quando 

homens trabalhadores,  a  altas  horas  da noite,  celebravam sua amizade  em um 

ambiente  envolto  por  expressões  emocionalmente  ricas  de  fraternidade  pública. 

Esses  homens  celebram  sua  amizade  bebendo  vinho  e  cantando  poesias 

tradicionais,  até que um cantor  produz alguma textura sonora e então se cria  o 

espaço do canto flamenco.

 As letras cantadas nessa ocasião são referências a emoções elementares, 

baseiam-se em um estilo poético rústico “[...] que atua como uma chave para abrir os 

portões do flamenco” (WASHABAUGH, 2005, p. 32) 29.

A seguir, uma letra de  Sevillanas, do século XVIII, que retrata as referências 

citadas. 

¡Viva Sevilla!
llevan las sevillanas
en la mantilla

27 Tradução minha. No original: “[...] género músical que rememora, celebra y juega con momentos de 
sociabilidad, seminales pero fugaces; [...]”. 
28 Ritmo folclórico andaluz que pode ser dançado individualmente e aos pares. A Feira de Sevilla é o 
grande momento onde se podem ouvir os cantos e as danças tradicionais desse ritmo.
29 Tradução minha.  No original:  “[...]  que  actúa  como una llave para  abrir  las compuertas  de la  
pasión”.
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un letrero que dice:
¡viva Sevilla!

¡Viva Triana!
¡vivan los trianeros,
los de Triana!
¡vivan los sevillanos
y sevillanas!

Lo traigo andado,
la Macarena y todo
lo traigo andado.

Lo traigo andado,
cara como la tuya 
no la he encontrado
la Macarena y todo
lo traigo andado.

Qué bien pareces
ay río de Sevilla
lleno de velas blancas
y ramas verdes.
(LORCA, 1967, p. 655).

Nessa letra de  Sevillanas,  pode-se observar o orgulho e a felicidade de ser 

sevillano  e  Trianero retratados, como diz a letra, pela forma como a dançarina de 

sevillana leva, ostentado em um adereço de cabeça, o nome de sua cidade – Sevilla 

– e o nome de seu bairro – Triana.

O  segundo  protagonismo,  o  feminino,  se  apresenta  distanciado  das 

experiências do vínculo masculino e encontra o espaço de sua expressão na feria 

andaluza.  É  nessa  feira  que  o  natural  e  o  cultural  se  encontram,  de  forma  a 

estabelecer a política muscular apresentada por Washabaugh. Para a mulher, a feira 

é o momento da liberdade das regras, do livrar-se da privacidade do lar. As mulheres 

se vestem e dançam com atrevimento e provocação dando espaço às suas paixões, 

numa representação da natureza, segundo Washabaugh.

Para os homens, a corrida de touros, típica dessa feira, estabelece o lugar da 

natureza  para  o  touro,  que  é  o  selvagem e guarda  a  escuridão da  morte.  E  o 

homem, o cultural, a representação da disciplina que submeterá o touro. Assim, as 

sevillanas efetuam a política muscular no ato em que o homem e a mulher dançam 

em par, promovendo, em um jogo coreográfico, as relações entre política, cultura e 

natureza. 
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As relações sociais  não são só,  e nem essencialmente,  dependentes de 
uma consciência. São principalmente, relações sentidas ou experimentadas 
[...]. Para produzir  coerência, é necessária uma sugestão, convertê-la em 
um aspecto da interpretação ou da sensação geral com o objeto que confira 
sentido ao acontecimento, sem expô-la, ao mesmo tempo, a plena luz da 
consciência. (URBAN apud WASHABAUGH, 2005, p. 38). 

A análise da metonímia muscular pressupõe uma vida social que não prescinde 

de uma vida política, trazendo, em sua forma, a sua função.

Washabough (2005) menciona que a música flamenca quase sempre exercita 

os músculos e estimula as memórias sociais. Artista e público, ainda que carentes 

de intenção, reforçam suas agendas políticas mediante a prática de comportamentos 

sociais.  Ainda  que  esses  comportamentos,  isoladamente,  possam  aparentar 

divergências,  o  ambiente  onde o flamenco  se  constitui  convoca invisivelmente  à 

visibilidade, à política sedimentada nos corpos atuantes.

A partir  de  uma  análise  metonímica  feita  por  Washabough  a  respeito  das 

atuações  flamencas,  estabelecerei,  aqui,  um  paralelo  de  pressupostos  como  a 

nordestinização, a sincronização e a dissolução, como recursos de uma metodologia 

de  análise  que  denotarão aspectos  políticos  na construção  do espetáculo Entre 

Carmens e Severinas. 

A  nordestinização,  primeiro  pressuposto  que  sugiro  para  a  observação da 

política metonímica de Entre Carmens e Severinas, trata de uma apropriação feita 

pelo flamenco de algumas músicas de compositores nordestinos. Características de 

um período da produção  iconográfica  nordestina,  composições  como  Disparada, 

Xote das Meninas, Moça Bonita e Mulher Nova, que fazem parte da trilha sonora da 

montagem, apresentam, em suas letras,  a referência saudosista de um nordeste 

arraigado em suas tradições, já citado por Albuquerque Jr, e também uma valoração 

do  feminino  como potência  da  mulher  nordestina.  Essa  nordestinização  ressalta 

características do feminino, que criam metonimicamente um discurso de potência da 

mulher  nordestina,  com todo o seu legado histórico  sedimentado em seu corpo, 

como podemos observar nos trechos da composição a seguir:
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Música: Disparada
Autores: Geraldo Vandré e Theo de Barros

Prepare o seu coração / prás coisas que eu vou contar / Eu venho lá do 
sertão,  eu venho lá do sertão /  Eu venho lá  do sertão e posso não lhe 
agradar / Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar / E a morte, o destino, 
tudo, a morte e o destino, tudo / Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar.

Essa música foi composta em 1966, na época dos festivais de música popular 

brasileira, e retrata um quadro social de injustiças imperantes no Brasil da época. A 

composição  trata  de  uma analogia  entre  a  exploração  das  classes  sociais  mais 

baixas pelas altas classes, paralelamente à exploração das boiadas pelo boiadeiro.

O  trecho  destacado  acima  foi  utilizado  na  abertura  de  Entre  Carmens  e 

Severinas com a intenção de apresentar ao público uma introdução que, ao mesmo 

tempo em que convoca uma imagem de nordeste assolado pela seca, prepara os 

corações (como diz sua letra) para uma morte/vida de conceitos pré determinados 

sobre o fazer  artístico em dança flamenca.  Esta morte/vida  encontra  alicerce na 

ideia sobre transculturação, a partir do diálogo que se estabelece entre as culturas 

postas em cena em seus processos de perdas, ganhos e assimilações.

Música: Xote das Meninas
Autores: Luiz Gonzaga e Zé Dantas

Mandacaru  /  Quando fulora  na seca  é o  siná  que a  chuva chega /  No 
sertão /  Toda menina que enjoa /  Da boneca /  É siná que o amor /  Já 
chegou  no  coração...  /  Meia  comprida  /  Não  quer  mais  sapato  baixo  / 
Vestido bem cintado / Não quer mais vestir de mão... ela só quer, só pensa 
em namorar...

Pensando numa trajetória de desenvolvimento natural entre o nascimento e o 

crescimento,  essa  música,  uma das  primeiras  a  serem cantadas  no  espetáculo, 

apresenta a mulher como uma jovem em transição entre seus desejos de menina e 

os desejos de mulher. A letra é mais um exemplo de como a analogia entre a mulher 

e a natureza estão enlaçados dentro de uma perspectiva metonímica,  de acordo 

com as considerações feitas por Washabaugh, ao citar as sevillanas. A posição da 

mulher,  tanto  no  contexto  nordestino  representado  pelo  mandacaru,  quanto  no 

contexto espanhol representado nas  sevillanas, estabelece o momento de ruptura 

que reposiciona a imagem da mulher no contexto social que a cerca.
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Música: Moça Bonita
Autores: Geraldo Azevedo e Capinan

Moça bonita, seu corpo cheira / Ao botão da laranjeira / Eu também não sei  
se é / Imagine o desatino / É um cheiro de café / Ou é só cheiro feminino / 
Ou é só cheiro  de mulher  /  Moça bonita,  seu olho brilha /  Qual  estrela 
matutina / Eu também não sei se é / Imagina minha sina/ É o brilho puro da 
fé / Ou é só brilho feminino / Ou é só brilho de mulher / Moça bonita, seu 
beijo pode / Me matar sem compaixão / Eu também não sei se é / Ou pura 
imaginação /  Pra saber,  você me dê /  Esse beijo assassino /  Nos seus 
braços de mulher. 

Mais uma vez, a potência declarada do feminino é atrelada à natureza.  As 

referências  do  café  e  do  cheiro  de  laranjeira  contribuem  ao  somatório  das 

construções imagéticas ofertadas durante a encenação do espetáculo, que, nesse 

momento,  nos  sugere  uma  ideia  de  nordeste  saudosista  do  cheiro  dos  seus 

cafezais, atrelado ao domínio de uma mulher – entre Carmen e Severina – que já 

não possui mais a inocência, metaforicamente representada pela flor do mandacaru. 

Música: Mulher Nova
Autores: Geraldo Vandré e Theo de Barros

A mulher tem na face dois brilhantes /  Condutores fiéis do seu destino / 
Quem não ama o sorriso feminino / Desconhece a poesia de Cervantes / 
Mulher nova, bonita e carinhosa / Faz o homem gemer sem sentir  dor / 
Virgulino Ferreira,  o Lampião /  Bandoleiro das selvas nordestinas /  Sem 
temer a perigo, nem ruínas / Foi o rei do cangaço no sertão mas um dia  
sentiu no coração / O feitiço atrativo do amor / A mulata da terra do condor /  
Dominava uma fera  perigosa /  Mulher  nova,  bonita  e carinhosa /  Faz o 
homem gemer sem sentir  dor /  Mulher nova, bonita e carinhosa / Faz o 
homem gemer sem / Gemer sem / Gemer sem / Gemer sem sentir dor.

Para além das relações mulher/natureza, essa letra possui uma particularidade, 

a  respeito  da convocação  da poesia  de Miguel  de Cervantes  em seu conteúdo. 

Algumas das poesias de Cervantes apontam a mulher como um ser predestinado à 

razão e a sabedoria, como os exemplos a seguir:

A beleza na mulher honesta é como o fogo afastado ou a espada de ponta, 
que nem ele queima nem ela corta a quem deles se aproxima; Conselho de 
mulher é pouco, mas quem o não segue é louco; Entre o sim e o não de 
qualquer mulher, não me arrisco a pregar um alfinete. (CERVANTES)30.

30 Disponível em: http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=14608.

http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=--conselho-de-mulher-e-pouco-mas-quem-o-nao-segue-e-louco-&a=miguel-de-cervantes&frase=
http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=--conselho-de-mulher-e-pouco-mas-quem-o-nao-segue-e-louco-&a=miguel-de-cervantes&frase=
http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=--conselho-de-mulher-e-pouco-mas-quem-o-nao-segue-e-louco-&a=miguel-de-cervantes&frase=
http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=14608
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Analogamente, o sorriso feminino e os olhares de brilhantes são como o norte 

condutor ou um oráculo que tudo sabe e guia o homem para a segurança, assim 

como  o  amor  lancinante  de  Dom  Quixote  por  Dulcinéia,  em  Dom  Quixote,  de 

Cervantes.

A introdução dessa música foi interpretada cenicamente pela entrada de três 

dançarinas vestindo uma saia com uma grande calda arrastada pelo chão, que pode 

ser entendida como os rastros deixados no caminho para serem seguidos pelos 

homens que se renderem ao sorriso feminino. Originalmente, na dança flamenca, 

essas saias denominam-se Batas de cola.

 

           Figura 1. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Patricia Carmo.

Essas músicas, utilizadas em cena, foram editadas em algumas partes a fim de 

melhor harmonizarem com o compasso flamenco.

A atuação  simbólica,  resultante  da  soma  entre  as  músicas  citadas  e  sua 

potencialização do feminino, convoca o executor e o seu ouvinte a uma fruição do 

que sugiro ser o segundo pressuposto, a sincronização. Esse pressuposto presume 

a  atuação  em conjunto,  sincronizada,  entre  os  elementos  constituintes  da  cena: 

dança,  música  e  canto.  Para  tanto,  cada  um  desses  universos  deve  estar 

plenamente revestido do domínio de suas atuações. Ao compasso determinado, os 
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três elementos – pilares da constituição do flamenco – darão origem ao terceiro 

pressuposto fundado da sincronia, partidária do discurso que põe em evidência um 

imaginário de nordeste constituído e elaborado sobre bases móveis que transitam 

sobre  aspectos  do feminino  e  uma noção  de  imaginário  nordestino.  O segundo 

pressuposto, a sincronização, encontra a sua identificação no terceiro pressuposto, 

a dissolução.

Ainda mencionando  a  sincronização,  a  cena,  constituída  por  duas  cantoras 

(uma espanhola e outra brasileira), propõe um encontro entre Carmen e Severina, 

em um diálogo costurado entre músicas que simbolizam suas culturas dentro de um 

amor quase ufanista por suas terras. São elas: Luar do Sertão e Minha terra. Como 

se fosse um desafio,  as duas cantoras se revezam e finalizam juntas. A cantora 

brasileira personifica a Severina e a espanhola, a Carmen.

Severina começa cantando a 1ª letra:

Não há ó gente, ó não Luar como esse do sertão / Não há ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão / Oh que saudade do luar da minha terra / Lá na 
serra branquejando folhas secas pelo chão / Esse luar cá da cidade, tão 
escuro / Não tem aquela saudades do luar lá do sertão.

Carmen entra cantando a 1ª letra:

Miña terra, miña terra / terra donde me eu criei / hortiña que quero tanto /  
figueiriñas que prantei / prados, ríos, arboredas / pinares que move o vento / 
paxariños  piadores  /  casiña  do  meu  contento  /  muíño  dos  castañares  / 
noites  craras  de luar  /  campaniñas  trimbadoras  /  da  igrexiña  do  lugar  / 
amoriñas das silveiras que eu lle  daba ó meu amor /  camiñiños antre o 
millo / ¡adios, para sempre adios!

Severina:

Mas como é lindo ver  depois  Por entre  o mato /  Deslizar  calmo regato, 
transparente como um véu / No leito azul das suas águas murmurando / E 
por sua vez, roubando as estrelas lá do céu.

Carmen:

¡Adios gloria! ¡Adios contento! / ¡Deixo a casa onde nacín / deixo a aldea 
que conozo / por un mundo que non vin! / Deixo amigos por estraños / deixo 
a veiga polo mar /  deixo,  en fin,  canto ben quero...  /  ¡Quen pudera non 
deixar! / Adiós, ríos; adios, fontes; / adios, regatos pequenos; / adios, vista 
dos meus ollos: / non sei cando nos veremos.

Carmen e Severina cantam juntas o refrão do Luar do Sertão:
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Não há ó gente ó não, Luar como esse do sertão / Não há ó gente ó não, 
Luar como esse do sertão.

      Figura 2. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Patricia Carmo.

A dissolução é a resultante da ascendência dos pressupostos anteriormente 

citados,  é  o  momento  de  profunda  internalização  de  uma  ação  completamente 

“ensimesmada”,  como  se  o  consciente  estivesse  apartado  do  todo  dentro  da 

atividade que se realiza – uma experiência relacionada com o que Washabough 

menciona  como  uma  entrega  não  consciente  do  próprio  “eu”  ao  outro. 

Paradoxalmente,  essa  entrega  corporifica  o  discurso  de  uma  comunidade  em 

consonância com os propósitos assumidos em construir um diálogo transculturado 

entre forças culturais.
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Os pressupostos  aqui  apresentados para falar  de uma política presente  na 

cena, também nos servem para entender de que modo percebo a política no corpo, 

sem necessariamente separar o corpo da cena.

A nordestinização trata, por exemplo, de entender que o corpo que dança o 

espetáculo Entre Carmens e Severinas é um corpo que traz a memória do fluxo e do 

deslocamento que já observamos nas músicas de Gonzaga e no nomadismo dos 

ciganos,  respectivamente.  Esse corpo trata de uma dança em trânsito  constante 

com as noções de identidade de um corpo político, que atua dentro de uma ideia de 

nordeste transculturado com a dança flamenca.

A sincronização remete-se ao aspecto político desse corpo, organizando nele 

um  pensamento  metonímico  que  reúne  canto,  dança  e  ritmo.  A interação  dos 

elementos dentro do espetáculo aponta para um corpo em fluxo, que fala de sua 

própria cultura ao mesmo tempo que dança flamenco.

A dissolução no corpo na encenação de Entre Carmens e Severinas acontece 

na interação entre música, canto, dança e plateia.  Metonímia de um corpo/grupo 

político  que  não  se  apresenta  explicitamente,  de  um legado  corporal  e  de  uma 

memória de nordeste. 

A política do lamento e de  la pasión trata de possibilitar uma leitura que não 

tem como princípio desvelar uma verdade mas, sim, flagrar uma observação que 

parte  de  pressupostos  referenciados  em  um  olhar  que  pensa  a  verdade  como 

invenção. Em consequência, a invenção dessas verdades constrói um domínio de 

saber que legitima e territorializa um discurso. 

A transculturalidade  proposta  na  cena  de  Entre  Carmens  e  Severinas tem 

referência na estrutura do flamenco, relacionada ao imaginário de cultura nordestino, 

evidenciando como as práticas  sociais  populares engendram domínios de saber, 

fazendo  aparecer  novos  objetos  e  novos  conceitos  na  produção  de  novos 

conhecimentos.
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2.2 TENSÕES ENTRE CARMEN E SEVERINA

Ao  deflagrar  as  questões  metonímicas  citadas  no  item  anterior,  percebo  a 

necessidade  de  iniciar  uma  discussão  acerca  de  como  as  noções  sobre  as 

identidades  culturais  criam  pequenas  arestas  entre  as  relações  indivíduo-

comunidade.  A reapropriação e aproximação  de culturas  aparentemente distintas 

dão  origem a  um sujeito  que  não  está  dissociado  de sua comunidade  mas,  no 

entanto,  não  abandona  por  completo  as  suas  particularidades.  Então,  podemos 

presenciar um estado de dependência entre adesão e conflito nas relações entre 

indivíduo e comunidade. 

As pesquisas sobre as identidades culturais, apresentadas na primeira seção, 

nos apontam um manancial  de informações que tenta  articular  as noções sobre 

identidade, passando por aspectos históricos, sociológicos, antropológicos, étnicos e 

mercadológicos. As teorias levantadas suscitam a constituição de um indivíduo que, 

atingido pela atual fragmentação do sujeito contemporâneo, não poderia viver sem 

os conflitos compartilhados da alteridade.

No intermitente fluxo de ajuste e desajuste a que o indivíduo está sujeito nos 

sistemas culturais nos quais transita, está implícita a sua negociação por manter em 

circulação as condições de troca com os meios, comunidades ou grupos a que se 

submete. O sujeito de Entre Carmens e Severinas não está separado de uma ideia 

de grupo e, ao mesmo tempo, apresenta as demarcações de sua individualidade.

Muito  embora  o  grande  potencial  do  espetáculo  seja  constituído  por 

coreografias em conjunto, esse mesmo conjunto é parte da representatividade de 

um imaginário  de cultura,  considerado por  Maffesoli  como a  construção de uma 

coletividade que não perde suas pessoalidades.

Esse imaginário  é construído por  uma coletividade sustentada em todas as 

coreografias de grupo do espetáculo em discussão. Pode-se observar, nos detalhes 

de composição individual dos integrantes, que cada vestido possui uma marca de 

pessoalidade, assim como adereços e penteados foram pensados individualmente. 

Os movimentos coreografados dentro das referências estéticas da dança flamenca 
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não deixam de ter, em sua reprodução, uma interpretação particular, pois não seria 

possível ignorar as idiossincrasias. 

Nesse estilo de dança, quando se tenta impor uma unicidade de forma e/ou 

movimento, impede-se a expressão das individualidades e, consequentemente, sua 

riqueza cênica. Mesmo em coreografias com sequências em uníssono, é permitida – 

senão estimulada – uma certa autonomia, uma assinatura individual.

Na  foto  a  seguir,  pode-se  observar  com  muita  clareza  essas  assinaturas 

individuais.

               Figura 3. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Patricia Carmo.

Este exemplo de imagem apresenta uma pluralidade no que concerne a uma 

construção de movimento particularizada, afirmando as individualidades. Mas esta 

única  foto  não  é  capaz  de  falar  do  todo  do  espetáculo,  no  qual  a  imagem em 

movimento  atestaria  com  maior  concretude  o  que  afirmo  em  consideração  às 

individualidades.

As construções coreográficas  do espetáculo permitem que o  movimento  do 

quadril, por exemplo, seja mais acentuado, dado ao fato que a constituição genética 

da mulher brasileira e baiana as favoreceu com curvas mais generosas nessa parte 
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do corpo. Portanto, a todo instante, é possível perceber e entender que o corpo que 

dança  o  espetáculo  Entre  Carmens  e  Severinas é  um corpo  transculturado  em 

constante diálogo com suas matrizes culturais e o movimento da dança flamenca.

Ainda considerando o contexto imaginal da montagem, o pensamento dessas 

individualidades  não  está  apartado  da  ideia  de  imaginário,  por  não  existir  uma 

predominância do individualismo. Ou seja, as individualidades, aqui, são entendidas 

como  o  conjunto  de  atributos  que  constituem  a  originalidade,  a  unicidade  do 

espetáculo. E nesse sentido, o imaginário dos indivíduos participantes da construção 

da obra é muito pouco individual, mas sobretudo grupal, comunitário e partilhado. 

Pretende-se,  com isso,  potencializar  a  noção de construção coletiva de um 

imaginário  que não prescinde das individualidades.  Portanto,  a obra traz à cena 

configurações idiossincráticas na tessitura de suas imagens.

As  integrações  entre  indivíduo  e  comunidade  são  feitas  por  meio  de  uma 

construção dramatúrgica favorecida por um cordel,  construído de particularidades 

associadas ao universo inventado pela comunidade de indivíduos que realizam o 

trabalho. Esse universo contaminado de pessoalidades mescladas à ficção proposta 

pelas letras das músicas executadas, abre espaço para o contorno da encenação, 

como se essa, metaforicamente, fosse a linha imaginária de um mapa que contorna 

e desenha os estados e suas regiões. 

Essa  metáfora  determina  o  cordel  como  o  acabamento,  o  refinamento  da 

encenação que desenha e formata o espetáculo dentro das escolhas feitas entre 

cores,  tecidos,  texturas,  músicas,  luzes,  coreografias,  figurinos,  adereços  e 

identidade visual.

O cordel a seguir, criado por Dulcila Torres, executado ao vivo, é o prólogo de 

Entre Carmens e Severinas, desde a sua estreia em 2009, no Teatro Anchieta em 

Salvador.

Cá estamos nós
“Entre Carmens e Severinas”
Bailar e cantar como espanholas
Sentir e voar como nordestinas
Estas mulheres tocam castanholas
E dançam com muita adrenalina. 
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Tinha como arte, seduzir e arruinar
Carmem com seu sangue gitano
Desviou a carreira do militar
Arruinado, terminou a matando
Por não conseguir controlar
Seu comportamento leviano.

Abandonou a vida no sertão
Mulher, retirante e nordestina
Sobreviveu a difícil situação
Para provar a resistência severina 
De viver na miserável privação
Da frágil vida matutina.

Todas as mulheres tem um fascínio
Mesmo cansadas de tantas batalhas
Arrumam tempo para encantar
Toda e qualquer muralha
E com a magia do seu olhar
Derrama uma essência que espalha.

Mulheres admiráveis e inebriantes
Descontrolam com persuasão
Deixam o mistério desconcertante
Para aqueles sem vocação
E um amor acalorante
Para os de bom coração.

Cansadas do dia a dia atribulado
Saciam seus desejos mais profundos 
Percorrendo caminhos espelhados
Que aliviam a carga em segundos
É o que desejam os homens afortunados
Das mulheres mais belas do mundo.

Estas profissionais liberais
Sedentas de alegria e perfeição
Desanuviam os problemas gerais
E retiram de si toda aflição
Dançando para os meros mortais
Na mais perfeita combinação.

Dançando livres como pássaro
O ritmo diferente invade seu corpo
E leva embora todo cansaço
Fazendo da viola o contorno
Para nunca perder o compasso
E garantir sempre o retorno.

O flamenco invade o coração
E com ele vem renascendo
A mulher com veia músical
Que desta vocação estava esquecendo
Aproveitando o fundo instrumental
Vou, desde já, a todos agradecendo.
(TORRES, 2009).
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O cordel é a ferramenta da dramaturgia que introduz o espectador no universo 

de  sua  literatura,  ao  apresentar,  como  enunciado,  uma  grande  referência  de 

nordestinidade.  Esse  cordel  também  se  estabelece  como  o  entre-lugar  do 

espetáculo, ao se associar às referências das músicas selecionadas para o canto, e 

ao trazer em seu corpo a pessoalidade de sua escritora – que também é integrante 

da cena.

Ao contrário do que considera Albuquerque Jr. sobre a literatura de cordel, essa 

produção não pretende ser a referência cristalizada de uma narrativa que reitera os 

enunciados e temas que compõem a ideia de nordeste. Pretende, sim, abrir espaços 

para além do lamento e do saudosismo.

Esse cordel produz uma “realidade” nascida da reatualização de uma memória 

popular entrelaçada aos acontecimentos temporais de Entre Carmens e Severinas, 

engendrando uma dramaturgia que inventa e reinventa a tradição, concordando com 

o que Bhabha salienta sobre o entendimento de entre-lugar como algo que retoma o 

passado reconfigurando em uma contingencia que inova e modifica a atuação do 

presente: “O passado-presente torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, 

de viver.” (BHABHA, 1998, p. 27). 

O  cordel,  como amarra  dramatúrgica,  é  uma renovação  do  passado  numa 

interrupção  do  presente,  deixando  de  ser  nostálgico  para  se  tornar  parte  da 

necessidade do presente. 

O  entendimento  sobre  dramaturgia,  aqui,  abre  espaço  para  as  possíveis 

relações entre  dança e  teatro,  numa colaboração mútua entres  essas vertentes. 

Dentro da perspectiva do espetáculo, a dramaturgia foi construída respeitando as 

necessidades que a própria obra apresentava durante a sua feitura. A escuta dessas 

necessidades funda-se nas considerações feitas por Pareyson (1997), ao mencionar 

que a obra é lei daquela mesma atividade de que é produto. Assim, o modo de olhar 

para o processo, considerando a obra de arte como única referência de si mesma e 

produto  de  suas  próprias  necessidades  filosóficas  e  estéticas,  constitui  o 

pensamento  dramatúrgico  do  espetáculo,  a  partir  do  entendimento  de  unicidade 

proposto em Pareyson.
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Portanto, as características do grupo, as letras das músicas e a construção do 

cordel serviram de estofo para se pensar uma dramaturgia não linear e ao mesmo 

tempo  fragmentada,  abrindo  espaço  para  a  interação  com  o  espectador  na 

construção de possíveis significados.

Observa-se, até agora, que o tratamento sobre as noções de identidade diz 

respeito  a  uma  esfera  sociológica,  que  afeta  o  espetáculo  demarcando 

individualmente o modo como o sujeito leva para a cena as suas peculiaridades, 

retratadas  numa  estética  que  normatiza  a  cena  dentro  de  um  vestido  rodado, 

somado aos adereços peculiares já citados. 

O movimento, dentro do espetáculo, está delimitado entre as rédeas da matriz 

estética da dança flamenca,  mesmo que a composição leve em consideração as 

idiossincrasias. O momento em que a transculturação invade o corpo para além das 

referências dramatúrgicas, musicais e do figurino, estabelece na cena uma ruptura 

em sua construção, abrindo espaço para a ambiguidade – reafirmando a constante 

busca pelo ajuste das peças do quebra cabeças do jogo das identificações.

A cena do único duo que acontece no espetáculo põe no banco de espera as 

formas  mais  características  da  dança  flamenca  para  permitir  um  espaço  da 

experimentação  em dança  contemporânea,  oriunda da formação  dos intérpretes. 

Esse momento clarifica a ambiguidade, anteriormente referida, ao tratar a cena de 

um modo atípico em sua movimentação.

Essa  ambiguidade  dos  movimentos  evidencia  as  características  de 

manutenção e auto defesa de corpos formados por outras vertentes. A composição 

do duo permite a observação da transculturalidade pela via do corpo, numa tentativa 

de  valoração  da  formação  dos  corpos  atuantes  sem  necessariamente  negar  o 

contexto em que estão inseridos.
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        Figura 4. Entre Carmens e Severinas, 2011. Fotos de Patricia Carmo.

A auto  defesa manifesta  o  desejo  de inaugurar,  nesse contexto,  uma nova 

discussão  que  pensa  a  dança  flamenca  como ferramenta  de criação  em dança 

contemporânea. Portanto, o duo marca a encenação de Entre Carmens e Severinas,  

registrando a sua paridade com as considerações de Bauman (2005) acerca  da 

manutenção  de  certos  aspectos  de  uma  pequena  porção  expressiva  que  tenta 

ratificar e salientar suas diferenças dentro de uma mesma coletividade.

Dessa forma, a transculturação do espetáculo abre espaço para uma discussão 

direcionada  para  a  via  do  corpo,  que  entende  essa  dança  flamenca  nordestina 

impregnada  de  samba  e  afoxés  em  sua  formação  cultural,  numa  tentativa  de 

apresentar  e  entender  os  processos  dialógicos  entre  dança  flamenca  e  modos 

contemporâneos de criação em dança. O  duo teve a participação e cocriação de 

Karina Leiro, dançarina convidada do espetáculo.

A  política  muscular  observada  por  Washabaugh,  e  os  apontamentos 

nordestinos de Albuquerque Jr, são os afluentes da composição de Entre Carmens e 
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Severinas, na qual, numa observação dos seus aspectos compositivos a partir do 

levantamento teórico feito no capítulo anterior, pode-se constatar a presença de um 

sujeito inventado metonimicamente a partir de uma multiplicidade de identificações.

Esse  sujeito  atua  coletivamente  dentro  de  uma  política  muscular  entre 

imaginários distintos que se transculturam em um discurso que enfatiza o feminino e 

produz novas significações para a matriz flamenca. Temos, em cena, uma produção 

que, a partir da experiência, confronta agendas políticas distintas entre o que sugere 

a música nordestina e a política metonímica do flamenco.

No entanto, a distinção dessas agendas políticas transculturadas não implica 

em uma interpretação necessária,  específica para a sua afirmação. Ela se dá no 

contínuo do presente, na atuação,  inventando uma política,  prescindindo de uma 

atividade conceitual.
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Nas alegrias, normalmente, é muito comum que a escobilla seja um momento 

sucessivo ao silêncio. É uma estrutura de sapateado que pode ser construída por 

uma ideia de pergunta e resposta, numa sequência de frase musical que se repete. 

Analogamente, o silêncio foi estabelecido entre uma pausa imaginária ao final do 

capítulo  anterior,  depois  de  toda  fundamentação  teórica  ter  sido  levantada  em 

função de destrinchar as identidades, sujeitos, regiões, imaginários e políticas que 

se apresentam Entre Carmens e Severinas. 

Esse  silêncio  reflexivo  dará  início  à  combinação  das  respostas  à  pergunta 

inicial:  Quais são os elementos presentes na encenação do espetáculo  Entre 

Carmens e Severinas que apontam a transculturação da dança espanhola e o 

imaginário de cultura nordestina, e de que forma?

A Crítica Genética contribuirá para atrelar o levantamento teórico feito, somado 

aos princípios  de análise  da obra de arte  instituídos por  Cecilia  Salles.  O modo 

transculturado como o espetáculo  Entre Carmens e Severinas se apresenta será 

referenciado em princípios como  inacabamento,  rede,  redes culturais,  espaço de 

criação, memória e percepção, e nós da rede – propostos pela crítica genética.

Cecilia Salles apresenta a Crítica Genética como um estudo iniciado na França, 

em 1968, por Louis Hay e Almuth Grésillon, na oportunidade em que

 

O Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) criou uma pequena 
equipe de pesquisadores, germanistas ou de origem alemã, encarregados 
de organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich Heine […]. (SALLES, 
2008, p. 11).

Em 1985, a Crítica Genética foi introduzida no Brasil por Philippe Willemart, no 

I  Colóquio  de Crítica  Textual  em São Paulo,  e,  em meados  dos  anos de 1990, 

segundo  Salles,  os  estudos  genéticos  viveram  uma  época  de  exploração  e 

alargamento de horizontes. 

A autora  sustenta  que  a  Crítica  Genética,  ao  se  dedicar  aos  estudos  dos 

manuscritos literários, já carregava em si, desde o seu princípio, vias de acesso para 

o desbravamento de outros campos para além da literatura,  que se estendiam à 

possibilidade de discussão de processos criativos no campo das artes.
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Assim, o desenvolvimento da Crítica Genética e a reflexão promovida pelos 

seus pesquisadores possibilitaram a sobrevivência desses estudos no século XXI. 

Seus estudos foram rigorosos em termos de definição, evitando fronteiras nebulosas 

quanto à sua aplicabilidade no campo das artes.

A partir  de um interesse notado em artistas brasileiros,  Salles afirma que a 

observação  desse  interesse  se  torna  evidente  na  valoração  e  preservação  de 

documentos de processos criadores, feito pelos próprios artistas ou por sua família.  

Portanto, 

Enquanto o crítico genético ou geneticista – o pesquisador que se dedica à 
Crítica Genética – tem a curiosidade de conhecer e compreender a criação 
em processo, os artistas mostram interesse, em muitos casos, em conhecer 
e  compreender  os  estudos  desenvolvidos  por  esses  pesquisadores. 
(SALLES, 2008, p. 18).

Observa-se, então, uma valoração do processo criativo, elevando-o ao status 

de privilégio  em relação ao produto  final.  Logo,  a  Crítica  Genética surge com a 

intenção de entender  e destrinchar  o processo de criação tendo como ponto de 

partida os rastros do percurso feito pelo artista.

A função do Crítico Genético está exatamente em fazer dos rastros deixados 

pelo artista um meio de conexão com o ato de criação, no intuito de identificar os 

modos de construção das obras artísticas oferecendo, assim, uma possibilidade de 

abordagem da obra, bem como uma perspectiva de processo.

A perspectiva desse processo nos revela que a obra de arte, na medida em 

que é  possível  lidar  com os registros  deixados ao longo  do percurso  criativo,  é 

resultado  de  um processo  e,  portanto,  a  obra  se  revela  como  algo  que  vai  se 

tornando possível ao longo de uma caminhada que envolve uma multiplicidade de 

acontecimentos.

Ao penetrar no processo criativo, a Crítica Genética possibilita a visibilidade de 

camadas  superpostas  de  uma  mente  em  criação  que  vão  se  desvelando  aos 

poucos,  como  um  quebra-cabeças  que  indica  onde  estão  os  seus  possíveis 

encaixes,  sem,  com isso,  existir  uma obrigatoriedade  de encontrar  fórmulas  que 
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deem conta de explicar a complexidade do fenômeno. Trata-se de uma tentativa de, 

por diferentes vias, aproximar-se do processo gerador de uma obra artística.

Para Cecilia Salles, “O nome Crítica Genética deve-se ao fato de que essas 

pesquisas se dedicam ao acompanhamento teórico-crítico do processo da gênese 

das obras de arte.” (2008, p. 26). 

É importante ressaltar que o estudo da gênese da obra de arte passa por uma 

mudança na concepção dos manuscritos, que veio possibilitar, no âmbito da criação 

literária,  uma  valoração  que  reposicionou  os  manuscritos  de  um  lugar  de  bem 

simbólico  para  outro  onde  possui  valor  cultural.  Assim,  “tornou-se  material  para 

apreensão com intuito  científico.  É  a eclosão do manuscrito  que passa a tornar 

possível a exploração de sua potencialidade.” (SALLES, 2008, p. 29).

O  confrontamento  com  o  objeto  de  estudo  da  Crítica  Genética  propicia  o 

acompanhamento  de uma série  de  acontecimentos  em cadeia  que  conduzem  à 

gênese da obra,  frente  a frente com o objeto  de criação.  É entre o material  de 

registro e a obra apresentada ao público que está o pensamento em movimento, e é 

neste espaço que reside o interesse do estudo.

No momento em que os estudos genéticos ganharam maior proporção em sua 

aplicabilidade fora do campo literário, tornou-se importante compreender que a ideia 

de manuscrito, embora já não fosse limitante no campo literário, não atendia mais ao 

fluxo  das  necessidades  insurgentes  e,  portanto,  ajustes  conceituais  se  fizeram 

necessários.  Os  manuscritos  passam  a  ser  pensados  como  documentos  de 

processo, devido ao fato de que os registros de processo de uma obra artística são 

diversos e não caberiam mais em uma definição tão limitante quanto  a ideia de 

manuscrito.

Com  relação  a  isso,  Salles  afirma  que  os  documentos  de  processo  são, 

portanto,  registros materiais  do processo criador.  São retratos temporais  de uma 

gênese que agem como índices do percurso criativo (SALLES, 2008, p. 38).

Outra consideração feita pela autora,  ainda acerca da característica diversa 

dos documentos de processo, está em identificar o seu caráter de armazenamento e 

experimentação. Todo material armazenado se torna um documento de processo e 
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os modos de armazenamento variam de um processo para outro, assim como de um 

artista para outro.

A  característica  de  experimentação  notada  em  diários,  esboços,  croquis, 

roteiros, maquetes, projetos ou correspondências, deixam transparecer a natureza 

indutiva da criação através de hipóteses de naturezas diversas que são levantadas e 

testadas.  O  pesquisador  depara-se  com  possibilidades  de  obras  onde  surgirão 

singularidades que direcionam as opções.

Com relação a isso a autora ainda considera que:

O que nos interessa aqui é destacar as diversas possibilidades de fonte de 
informação às quais o crítico genético pode ter acesso e apontar para a 
variedade de informações que podem ser obtidas a partir dessas diferentes 
fontes. (SALLES, 2008, p. 42).

Portanto, a consideração mais relevante para o crítico genético é não investir 

numa procura por algo que ele imagina encontrar,  e,  sim, permitir-se perceber a 

multiplicidade de informações da documentação. A percepção desses documentos 

valoriza o  seu processo criativo  dinamicamente  em tempo e  espaço,  reforçando 

suas singularidades.

Essa consideração corrobora com a ideia de estado de movimento do objeto.  

Ainda pensando na caracterização do objeto de estudo do crítico genético, “Pode-se 

dizer que a rede formada por todo o conjunto de documentos, do qual ele está de 

posse, caracteriza-se por estar sempre em construção.” (SALLES, 2008, p. 50). Os 

documentos são vistos como um processo evolutivo que denota um pensamento em 

movimento, em uma mobilidade complexa e uma estabilidade precária de formas. 

Logo, o que está em trânsito, “É a variação dos estados, a confrontação de uma 

obra com todas as possibilidades que a compõem, tanto em relação ao que vem 

antes quanto ao que vem depois […].” (SALLES, 2008, p. 50).

No estudo dos caminhos percorridos pelo artista em direção à obra, a Crítica 

Genética possibilita o ato de uma investigação de caráter indutivo sobre o processo 

criativo,  com uma análise  isolada  das  peças  do  mecanismo.  No entanto,  essas 

peças  devem  ser  devolvidas  ao  movimento  da  criação,  ou  seja,  ao  separar 

elementos para uma análise, não se pode perder a noção do todo no qual se insere.
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A  função  da  Crítica  Genética,  neste  estudo,  aliada  ao  arsenal  teórico 

estabelecido, tornará nítida a articulação feita em cena entre os estudos culturais e a 

política do lamento e de la pasión, evidenciando o processo de transculturação em 

Entre Carmens e Severinas,  transformando a obra em processo e o produto em 

produção.  A  Crítica  Genética  leva  o  pesquisador,  através  de  uma  perspectiva 

transformadora, a reencontrar a obra sob uma nova abordagem, sem perder de vista 

que:

A  Crítica  Genética  não  escapa  do  propósito  da  ciência  de  encontrar 
explicações e generalizações. Seus pesquisadores estão empenhados em 
buscar  as  características  gerais  (ou  algumas  características  gerais)  que 
regem a criação artística. (SALLES, 2008, p. 74).

As características gerais estão em meio aos documentos de processo, e o seu 

estudo pode refletir sensações vividas no percurso criativo que ficam registradas em 

cadernos de anotações, com suas rasuras e substituições, colocando o pesquisador 

muito  próximo  do  artista,  em  um  contato  revelador  desse  sujeito,  das  suas 

hesitações, escolhas e recomeços.

Esse é o universo revelado sob a ótica do artista, suas relações com o mundo 

e  a  construção  de  sua  obra  entre  suas  escolhas  éticas  e  estéticas.  O  foco  de 

interesse  está  no  valor  que  o  artista  confere  aos  diversos  momentos  de  sua 

construção, e que o leva a optar por uma ou outra possibilidade. O papel do crítico 

genético está em seguir o processo criativo com uma perspectiva crítica que busque 

explicações sobre o ato criador.

O crítico genético lida com “índices do percurso” (SALLES, 2008) e não com o 

processo em sua íntegra. Salles afirma que:

Não  temos  acesso  a  todos  os  registros  que  o  artista  faz  ao  longo  do 
processo. Além disso,  o processo criador é repleto de decisões que não 
deixam rastros. Desse modo, por mais complexo que seja o dossiê com o 
qual lidamos, não temos acesso a todo o caminho criativo, mas a muito 
desse percurso. (SALLES, 2008, p. 114).

Este é o momento em que o estudo depara-se com um pequeno paradoxo 

operacional  em relação  ao  sujeito  do  pesquisador:  o  docente  que  escreve  esta 



66

dissertação;  o  sujeito  do  crítico  genético  que fará  o  estudo  dos  documentos  de 

processo; e o sujeito criador do objeto de estudo.

Sendo os três a mesma pessoa, o ponto de vista do docente estabelece o olhar 

do pesquisador que se depara com teorias que lhe servirão como ferramentas para 

o auxiliar,  e  o  crítico  genético atua na observação e leitura  dos documentos de 

processo, sem ignorar que os registros deixados ao longo do percurso criativo são 

deles próprios – o docente e o crítico genético. 

Se, por um lado, esta pesquisa exige um grande distanciamento crítico para 

bem  analisar  processo  e  obra,  por  outro,  está  implicitamente  enriquecido  pelo 

acesso direto ao caminho criativo.

O ponto de vista do artista – o docente que é o seu crítico genético – revisitará 

os  seus  próprios  passos,  na  tentativa  de  auxiliar  o  crítico  e  o  docente  em sua 

empreitada pelos documentos do processo. Mas, no entanto, o artista já não olhará 

para esses documentos com os mesmos olhos de antes de ser um docente e um 

crítico. Inevitavelmente, o espetáculo ganhará um novo olhar – mesmo que ele seja 

originado do seu próprio criador – e, certamente, este novo olhar, vestido das lentes 

das teorias mencionadas, descobrirá brechas antes despercebidas em sua criação.

A essa constatação soma-se a afirmação da obra em movimento constante, e 

que a possibilidade de uma revisão de seus processos pode levar ao surgimento de 

uma  nova  abordagem  artística  repleta  de  pesquisas  de  natureza  dedutiva, 

renovando e enriquecendo os estudos sobre a obra de arte.

Trata-se  de  uma  visão  e  um  posicionamento  em  relação  à  consideração 

anteriormente feita a respeito de uma obra inacabada. Isto é, a não existência de 

uma obra como uma forma final e definitiva, em uma lógica de continuidade que põe 

em diálogo o instante de desencadeamento da obra de arte, e o seu ponto final em 

que regressão e progressão são sempre infinitos.

A obra está em continuo estado de movimento, como também as possíveis 

obras que guardam a metamorfose que os documentos de processo sofrem a cada 

diferente  olhar  lançado  sobre  eles,  ao  envolver  seleções,  apropriações  e 

combinações, gerando transformações e traduções.
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Assim,  o  olhar  lançado  sobre  o  processo  criativo  leva  em consideração  a 

mobilidade  do  pensamento,  tomando  o  tempo  como  o  sintetizador  do  processo 

criativo,  em sua lenta manifestação em superposição de camadas.  O espetáculo 

Entre Carmens e Severinas estreou em 2009 e, desde então, vem passando por 

adaptações  e  ganhando  novas  células  de  criação,  novas  coreografias,  novas 

músicas e novas ideias que o seu fazer e sua própria organicidade exigem.

A concretização de suas tendências vem acontecendo ao longo de três anos, 

num  processo  permanente  de  maturação  em um sistema  de  formação  que  vai 

ganhando leis próprias e modificando as já existentes. Ainda com relação às leis que 

a própria obra se impõe, Pareyson afirma que é nesse olhar para “si” que a obra de 

arte se revela única e constituída de regras absolutamente particulares, ou seja, a 

obra é lei daquela mesma atividade de que é produto (PAREYSON, 1997).

Existem duas questões acerca do processo artístico levadas em consideração 

por pelo autor. Uma diz respeito à hipótese de que a obra é pré existente à sua 

criação, e a outra que a obra de arte surge no decorrer do seu fazer. No entanto, 

ambas as possibilidades consideram que a única lei que rege a obra de arte é o 

critério de seu êxito.

Em arte,  por  outro lado,  a obra  triunfa  porque triunfa;  triunfa  porque ela 
resulta tal como ela própria queria ser, porque foi feita do único modo como 
se deixava fazer, porque realiza aquela especial adequação de consigo que 
caracteriza o puro êxito: desejada na sua realidade, pelo autor, mas, na sua 
interna coerência, por si mesma. (PAREYSON, 1997, p. 184).

A construção de  Entre Carmens e Severinas não permitia que o seu criador 

possuísse  a  dimensão  de  sua  grandiosidade,  enquanto  ainda  se  encontrava  na 

esfera  do  desejo.  O  encaminhamento  do  seu  fazer  denota  a  coerência  de  um 

produto que, com suas próprias exigências, foi determinando o modo como poderia 

ser feito.

Reafirmando a continuidade do processo e sua incompletude, Cecilia Salles 

afirma que existe uma diferenciação a respeito do que se realiza e o que se deseja 

de uma obra de arte,  salientando que há sempre uma possibilidade de variação 

contínua na execução de um processo de criação que não permite uma precisão 
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absoluta. Logo, o permanente estado de inacabamento da obra é uma constante. O 

objeto acabado é pertencente de um processo inacabado.

Apesar  disso,  considera-se  que  existem  fios  condutores  relacionados  à 

produção em toda prática criadora que atam a obra ao criador em um todo. São 

princípios da unicidade e organicidade, gostos e crenças que regem um determinado 

modo de ação, pessoal e único. 

Cecilia Salles considera que não se pode negar que, no acompanhamento de 

um processo artístico, observa-se que o acontecimento de uma obra se realiza por 

uma  via  de  sequências  de  gestos  que  denotam  uma  regularidade  no  modo 

operacional  do  artista,  numa  “série  de  operações  lógicas  responsáveis  pelo 

desenvolvimento da obra […].” (SALLES, 2009, p. 63).

A lógica de composição de Entre Carmens e Severinas pode ser observada na 

reunião dos argumentos levantados em cena. Esses argumentos constituem uma 

construção  que  leva  em consideração  a  escolha  de  um  repertório  musical  que 

enfatizasse o feminino, a composição de um figurino que criasse uma proximidade 

com as texturas da renda, do fuxico e da chita, e que as suas cores remetessem ao 

barro,  a  terra  e  ao  sol.  O  cordel  foi  utilizado  como  um condutor  das  cenas,  a 

xilogravura  identifica  o  espetáculo  visualmente,  e  a  dança,  com  todas  as 

considerações transculturais, está construída sob as bases da dança flamenca.

3.1 O PROCESSO CRIATIVO E OS DOCUMENTOS DE PROCESSO

Ainda  considerando  aspectos  do  processo  criativo,  Cecilia  Salles  chama  a 

atenção para considerações importantes na observação e análise de um processo 

como, por exemplo, o acaso, as tendências singulares e o projeto poético.

“A criação é um movimento que surge na confluência das ações da tendência e 

do acaso.”  (OSTROWER  apud SALLES, 2009,  p.  36).  Com esta citação,  Cecilia 

reforça a consideração de que o conflito é tido como meio responsável por uma 
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constante revitalização da atuação, sendo algo completamente inevitável. Admitir o 

imprevisto culmina em compreender que a obra de arte poderia ter tomado outros 

caminhos pelas mãos do artista, de modo diferente da resultante e, desta forma, 

outras obras poderiam ser possíveis. 

Por outro lado, as tendências singulares tratam de direcionamentos aos quais a 

obra  toma que  não  são necessariamente  frutos  de um acaso  mas,  sim,  de  um 

percurso traçado pelo artista que se origina em suas experiências com o objeto em 

criação. Uma vez em contato com os percursos criativos, nota-se que o feitio de uma 

obra  de  arte  é  uma  complexa  trama  de  propósitos  e  buscas  apartados  da 

linearidade, numa rede de tendências que se inter-relacionam.

Deste modo, entende-se que:

A tendência de um percurso é o objeto de estudos de caso, nos quais o 
propósito da análise é acompanhar e compreender os mecanismos criativos 
utilizados por um artista específico, para a produção de uma determinada 
obra. (SALLES, 2009, p. 40).

Seguir  os  rastros  deixados  pelo  artista  em  materiais  de  vídeo,  croquis, 

cartazes, programas, fotos e panfletos do espetáculo  Entre Carmens e Severinas, 

constitui necessariamente o legado ao qual o crítico genético evidenciará o contexto 

e os mecanismos de criação.

Compreendendo que a impossibilidade de se deparar com um ponto que seja 

determinante como originador de um processo, o convívio no ambiente do projeto 

poético do artista, no qual o processo está inserido e que, naturalmente, o nutre e 

forja algumas de suas características, fornecerá indícios para a percepção de que o 

“Tempo e  o  espaço do objeto  em criação são únicos e singulares  e  surgem de 

características que o artista vai lhes oferecendo […].” (SALLES, 2009, p. 41).

Vale considerar, também, que a observação do contexto artístico sobre a obra 

não é única responsável por conduzir o pesquisador ao processo propriamente dito. 

O que se procura compreender é como esse tempo e espaço da imersão do artista 

passa a constituir a obra.
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O projeto poético de um artista está também relacionado com seus princípios 

éticos e estéticos, seus valores e sua forma de lidar com o mundo, no seu desejo de 

expressar-se livre e completamente.

Logo, o ato de criar é manipulador dos sentidos de uma obra em permanente 

transformação. O que há de original em uma construção poética está na unicidade 

da  transformação,  nas  combinações  singulares  dos  elementos  selecionados, 

implicando em um processo de apreensão que lida com recortes, enquadramentos e 

angulações.

E é de modo singular que o espetáculo em discussão organiza, em um mesmo 

produto,  linguagens diversas como a estética  da xilogravura  e do cordel  em um 

espetáculo de dança flamenca feito com músicas nordestinas. O entrelaçamento dos 

contextos éticos e estéticos das escolhas feitas para a construção de Entre Carmens 

e Severinas está fundamentado em uma necessidade de falar da própria cultura e 

do  seu  imaginário  musical  e  estético,  dentro  de  uma  poética  onde  prevalece  a 

experiência artística do seu diretor.

Esses  recortes,  aliados  à  liberdade  do  artista,  transfiguram  e  formalizam 

verdades na concretização de seu projeto poético. No entanto, esse projeto não tem 

definições claras e ganha corpo à medida que se contamina com o seu percurso 

criativo,  ressaltando,  mais  uma  vez,  o  seu  caráter  de  continuidade.  A  obra 

desenvolve-se ao mesmo tempo em que é executada.

Com isso, Salles concorda em afirmar que:

Tratando-se  de  um  processo  contínuo,  a  possibilidade  de  variação  é 
permanente; assim, precisão absoluta é impossível. A obra está em estado 
de permanente mutação, refazendo-se ou talvez fazendo-se, já que cada 
versão é uma possível obra. É a criação sempre em processo. (SALLES, 
2009, p. 135).

Portanto, novas versões do mesmo espetáculo foram sendo elaboradas a cada 

nova  apresentação.  Diante  de  um  processo  continuo  de  conexões,  não  seria 

possível não atender às necessidades da obra quando seus elementos compositivos 

estão em constante movimento.
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3.2 OYENDO CARMEN E PERGUNTANDO À SEVERINA 

O título acima, em sua subdivisão, sugere que em sua primeira parte, como 

uma metáfora de quem escuta um chamado à curiosidade,  propõe que a dança 

flamenca abra espaço para a cultura nordestina que, por sua vez, é indagada sobre 

como  pode  ser  possível  que  culturas  aparentemente  díspares  possam  dialogar, 

estabelecendo uma proposta de interação mútua.

Ouvir  Carmen  significa  escutar  mais  de  dez  anos  de  estudo  em  dança 

flamenca  e  permitir  que  a  pergunta  que  origina  o  espetáculo  Entre  Carmens  e 

Severinas ganhe, neste estudo dissertativo, um espaço de análise da apropriação da 

dança flamenca sob a ótica da cultura nordestina.

A questão sobre como seria possível criar um diálogo entre essas culturas já 

traz  essa  resposta  impregnada  nos  corpos  atuantes,  ao  fazer  algo  que  não  se 

identifica em sua totalidade como dança flamenca e nem cultura nordestina, mas sim 

um corpo e um produto transculturados. 

Essa colocação deve-se ao fato de considerar que as observações feitas em 

2009, na criação do espetáculo,  já não são mais as mesmas feitas no momento 

atual e, portanto, o tempo e a experiência alteram a percepção existente sobre o que 

foi feito, reformulando as lembranças. Ou seja, hoje, quem analisa o espetáculo não 

é  o  mesmo criador  de  2009,  mas  sim um mestrando  descortinando  os  estudos 

culturais e deparando-se com novas percepções sobre o mesmo objeto. Além disso, 

o  artista  também  não  é  o  mesmo,  e  sim  outra  pessoa  muito  mais  rica  em 

experiências e aprofundamentos.

Desse modo, percepção e memória estão em uma reelaboração permanente, 

modificando-se  mutuamente,  considerando,  nesse  processo,  os  abandonos  e  as 

reestruturações. Logo, “Não há percepção que não seja impregnada de lembranças, 

não há lembranças que não sejam modificadas por novas impressões.” (SALLES, 

2009, p. 70).
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A tarefa de estabelecer pontos que respondam pela origem ou pelo fim de uma 

criação está fadada ao fracasso,  considerando não ser possível  compreender os 

processos de criação numa relação direta entre o fato vivenciado e obra ficcional. Há 

que se considerar, portanto, “ A filtragem ou a mediação do olhar, ou seja, os modos 

como certas percepções ficam na memória.” (SALLES, 2009, p. 70).

Construir  às custas da destruição é o motivo gerador  de forças criativas,  é 

olhando  para  o  produto  “acabado”  que  o  artista  percebe  a  necessidade  de 

mudanças ao julgar o produto. E, assim, pode-se afirmar o estado de inacabamento 

que é  particular  a  todo  processo criativo,  ao  apontar  a  obra  sempre como uma 

versão daquilo que pode vir a ser ainda modificado.

O artista lida com a obra de arte em estado permanente de inacabamento que, 

por vezes, pode ser percebido como insatisfação. A criação artística é marcada por 

uma dinamicidade que põe o artista diante de um ambiente caracterizado por uma 

grande flexibilidade, não fixidez, mobilidade e plasticidade.

O inacabamento não trata de algo que inviabiliza a continuidade da obra, como 

no  caso  da  morte  do  artista  ou  como  uma  opção  estética.  Trata-se  de  uma 

permanente  incompletude  que  pode  ser  verificada  em  muitos  documentos  de 

processo que revelam rascunhos, rasuras, alterações nas construções das obras de 

arte  e  até  mesmo  nas  versões  ditas  acabadas  que  ganham  sequência,  como 

volumes de livros e filmes que reapresentam situações e personagens.

A perspectiva  da  mobilidade  entende  a  ideia  de  inacabamento  como  um 

processo dinâmico que se modifica com o tempo a partir de novas percepções que 

não identificam a fixidez e assim impõe novas modificações e conexões.

Salles  afirma que,  ao considerarmos o processo criativo  no seu estado  de 

continuidade e incompletude que lhe é inerente,

 

Há sempre uma diferença entre  aquilo que se concretiza e o projeto do 
artista  que  está  por  ser  realizado.  Sabemos  que  onde  há  qualquer 
possibilidade de variação contínua, a precisão absoluta é impossível. Nesse 
contexto  não  é  possível  falarmos  do  encontro  de  obras  acabadas, 
completas, perfeitas ou ideais. A busca, no fluxo da continuidade é sempre 
incompleta e o próprio projeto que envolve a produção das obras, em sua 
variação contínua, muda ao longo do tempo. O que move essa busca talvez 
seja  a  ilusão  do  encontro  da  obra  que  satisfaça  plenamente.  (SALLES, 
2009, p. 20).
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Entre Carmens e Severinas é um espetáculo que precede a criação de outras 

produções que certamente são desenvolvimentos  de um mesmo projeto  poético, 

mesmo que essas obras anteriores não se relacionem diretamente umas com as 

outras.  O fato é que um desejo  maior  de criação e experimentação rege essas 

construções em direção a um ponto que estará sempre na linha do horizonte.

A dinamicidade e a incerteza do percurso criativo não implicam em assegurar 

que as possíveis modificações feitas na obra de arte a conduzam para a melhora de 

sua  construção.  Justifica-se,  desse  modo,  as  idas  e  vindas,  retomadas  e 

adequações  nas  possíveis  obras  que  ficam  na  espera  de  novas  avaliações, 

reaproveitamentos ou rejeições.

Os documentos de processo podem apontar caminhos de escolhas, rejeições e 

adequações, revelando, ao mesmo tempo, que a criação lida com o tempo numa 

perspectiva não linear, e essa não linearidade nos remete ao conceito de rede.

Para falar desse conceito, Salles traz a referência da fala de Pierre Musso e 

Edgar Morin. Segundo Salles, Musso fala da explosão do conceito de rede como um 

novo  paradigma  relacionado  a  um  pensamento  das  relações,  propondo  uma 

definição de rede como elementos de interação, interconexão instável no tempo e 

variabilidade de acordo com regras de funcionamento. 

Para  Morin,  as  interações  são  ações  de  reciprocidade  que  alteram  o 

comportamento  ou a natureza dos elementos  envolvidos “supondo condições de 

encontro,  agitação,  turbulência  e  comunicações  etc,  ou  seja,  dão  origem  a 

fenômenos de organização.” (SALLES, 2009, p. 24).

Salles complementa dizendo que:

Ao adotarmos o  paradigma da rede  estamos  pensando o ambiente  das 
interações, dos laços, da interconectividade, dos nexos e das relações, que 
se  opõem  claramente  àquele  apoiado  em  segmentações  e  disjunções. 
(SALLES, 2009, p. 24).

A interatividade seria, portanto, uma das propriedades indispensáveis da rede 

para falar dos meios de desenvolvimento de um pensamento em criação no contexto 

da complexidade, rompendo o isolamento dos objetos ou sistemas. Assim, afirma-se 
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a  não  linearidade  desse  contexto  superando  dicotomias,  abrangendo  a 

simultaneidade de ações e a ausência de hierarquia, e intenso estabelecimento de 

nexos.

Deve-se, então, pensar a obra em criação como um sistema aberto que troca 

informações com o seu meio ambiente. As interações envolvem as relações entre 

espaço e tempo do artista com a cultura da qual faz parte. 

A rede de criação se define em seu próprio processo de expansão, em relações 

que vão sendo edificadas durante o processo que constitui a obra.

 

O artista cria um sistema a partir de determinadas características que vai 
atribuindo em um processo de apropriações, transformações e ajustes; que 
vai  ganhando  complexidade  à  medida  que  novas  relações  vão  sendo 
estabelecidas. (SALLES, 2009, p. 33).

O  caráter  transformador  das  relações  criadas  envolve  o  modo  como  um 

elemento é atado a outro, ou seja, a inovação das relações surge pelo modo como 

são interligadas e não necessariamente pelo surgimento de algo novo resultante 

dessa  interação.  As  construções  de  novas  realidades,  pelas  quais  o  processo 

criativo é responsável, se dão por meio de um caminho transformador que envolve 

seleções e combinações.

Esse é o contexto de criação de  Entre Carmens e Severinas.  Proporcionar 

novos diálogos sobre o que já se conhece a respeito de dança flamenca e cultura 

nordestina.

Nesse contexto de tamanha interatividade, o conceito de redes culturais ajuda 

a compreender de que modo a obra de arte estabelece suas trocas com o entorno, 

seus aspectos comunicativos com a tradição, o presente e o futuro e as relações 

inter e intrapessoais. Em jogos interativos, o artista e sua obra se alimentam de tudo 

o que os envolve e denunciam suas escolhas.

As pesquisas dentro do processo criativo se tornam mais um meio condutor de 

diálogos externos, que possibilitam o ingresso dentro do processo de outras falas, 

muitas vezes chamadas de influências. Isso se retrata na diversidade de referências 

que constitui a trama de que é feita a história de cada artista.



75

Salles  explica  que  todo  processo  de  apreensão  do  mundo  acontece 

normalmente em função de algo que está para além da construção de uma obra 

específica. O ato de conhecer os procedimentos artísticos envolve a compreensão 

do  modo  como  os  processos  culturais  passam  a  fazer  parte  das  obras  em 

construção.

 

Essas  interações  abrigam  o  que  vem  de  fora  em  um  complexo 
intercruzamento  refratário  às  leituras  dicotômicas  que  esbarram  em 
embates de oposições entre, por exemplo, original ou cópia e autoria e não 
autoria. (SALLES, 2009, p. 50).

Quanto maior a busca por determinação de tempo e espaço na tentativa de 

localizar o artista e a obra no meio em que se inserem, maior é a indeterminação 

desse fato pela razão da não linearidade de como as referências de criação são 

coletadas.

Salles explica que os documentos de processo podem apresentar registros de 

ordens  e  naturezas  diversas,  que  põem lado  a  lado  pontos  de  referências  que 

conduzem a novas interações nas redes, ou seja, suas ramificações e subdivisões 

apresentam  uma  dispersão  que  ratifica  a  impossibilidade  de  determinismos  de 

tempo e espaço na criação artística. 

Não seria possível, por exemplo, fazer uma comparação entre os croquis feitos 

como possibilidade de figurino e os vídeos de construção coreográfica do espetáculo 

Entre  Carmens  e  Severinas.  Apartados  de  um  contexto  e  analisados 

separadamente,  cada  um  deles  sugere  uma  direção  e  um  encaminhamento  de 

tempo e espaço que poderiam não dizer respeito à obra em questão. Por isso, a 

necessidade de trazer informações do processo de criação e discuti-los à luz dos 

princípios apresentados por Salles.

Para a autora,  o  espaço de criação onde a obra se desenvolve  tem uma 

significativa importância. É no espaço de criação, que pode ser qualquer local de 

trabalho do artista, que o criador observa o mundo e retira dali o que lhe aprouver  

para alimentar a obra com memórias absorvidas da rua em materiais de toda ordem.

A memória  do  espaço  de  trabalho  do  artista  atua  de  modo  direto  em sua 

produção, podendo deixar marcas evidentes de sua existência. O espaço é o artista 
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na  medida  em  que  retrata  os  seus  gestos.  O  modo  de  agir  do  artista  deixa 

impregnado no local  suas marcas,  assim como o perfume fixado na roupa ou a 

marca dos pés em uma sandália. A natureza estritamente pessoal que constitui esse 

espaço evidencia-se como um ponto marcante na constituição da subjetividade do 

artista, no decorrer do processo criativo.

Salles conclui que

 

A forma como cada um se apropria de seu espaço fala de sua obra em 
construção e do próprio sujeito. Podemos assim compreender o modo como 
o artista relaciona-se com esse espaço como uma forma de obtenção de 
conhecimento sobre a obra em construção, sobre aquilo que o artista quer e 
sobre ele mesmo, pois nesse sentido o espaço pode ser visto como uma 
exteriorização da subjetividade. (2009, p. 54).

E, sob esse ponto de vista, o espaço é transitório no sentido em que sempre 

está a se tornar algo em função do que está sendo feito e do que se pretende fazer.  

O espaço de criação determina uma relação entre o artista e o seu grande projeto e 

a obra em construção e o mundo externo.

O espaço de criação oferece teto para o trabalho físico e mental, e abriga um 

potencial criativo à medida que abre espaço para a reunião de materiais diversos 

que tem o poder  de  gerar  outras  obras.  Logo,  para  além de sua fisicalidade,  o 

espaço resguarda a memória e o imaginário do artista da mesma forma como está 

gravado em seu corpo toda a sua história e sua busca.

Salles ainda acrescenta que a fisicalidade do espaço de criação não é um 

elemento impeditivo da mobilidade.  Com isso, ela quer dizer  que o artista – que 

afeta e é afetado pelo  seu ambiente  de trabalho – carrega consigo o constante 

tempo da criação e a ligação com os seus aportes criativos.

Isso quer dizer que o espaço criativo nada mais é do que o próprio corpo em 

conectividade. Quando as dançarinas do espetáculo se reúnem na sala de ensaio e 

relatam  suas  observações  do  mundo  a  partir  do  processo  criativo  que  estão 

inseridas, isso ratifica a ideia de um espaço criativo em mobilidade ao gerar um fluxo 

de trocas com o entorno.

A mobilidade também está caracterizada nas vivências dos caminhos em que o 

artista percorre pelo mundo inventando suas respostas criativas.  E no seu regresso 
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ao espaço de criação, o tempo se estabelece numa operação poética ao longo da 

qual  os  objetos  e  referências  absorvidas  na  caminhada  do  artista  vão  tomando 

forma.

Pensar a criação como um processo constante de mobilidade é constatar as 

características de movimento e continuidade presentes em qualquer obra. E o tempo 

dessa  criação  está  diretamente  relacionado  ao  tempo  de  maturação  do  projeto 

poético do artista.  Sendo assim,  é sempre um esforço inútil  querer  determinar  a 

origem de uma obra e o seu ponto final.

É  importante  ressaltar,  neste  momento,  que  as  questões  relativas  ao 

inacabamento implicam numa relação de mobilidade e variação de espaço e tempo 

que,  por  sua  vez,  põe  o  artista  e  sua  criação  diante  de  uma  vastidão  de 

possibilidades  interativas.  É  o  conceito  de  rede  que  torna  a  obra  mutável  e 

inconstante,  recebendo  influências  diversas,  possibilitando  que  a  pluralidade  das 

redes culturais afete o projeto poético do artista. 

Desse modo, não seria possível considerar esses conceitos isoladamente, ao 

entender  que  é  no  espaço  de  criação  que  todas  essas  informações  poéticas, 

estéticas,  sinestésicas,  acontecessem  de  modo  compartimentado.  Logo,  são  a 

memória e a percepção que vão dar a liga desses conceitos na formatação da obra 

de arte.

A atmosfera  do  repertório  musical  do  espetáculo  aguça  a  memória  de  um 

nordeste  retratado  por  características  do  feminino  em  consonância  com  uma 

abordagem que não ratifica a nostalgia, e, sim, vivifica a memória de uma cultura 

rememorando a literatura de cordel. 

Na  crítica  genética,  memória  e  percepção devem ser  percebidas  em sua 

dinamicidade e tendo a emoção como elemento comum. O ser humano se modifica 

e,  dessa  maneira,  altera  a  percepção  que  tem  de  passado,  modificando  as 

lembranças.  Salles  acrescenta  que  não  há  lembrança  sem  imaginação,  e  que 

“imaginar é conhecer aquilo que ainda não é, a partir daquilo que foi, daquilo que 

percebemos e daquilo que vivemos.” (SALLES, 2009, p. 71).

As  materializações  da  memória  guardam  o  que  interessa  ao  artista  e, 

consequentemente, servirão para futuras obras. No processo de criação artística, é 
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possível observar que o ato criador tende a se direcionar para a feitura de um objeto 

em uma determinada linguagem mas, no entanto,  o seu trajeto é organicamente 

intersemiótico.  Isso  quer  dizer  que  a  infinita  diversidade  de referências  a  que  o 

artista  tem  acesso  em  diversas  linguagens  –  quando  se  fazem  importantes  e 

necessárias – passam por traduções para outras linguagens, a fim de adequar-se à 

causa do artista.

A tradução das imagens acontece à medida do interesse do artista quando o 

material,  aparentemente, relaciona-se com o seu projeto poético. Imagens podem 

ganhar  proporções  que  não  são  previamente  calculadas  ao  passarem  por  uma 

tradução, pelo fato de não existir um limite que determine o quão transformador e 

transformada  uma  imagem  pode  ser.  A  tradução  semiótica,  nesse  sentido,  é 

geradora  de  potencialidades  indeterminadas  dentro  de  um  processo  criativo, 

corroborando com as características de mobilidade e continuidade inerentes a uma 

obra de arte.

Salles contribui dizendo que

 

[...]  poderíamos  afirmar  que  os  percursos  criativos,  de  modo  geral,  são 
guiados  pelo  desejo  do artista  e  mantidos por  intricadas e interessantes 
tramas de linguagens, que têm o poder de abrir frestas para o modo como o 
pensamento criativo se desenvolve e para maneiras como o conhecimento 
artístico é constituído. Cada processo é marcado por tramas semióticas e 
desejos específicos e singulares. (2009, p. 106).

Conclui-se,  então,  que  a  análise  dos  documentos  de  processo,  no  ato  de 

separação dos elementos, não pode perder de vista a noção do processo criativo no 

qual  se  insere,  sendo  determinantemente  importante  a  compreensão  dos 

movimentos do artista que o levam à obra.

Os  vídeos  de  registro  de  construção  coreográfica  de  Entre  Carmens  e 

Severinas merecem  um  cuidado  específico  em  sua  observação.  Separados  do 

contexto ao qual pertencem, poderiam ser vistos como qualquer outra montagem de 

um baile flamenco porque as imagens em registro não possuem referências culturais 

nordestinas. Eles são apenas imagens de movimento da técnica da dança flamenca 

no momento de construção coreográfica e sem acompanhamento musical.
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As tramas da memória se caracterizam como os nós da rede. A palavra trama 

sugere a ideia de ligações, de enredamento. E os nós da rede são as suturas, os 

pontos atados na tessitura da obra de arte. O importante, para a crítica genética, é 

verificar  os  modos  de  desenvolvimento  das  redes  do  pensamento  em  criação, 

tentando chegar o mais perto possível dos procedimentos geradores das ações.

Ao longo do percurso de criação de uma obra, a rede ganha complexidade à 

medida em que novas relações vão sendo estabelecidas e pensadas no contexto da 

criação, como um percurso com tendências ao favorecer a possibilidade de novas 

obras como um atrativo de relações. E é a capacidade de interpretação que terá o 

poder de estabelecer conexões dentro do que está sendo ofertado em possibilidades 

de associações que, por sua vez, podem ser portadoras de novas ideias. Salles 

propõe  que  “As  associações  são,  portanto,  responsáveis  e  estruturantes  desses 

modos de desenvolvimento do pensamento em criação […].” (2009, p. 122).

Com  relação  aos  procedimentos  associativos,  a  autora  menciona  as 

expansões associativas que denotam um percurso de ampliação de ideias a partir 

de um ponto determinado como causa, e então daí são imaginados os efeitos dentro 

de um jogo associativo com a premissa de que uma ação inevitavelmente levará à 

outra, e o desenvolvimento acontece pela afinidade.

Salles diz que o encaminhamento dessas relações dos diferentes modos de 

desenvolvimento  do  pensamento  em  criação  são  as  matrizes  geradoras que 

podem ser entendidas como uma forma de arquivamento de informações, na qual a 

sua principal função é a operação de combinações. 

É na construção da obra, no momento em que o artista define o que quer de 

sua criação, que percebe-se o cruzamento dessas matrizes. As escolhas apontam o 

projeto  poético  caminhando  para  a  busca  de  uma  contribuição  de  recursos 

singulares,  no  intuito  de  gerar  obras  que  não  utilizam  combinações  de 

procedimentos conhecidos, como dançar flamenco com músicas de compositores 

nordestinos, por exemplo.

Essas combinações, levando em consideração todas as observações já feitas 

sobre o inacabamento das obras,  são possibilidades de obras que ganham uma 

proporção  de  possível  concretização  do  projeto  poético  que  vai  direcionando  o 
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artista para outros caminhos necessários a seguir em busca de sua realização – 

esses são os embriões ampliados, como afirma Salles.

Paralelamente, não seria possível entender a ideia dos embriões sem levar em 

consideração as  experimentações perceptivas impulsionadoras.  São elas que 

apontam para  novas  possibilidades  criativas  nas  quais  a  percepção  é  o  grande 

protagonista  na  relação  que  se  estabelece  entre  o  olhar  e  a  experiência.  Com 

relação a isso, Salles explica que

 

O que quero dizer é que há uma certa tendência do olhar para perceber 
suas  indagações  e  aquilo  que  move  sua  obra.  A experiência  traz  nova 
potencialidade da imagem visual a ser especulada. Deste modo, o resultado 
da  experiência  perceptiva  –  a  potencialidade  da  imagem  ampliada  –  é 
associado à possibilidade de nova obra. (2009, p. 128).

Até agora, a discussão está centrada em como as tramas do pensamento – ou 

os  nós  da  rede  –  passam  por  processos  associativos  até  chegarem  a  uma 

construção que diga respeito a um desejo aparentemente inalcançável do artista de 

atingir o seu projeto poético da forma mais idealizada possível. Mas, no entanto, 

imaginar a construção do desejo é tomá-lo como um convite ao seu devaneio motriz, 

e continuá-lo numa criação a custa de destruições sem perder de vista as dúvidas, 

os erros e os acasos construtores.

Isso quer dizer que, em um terreno de constante variabilidade, dúvidas podem 

ser  geradoras  de  respostas  e,  ao  mesmo  tempo,  desestabilizadoras  de 

procedimentos  cristalizados,  culminando  com  o  entendimento  sobre  erro.  Nas 

considerações sobre esse aspecto, Salles diz que erro é considerado como

Tudo aquilo que provoca uma parada no fluxo do processo de produção, 
envolvendo avaliações critérios, como juízos de valores, seleções, tomadas 
de decisão e criação de novas possibilidades de obras. Tudo isso acontece 
em  meio  a  fortes  sensações  de  incerteza,  instabilidade  e  angústia. 
(SALLES, 2009, p. 134).

Erros  e  acasos  são  constantes  na  trajetória  de  construção  de  uma  obra 

artística.  O comprometimento  do artista  com o seu projeto está em perceber  as 

possibilidades criativas nos acasos que geram erros e nos erros que geram novas 

obras. Os erros e acasos também podem ser entendidos como um alerta para o 
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artista observar que o seu percurso criativo poderia tomar outros rumos diferentes 

dos quais os procedimentos habituais o levam. Assim, não haveria como uma única 

obra atender as variantes tendências de um processo, como um grande encontro de 

uma forma ideal.

Por isso, o espetáculo Entre Carmens e Severinas dá ouvidos ao acaso e faz 

da  aluna  Ivete  Andrade  uma  das  âncoras  do  espetáculo.  Discutirei  mais 

detalhadamente o acaso no capítulo a seguir.
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Tanto no canto quanto no toque ou no baile, o  cierre, como o próprio nome 

indica, se refere a uma cadência rítmica ou melódica que tem a função específica de 

concluir um baile ou uma seção desse baile, e pode servir também como um ponto 

de  repouso.  O  cierre também pode  ser  denominado  como um tipo  de  llamada, 

especificamente aquela que se realiza para finalizar uma seção ou o baile.

Neste  momento,  depois  de  todo  aporte  teórico  levantado  a  respeito  do 

inacabamento, não podemos compreender o  cierre de outra maneira senão como 

uma llamada de transição para a escrita e análise dos elementos que constituem o 

espetáculo  Entre  Carmens  e  Severinas. Sendo  assim,  o  que  seria  determinado 

como um começo de uma descrição analítica, nada mais é do que uma continuidade 

de um projeto poético onde não é possível indicar a sua origem. Peço licença aos 

protocolos  da  regulamentação  acadêmica,  e  iniciarei  o  próximo  parágrafo  com 

reticências, porque as determinações de fim e origem não se aplicam a este estudo.

…e no dia 19 de maio de 2009, comecei a fazer os primeiros vídeos de registro 

de  conversas  e  trechos  de  coreografias  que  possivelmente  fariam  parte  do 

espetáculo, ainda então sem nome e sem grandes definições. Existia nesse “início” 

apenas uma forte vontade de fazer com que a experiência de mais de dez anos no 

estudo de dança flamenca ganhasse outras proporções no meu fazer artístico.

Observando esse vídeo de registro como um documento de processo, percebo 

– hoje, do lugar de crítico genético31 – que esse material já reposicionava, naquele 

momento, as minhas ideias sobre a apropriação da dança flamenca. No entanto, o 

artista já entende que esse reposicionamento representa uma mudança no modo do 

fazer artístico em dança flamenca, que já não tinha as mesmas preocupações com 

os formatos tradicionais de construção de um baile flamenco, como nas produções 

anteriores. O acadêmico, por sua vez, percebe nas figuras do crítico e do artista uma 

miscelânea completamente indefinida, mas já presente nesse primeiro registro.

Esse  vídeo  trata  de  uma  reunião  comigo,  Ivete  Andrade  (cantora  do 

espetáculo) e Mariana Freire (aluna e atriz) e é o momento que as primeiras ideias 

começam a ser suscitadas. Nesse momento, já existe a preocupação em tomar a 

31 Utilizo a definição de crítico genético para facilitar o entendimento sobre o meu posicionamento 
como  pesquisador,  mas,  no  entanto,  não  me  considero  um  crítico  genético  de  fato.  Utilizo  a 
ferramenta para solucionar questões como um pesquisador que busca argumentar o seu estudo em 
fundamentações da crítica genética.
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dança flamenca como um bem próprio e fazer dela algo mais pessoal. E a ideia de 

usar  músicas de compositores nordestinos,  cantadas ao compasso do flamenco, 

surge como um dos principais modos de pensar essa construção pela via da cultura 

nordestina.

Ainda sem palavras concretas e sem definições acadêmicas, a transculturação, 

na  possibilidade  de  diálogo  entre  o  compasso  flamenco  e  as  músicas  de 

compositores nordestinos, já se apresentava ocultamente sob a tênue camada que 

dividia a vontade de dançar flamenco de um modo mais particular e a necessidade 

de fazer disso um espetáculo que tocasse o público de uma forma mais aproximada 

do seu contexto cultural.

A segunda ideia mais contundente naquele momento não poderia fugir de uma 

determinação de uma condição que dizia respeito ao número de mulheres que faria 

parte desse espetáculo. Eu tinha cerca de 25 alunas mulheres e um aluno. Logo, a 

delimitação de gênero conduziu a escolha das músicas para uma direção em que 

seria  interessante  realizar  uma pesquisa  que,  de  alguma forma,  mencionasse  a 

mulher ou mesmo o feminino em seu amplo universo de possibilidades.

      Figura 5. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Caroline Paternostro.
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Mesmo com toda evidente  discussão sobre  gênero  que  o  espetáculo  pode 

suscitar, esse nunca foi o interesse – relativizar ou mesmo fortalecer esse tipo de 

discussão –, porque o foco daquele instante se concentrava no estudo do trânsito 

entre  culturas.  Além disso,  sempre  foi  muito  comum a presença  majoritária das 

mulheres nas minhas aulas de dança flamenca, e foi com elas que realizei todas as 

minhas produções. Então, o contexto não desperta necessariamente uma discussão 

onde o habitual é ter a presença de muitas mulheres – soaria redundante, como uma 

discussão sobre gênero em um movimento feminista. Não quero com isso dizer que 

não existe uma possibilidade, mas apenas que esse enfoque não era e não é um 

desejo.

4.1 O ACASO E A PERCEPÇÃO DETERMINANDO RUMOS

Figura 6. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Caroline Paternostro.
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Abrirei, agora, um pequeno parêntese no tempo para explicar como o acaso 

vem determinando caminhos na trajetória do meu estudo em dança flamenca, para 

justificar a presença de Ivete Andrade e Maria Chacón na produção do espetáculo 

sob análise.

Em  2008,  no  curso  normal  das  minhas  aulas,  com  o  fluxo  sempre  em 

movimento de entrada e saída de alunas, um dia, Maria Chacón surge em minha 

sala de aula querendo fazer  dança flamenca.  Pelo sotaque,  percebi  que não se 

tratava de uma brasileira e, logo após a aula, fui informado pela recepcionista que se 

tratava de uma espanhola.

Em  algum  momento,  depois  de  me  aproximar  de  forma  mais  pessoal  de 

Chacón, perguntei sobre a sua formação e o seu conhecimento sobre o flamenco. 

Maria me disse que era formada em canto lírico, que cantava flamenco e tinha vindo 

para a Bahia para aprender capoeira.

Não há como explicar a emoção de se dançar com música ao vivo e muito 

menos com uma cantora espanhola. E, naquele momento, eu não tinha nenhuma 

cantora  atuando  em  meus  espetáculos,  mas  já  trabalhava,  como  sempre,  com 

música ao vivo. A presença de Chacón em minhas aulas criou a possibilidade de 

uma produção, em 2008, que levou o nome de Al compas de Mariita, que retratava a 

história da experiência de sua vinda para o Brasil para estudar capoeira e o seu 

desvio para o flamenco.

Como Salles já afirma,

 

É importante  destacar  que  aquele  que  está  envolvido  em um processo 
criador está de tal modo comprometido com as obras em construção, que 
se coloca em condições propícias para encontros dessa natureza. (2009, 
p.148).

São  as  tramas  do  pensamento  e  as  associações  que  evidenciam  que, 

paradoxalmente, o acaso perde a sua determinação de algo inusitado para ganhar 

força produtiva de construção, de possibilidade de obra. Ao mesmo tempo em que 

podemos pensar  de que forma o acaso levou Maria  a fazer  flamenco,  podemos 
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também pensar que o acaso não é uma indeterminação total de vontade, mas uma 

razão que proporciona e determina os encontros.

No ano seguinte, Maria voltou à Espanha e o projeto que levava o seu nome 

ficou arquivado, aguardando uma possibilidade de revisão. O curso das aulas seguia 

o seu fluxo normal, em 2009, e novas figuras se apresentavam para iniciar a prática 

da dança flamenca e, dentre elas, Ivete Andrade. E exatamente do mesmo modo 

que  Chacón,  a  presença  de  Andrade  casou  sincronicamente  com  o  desejo  de 

produzir uma dança flamenca com elementos da cultura nordestina.

Andrade é formada em música e cantou profissionalmente por muitos anos de 

sua vida até se tornar  cabeleireira  de profissão – uma  hair  stylist. Afastada dos 

palcos  pela  profissão  atual,  Ivete,  convidada  por  mim,  aceitou  retomar  os  seus 

estudos  musicais  com  o  grande  desafio  de  cantar  músicas  regionalmente 

conhecidas no compasso do flamenco.

O compasso da dança flamenca tem acentos e uma divisão muito diferente da 

música  feita  no Brasil.  Em alguns ritmos do flamenco podemos encontrar  vários 

compassos de doze tempos com acentos diferentes cada um. Isso quer dizer que o 

costume de ouvir as músicas que foram escolhidas de compositores nordestinos em 

seu estado original, teria que perder a cristalização do costume para dar espaço a 

uma nova métrica totalmente diferente do habitual.

Ainda com relação ao acaso, Salles menciona Vittorio Gassman, quando ele 

diz que o acaso é responsável por colocar em movimento um processo que, pela 

cristalização da repetição, pode perder a sua dinamicidade. Para exemplificar isso, 

ele toma a esfera do teatro para falar da construção de um personagem que, no seu 

ponto de vista, deve seguir o percurso que foi traçado para o seu papel mas, no 

entanto, não pode perder a possibilidade de variar o seu percurso sempre que for 

possível – evitando, assim, a rotina e a mecanicidade.

A possibilidade de criar um espetáculo de dança flamenca que desestabiliza a 

normatividade criativa, dentro dos moldes habituais de construção dessa dança com 

os seus cantos originalmente espanhóis, dilui qualquer possibilidade de cristalização 

do fazer, até que isso se torne um fazer constante e outros acasos surjam com o 

objetivo de mover os novos pilares que vão se solidificando com a repetição.
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      Figura 7. Entre Carmens e Severinas 2011. Foto: Caroline Paternostro.

Portanto, do mesmo modo que Chacón promove uma renovação no modo de 

compor  um espetáculo  de  dança  flamenca  dentro  da  minha  experiência  prática, 

Andrade também surge com o desafio de desestabilizar as próprias cristalizações na 

sua prática do canto e ao mesmo tempo promover, mais uma vez, outro modo de 

pensar a dança flamenca no contexto cultural que nos cerca.

Como  citei  anteriormente,  os  primeiros  registros  em  vídeo  contam  com  a 

presença de Mariana Freire. Freire, depois de quatro anos afastada das aulas de 

dança flamenca, resolve regressar à pratica e desta vez com um objetivo de aplicar 

algumas aulas de teatro para as alunas de todas as turmas. O discurso de Freire 

sobre o objetivo dessas aulas de teatro aponta uma necessidade, já compartilhada 

por  mim, de proporcionar um método em que as dançarinas tivessem um maior 

domínio interpretativo da dança flamenca.

Essa necessidade parte da observação daquilo que o discurso de Stuart Hall, a 

respeito  da  identidade  do  sujeito  pós  moderno,  nos  faz  compreender:  a 
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fragmentação da identidade desse sujeito  não lhe permite a ideia da mimese ao 

tentar dançar flamenco de forma espelhada ao espanhol. Portanto, o sistema cultural 

que nos cerca chama a atenção para uma possibilidade de apropriação da dança 

flamenca, assumindo o papel do criador, inventando as suas próprias verdades com 

o que lhe é ofertado em seu contexto cultural.

A partir  do entendimento de que seria necessário invadir  a dança flamenca, 

como quem toma posse de alguma coisa e se apropria dela, os registros seguintes 

foram feitos com a intenção de tentar perceber o quanto de influência o flamenco 

exercia na vida das dançarinas. 

Dessa  maneira,  encontro,  nos  documentos  de  processo,  vídeos  que  foram 

feitos em apresentações de pequeno porte e pequenas entrevistas que indagavam 

as  dançarinas  sobre  como  o  flamenco  se  presentificava  no  dia  a  dia,  sem 

necessariamente ser no momento da aula. Alguns depoimentos relatavam que havia 

uma necessidade de repetir os exercícios da aula onde fosse possível, como em 

corredores, consultórios, filas de espera ou mesmo dentro do carro ouvindo uma 

música flamenca e exercitando o movimento dos punhos. 

O que quero dizer com isso é que a obra já apresentava algumas regras e 

necessidades para a sua existência que, de alguma forma, ainda não estavam bem 

compreendidas mas que, mesmo assim, foram necessidades presentificadas como 

um desejo de pesquisa que foi dando espaço à escuta da obra de modo mais claro.  

E era evidente que não era aquele tipo de investigação que contribuiria diretamente 

para a criação da obra, mas era aquele o caminho pelo qual a obra se apresentava 

ainda como embrião.
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4.2 A REDE TECENDO A RENDA E OS ENREDOS

      Figura 8. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Caroline Paternostro.

Em conversas também registradas em vídeo com o diretor musical da época, 

Eduardo Bertussi, nota-se que o entendimento de como o diálogo entre a música 

nordestina e o compasso flamenco ainda caminhavam cautelosamente na busca de 

uma compreensão mais sólida. A intenção era vestir o compasso flamenco com as 

letras das músicas escolhidas32, e fazer com que os seus refrões fossem algo que 

desse acesso  ao  público  perceber  o  diálogo  dessas  linguagens,  posteriormente 

32 Durante todo o processo o grupo sempre participou das escolhas estéticas do espetáculo. Logo, as 
músicas, os detalhes do figurino, as cores e a identificação visual, sempre tiveram a participação de 
todos.
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entendida como transculturação, como um processo de apropriação do compasso 

flamenco dentro de um contexto cultural nordestino.

A música nordestina a que me refiro não tem a pretensão de uma determinação 

hegemônica  dentro  de  uma  região,  assim  como a  música  de  Luiz  Gonzaga  foi 

batizada como a música do nordeste, na década de 1940, por ser a primeira a falar e 

cantar em nome da região. 

As músicas escolhidas para o espetáculo Entre Carmens e Severinas, em sua 

maioria,  fazem parte de um repertório musical que constituiu a minha apreciação 

enquanto ouvinte das músicas de Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e 

Luiz  Gonzaga.  Sendo  assim,  a  música  nordestina  do  espetáculo  trata  de  um 

apanhado musical que atende a duas condições: a do gosto pessoal e a presença 

de relações com o feminino. 

Cito  abaixo  alguns  trechos  de  músicas  que  fizeram  parte  da  primeira 

montagem.

Há um brilho de faca / Onde o amor vier E ninguém tem o mapa / Da alma 
da mulher / Ninguém sai com o / Coração sem sangrar / Ao tentar revê-la / 
Um ser maravilhoso / Entre a serpente e a estrela... (Zé Ramalho.  A alma 
da mulher).

Mandacaru  /  Quando fulora  na seca  é o  siná  que a  chuva chega /  No 
sertão /  Toda menina que enjoa /  Da boneca  /  É siná que o amor /  Já 
chegou no coração... (Luiz Gonzaga. Xote das meninas).

Um girassol nos teus cabelos / Batom vermelho, girassol / Morena flor do 
desejo / Ah, teu cheiro em meu lençol... (Alceu Valença. Girassol).

Dona  da  minha  cabeça  ela  vem  como  um  carnaval  /  E  toda  paixão 
recomeça, ela é bonita demais / Não há um porto seguro, futuro também 
não há / Mas faz tanta diferença, quando ela dança, ela dança... (Geraldo 
Azevedo. Dona da minha cabeça).

Existem também outras músicas que fazem parte de um repertório de domínio 

publico das músicas flamencas, e que não foram pensadas necessariamente pelo 

viés  do feminino mas,  sim, pela possibilidade de apresentar  o flamenco de uma 

forma  mais  habitual  com  músicas  que  são  mais  utilizadas  nesse  formato.  No 
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entanto, em um dos números de Sevillana33,  conseguimos encontrar uma letra que 

se encaixasse no propósito do feminino.

Manuela de mis amores, Olé con ole y olá 
Manuela de mis amores Eres tú de noche y día 
Un jardin lleno de flores Olé con olé, olé con olé y olá.
Morena y maravillosa Del rosal de Andalucía 
Eres tú la mejor rosa Olé con olé, olé con olé y olá...

A partir  desses  critérios,  o  direcionamento  da  musicalidade  do  espetáculo 

estava claramente definida, posto que o propósito maior de pensar como a música 

se apresentaria já estava resolvido. Assim, conclui-se que, de forma não linear, é 

possível perceber que a obra vai se desencadeando dentro de um fluxo onde não se 

determina  uma  hierarquia  de  acontecimentos.  As  conexões  com  o  entorno,  as 

relações  com  a  memória,  as  percepções  e  os  acasos  acontecem  de  forma 

simultânea.

O papel da rede está justamente em aproximar as condições e as situações 

que  levam  à  construção  da  obra  de  um  modo  que,  talvez,  não  seja  possível 

descrever  como  ele  acontece  no  pensamento.  Mais  uma  vez  percebo,  aqui,  o 

posicionamento articulado das três pessoas que escrevem esta dissertação. 

Neste  momento,  entendo  que  o  que  o  acadêmico  quer  dizer  é  que  este 

momento de escrita já é uma tradução de dois momentos que antecedem o ato. 

Regressivamente, o segundo momento é o da realização da obra e o primeiro seria 

o  momento  do  pensamento.  Não  existe,  com  isso,  uma  intenção  de  criar  uma 

dicotomia entre o pensar e o fazer mas, sim, uma tentativa de expressar que as 

redes estão acontecendo constantemente na velocidade da apreensão das imagens 

absorvidas pelo artista, durante a sua caminhada em direção a realização do seu 

projeto poético.

Já o artista percebe que o acadêmico precisa de uma argumentação descritiva 

e ordenada para falar de algo que se constitui de formas diferentes no caminho entre 

o pensar e o fazer artístico. O que o artista quer dizer é que o caminho entre o 

desejo  e  a  realização  sofre  constantes  interferências  a  cada  experimentação,  e 
33 As sevillanas são um gênero de baile do folclore sevillano que pode ser dançado individualmente 
ou  em  pares.  Atualmente,  as  sevillanas  ganharam  características  do  baile  flamenco  e  são 
frequentemente vistas em montagens de bailes flamencos nos grupos de Salvador.
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chega em um produto que terá uma nova percepção quando ganhar uma tradução 

para a linguagem escrita.

O  crítico  genético,  portanto,  emaranhado  com  o  olhar  do  artista  e  do 

acadêmico,  revendo os documentos de processo,  cria  para si  novas versões da 

construção de uma obra filtrada pelas lentes das teorias culturais, desvendando uma 

obra  pensada  a  partir  de  rastros  deixados  pelo  artista.  E  essa  criação  está 

totalmente afetada pelo olhar do acadêmico, ao atrelar os documentos de processo 

às  noções  e  entendimentos  sobre  cultura,  identidade,  regionalismo e  processos 

criativos.

4.3 VESTINDO O VESTIDO

      Figura 9. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Patricia Carmo.
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As  relações  musicais  vistas  até  agora  foram  destrinchadas  ao  ponto  de 

compreender  que  as  músicas  escolhidas  para  compor  a  trilha  do  espetáculo 

sofreriam alterações na métrica em que foram criadas para que se adaptassem ao 

compasso flamenco. E, por outro lado, a música flamenca já não teria o seu acento 

espanhol, para dar lugar à melodia das músicas nordestinas.

Paralelamente, o pensamento em rede não abandonou os outros elementos 

que  compõe o  espetáculo.  Ao  mesmo tempo em que  se  pensava uma solução 

musical,  ideias  surgiam  sobre  como  compor  o  vestido  normalmente  usado  em 

apresentações de dança flamenca, com o propósito  de fazer desse figurino algo 

representativo da cultura nordestina.

Os primeiros esboços de figurino já surgem com a ideia de sobreposições de 

fuxico e uma possibilidade de adereço de cabeça numa alusão aos torços. Fuxicos e 

torços  são  elementos  facilmente  encontrados  na  cultura  do vestir  das  principais 

capitais  do  nordeste.  Os  torços  das  baianas  de  acarajé  são  indumentárias 

obrigatórias para o exercício da função, que obedecem aos preceitos do candomblé, 

quando a baiana é adepta dessa religião. E podem ser vistos como um elemento 

explorado  pela  indústria  da  moda  local.  Já  os  fuxicos  também  podem  ser 

encontrados  como  aplicações  em  artesanatos,  em  peças  de  roupa  feitas 

exclusivamente desse material e também em materiais de cama e mesa.

Passo  agora  a  apresentar  alguns  croquis,  da  autoria  de  André  Masseno, 

pensados em primeira versão para Entre Carmens e Severinas (2009).
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         Croqui 01.

Esses quatro croquis iniciais deram rumo ao figurino que, desde a sua primeira 

versão,  já apresentou modificações em sua criação.  Os torços foram eliminados, 

ficando resumidos,  apenas  no segundo  ano  de apresentação,  por  uma faixa  na 

cabeça da cantora Ivete Andrade, que possuía aplicações de fuxico e era feita da 

mesma renda que compunha o seu vestido.
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         Croqui 02.

O segundo croqui apresenta uma possibilidade de aplicações com renda de 

bico no acabamento do babado e no formato do vestido básico, dividindo-o em duas 

partes. O torço, neste croqui, ainda permanecia como uma possibilidade de pensar 

um detalhe de cabeça que ainda remetesse à utilização dos torços e flores.
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             Croqui 03.

O croqui de número três sugere uma alteração na parte de cima do vestido, 

pela utilização de um tecido chamado caça: o mesmo material que o tecido da roupa 

das baianas de acarajé. E ainda sustentando os detalhes com bicos de renda.
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      Croqui 04.

O ultimo croqui, o de número quatro, propõe a utilização de um pequeno colete 

de curto comprimento que, como o próprio desenho já indica, seria feito com bicos 

de  renda,  franjas,  juta  e  algodão  grosso.  Esse  colete  foi  pensado  a  partir  da 

vestimenta  dos  toureiros,  como  mais  uma  possibilidade  de  criar  elementos 

constituídos  das  referências  em pauta  –  a  cultura  espanhola  e  a  nordestina.  A 

intenção era que o colete ganhasse aplicações de materiais  diversos até chegar 

próximo de uma imagem carregada de informações,  como um colete original  da 

vestimenta citada.

Seria  necessário,  também,  pensar  um figurino  para  as  duas únicas figuras 

masculinas que também estariam em cena na montagem. E, então, foi criada uma 

variação a partir do colete pensado para as mulheres, em um modelo de camisa 
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sem  mangas,  feito  de  caça  e  popeline.  A calça  segue  a  ideia  de  um  modelo 

tradicional com uma altura de cintura intermediária entre a calça de cintura alta do 

toureiro e uma calça convencional.

                               Croqui 05.

As cores pensadas na composição do figurino – importantíssima escolha para 

a ambientação geral do espetáculo – trazem uma referência das cores da natureza, 

o pôr-do-sol no horizonte do chão de barro rachado, as cores do couro e os tons de 

luz do dia, variando entre o amanhecer e o entardecer. Eliana Rodrigues, integrante 
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do grupo,  a  partir  de uma escala de cores  feita  com lápis  de cor,  baseada nas 

referências citadas, sugere tons de amarelo, laranja e marrom para a composição.

  Figura 10. Entre Carmens e Severinas 2011. Foto: Patricia Carmo.

Esse figurino joga com os reflexos da memória no sentido em que, ao mesmo 

tempo em que guarda as lembranças de um tradicionalismo flamenco marcado pelo 

uso do vestido rodado, vivifica o imaginário de um coletivo nordestino ao sobrepor o 

traje tradicional com detalhes de uso regional e ao usar cores que sugerem uma 

transição de tempo e ambiente. Essa é a maneira como a memória vai atuar na 

construção de um imaginário inventado por  Entre Carmens e Severinas, acionada 

por uma ideia de regionalismo constituído pelo grupo, em cena.

Alguns adereços contribuem na ambientação da cena como, por exemplo, o 

xale de renda (feito em Maceió especialmente para o espetáculo) e uma faixa de 

cintura  composta  de  juta  e  fuxico  (concebida  por  Roberta  Miranda,  também 

integrante  grupo).  Esses  elementos  complementam  uma  ideia  de  vestir  que 

reposiciona  o  olhar  do  espectador  para  o  produto  em cena,  possibilitando  uma 
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reflexão sobre como essas associações de elementos sugerem o diálogo proposto 

pela transculturação entre territórios inicialmente distintos. 

      Figura 11. Entre Carmens e Severinas 2011. Foto: Patricia Carmo.

Como já citado,  a cada ano o figurino ganhava novas modificações,  com a 

inserção de outros elementos em sua composição. A necessidade de revisões era 

constante e, de 2009 até 2011, uma série de modificações foram feitas com o intuito  

de  agregar  novas  dançarinas  e  novas  ideias  sobre  o  vestir.  A  partir  dessas 

necessidades,  aplicações  de  renda  e  chita  foram inseridas  em alguns  figurinos, 

contribuindo para novas percepções sobre o mesmo – concordando, mais uma vez, 

com a ideia de inacabamento da obra e as constantes conexões com o entorno. A 

construção do plano de luz acompanha os ambientes propostos pelas músicas e 

pelos bailes, criando texturas e cores aproximadas de uma ideia de passagem de 

tempo entre o amanhecer e o anoitecer. Tendo sempre um grande sol/lua iluminado 

a cena, a metáfora do dia-a-dia se apresenta nas cores de um amanhecer frio, de 
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uma tarde doída por uma luz de sol a pino, somado a um entardecer âmbar, até 

chegar a uma noite azul e vermelha, fria e voluptuosa.

4.4 UMA IDENTIFICAÇÃO VISUAL

                         Figura 12. Entre Carmens e Severinas, 2011. Foto de Patricia Carmo.
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Como qualquer espetáculo que busca um espaço na mídia para se tornar 

visível,  Entre  Carmens  e  Severinas precisava  de  uma  identificação  que 

apresentasse  o  seu  objeto  como  um  diferencial  dentro  das  identificações 

normalmente  utilizadas  em  divulgações  de  dança  flamenca.  Ao  mesmo  tempo, 

existia uma necessidade de manter uma característica flamenca para que o leitor 

pudesse ter uma noção de que se tratava de um espetáculo de dança flamenca em 

diálogo com elementos da cultura nordestina.

A xilogravura era um desejo concreto na concepção dessa identificação por ter 

uma grande representatividade dentro da literatura de cordel na cultura nordestina. 

Logo, o exercício se concentrava em conceber uma imagem que pudesse comunicar 

tanto o flamenco como a imagem da xilogravura em todo material de mídia.

Algumas peças foram construídas, como cartazes e panfletos para distribuição, 

assim como os programas e a capa do DVD.

   Figura 13. O cartaz.
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        Figura 14. O panfleto.
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                  Figura 15. O programa / Frente.

                  Figura 16. O programa / Verso.
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Manifestação de cunho popular, a estética da xilogravura é um elemento muito 

rico  historicamente,  e  agrega  ao  espetáculo  a  força  da  informação  cultural 

nordestina. A xilogravura como obra de arte passa a ser evidenciada justamente no 

seu declínio como tipografia, quando era utilizada em capas de folhetos de feira e na 

ilustração da literatura de cordel. 

Na década de 1960, a perda de leitores foi  condenando a xilogravura a se 

reinventar  na  busca  de  permanência.  Nessa  tentativa,  ganha  espaço  como 

manifestação  artística  que  se  baseia  na  recriação  do  universo  mítico  popular  e 

nordestino.

Pode-se falar do incremento dessa arte e técnica, na identificação visual do 

espetáculo, como uma forma de dar conta de uma necessidade de expressão que 

não se esgota nos registros da música, da dança e nem da palavra, mas implica em 

outras  informações  e  outros  códigos  para  se  perfazer  no  contexto  do  processo 

comunicativo. É a unicidade dando coerência à obra de arte, unindo os seus vários 

elementos.

Tanto  na  feitura  do  espetáculo  como  nessa  exposição  dissertativa  dos 

elementos  de  composição  da  obra,  foi  necessário  desenvolver  o  corpo  de  um 

material que pudesse dar início a uma ordem de acontecimentos para a escrita e 

uma ordenação dramatúrgica ao espetáculo. Sendo assim, reafirmo que muito do 

que  foi  feito  na  criação  do  espetáculo  está  aqui  descrito,  favorecendo  um 

encadeamento na linguagem escrita que não necessariamente corresponde ao fazer 

artístico. 

O que o artista quer dizer com isso é que o espaço de criação – a sala de 

ensaio  e  o  próprio  corpo  –  guarda  informações  em  constante  movimento  de 

conexões,  perdas,  escolhas,  construções  e  destruições,  e  que  uma  escrita 

comprometida com uma ordenação lógica não contempla o fluxo do pensamento e 

da criação artística.

Mais  uma  vez,  o  acadêmico  se  posiciona  na  tentativa  de  compreender  o 

espaço da escrita dissertativa como uma possibilidade de recriação da obra de arte 

sob o ponto de vista acadêmico, respaldado por teorias que elucidam fatos mas que, 
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no entanto, concordando com o artista, não dão conta de exprimir os nós da imensa 

rede  de criações  –  porque não  vejo  meios,  até  agora,  de retratar,  na escrita,  a 

tridimensionalidade das conexões em rede.

O crítico genético finaliza esta fala, citando que os documentos de processo 

analisados potencializaram na memória do artista o entendimento do quão vasto é o 

universo das informações criativas que o artista está imerso no percorrer do trajeto 

do  seu  projeto  poético.  Diante  disso,  uma possibilidade  de  nó  dessas  redes  se 

concretiza nas amarrações de um roteiro que prevê um encaminhamento com a 

pretensão de estabelecer um começo, meio e fim. 

ROTEIRO - ENTRE CARMENS E SEVERINAS

2 TEXTO INICIAL

Cá estamos nós
“Entre Carmens e Severinas”
Bailar e cantar como espanholas
Sentir e voar como nordestinas
Estas mulheres tocam castanholas
E dançam com muita adrenalina. 

Tinha como arte, seduzir e arruinar
Carmem com seu sangue gitano
Desviou a carreira do militar
Arruinado, terminou a matando
Por não conseguir controlar
Seu comportamento leviano.

Abandonou a vida no sertão
Mulher, retirante e nordestina
Sobreviveu a difícil situação
Para provar a resistência severina 
De viver na miserável privação
Da frágil vida matutina.

Todas as mulheres tem um fascínio
Mesmo cansadas de tantas batalhas
Arrumam tempo para encantar
Toda e qualquer muralha
E com a magia do seu olhar
Derrama uma essência que espalha.

Mulheres admiráveis e inebriantes
Descontrolam com persuasão
Deixam o mistério desconcertante
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Para aqueles sem vocação
E um amor acalorante
Para os de bom coração.

Cansadas do dia a dia atribulado
Saciam seus desejos mais profundos 
Percorrendo caminhos espelhados
Que aliviam a carga em segundos
É o que desejam os homens afortunados
Das mulheres mais belas do mundo.

Estas profissionais liberais
Sedentas de alegria e perfeição
Desanuviam os problemas gerais
E retiram de si toda aflição
Dançando para os meros mortais
Na mais perfeita combinação.

Dançando livres como pássaro
O ritmo diferente invade seu corpo
E leva embora todo cansaço
Fazendo da viola o contorno
Para nunca perder o compasso
E garantir sempre o retorno.

O flamenco invade o coração
E com ele vem renascendo
A mulher com veia musical
Que desta vocação estava esquecendo
Aproveitando o fundo instrumental
Vou, desde já, a todos agradecendo.

3 ENTRADA (DISPARADA)

Prepare o seu coração / prás coisas que eu vou contar / Eu venho lá do 
sertão,  eu venho lá do sertão /  Eu venho lá  do sertão e posso não lhe 
agradar / Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar / E a morte, o destino, 
tudo, a morte e o destino, tudo / Estava fora do lugar, eu vivo prá consertar.

4 A ALMA DA MULHER (SEGUIRYA)

Há um brilho de faca / Onde o amor vier E ninguém tem o mapa / Da alma 
da mulher / Ninguém sai com o / Coração sem sangrar / Ao tentar revê-la / 
Um ser maravilhoso / Entre a serpente e a estrela.

5 XOTE DAS MENINAS (TANGO INICIANTE)

Mandacaru  /  Quando fulora  na seca é o  siná  que a  chuva  chega /  No 
sertão /  Toda menina que enjoa /  Da boneca  /  É siná que o amor /  Já 
chegou  no  coração...  /  Meia  comprida  /  Não  quer  mais  sapato  baixo  / 
Vestido bem cintado / Não quer mais vestir de mão... ela só quer...
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6 FANDANGUINHO (MILAGREIRO)

Agora vamos ter os girassóis do fim do ano e o calor vem desumano tudo 
irá se expandir  crescer com as águas quiçá, amores nos corações e um 
santeiro, milagreiro prevê a dor de terceiros e diz que a vida é feita de ilusão 
e um santeiro, milagreiro prevê a dor de terceiros e diz que a vida é feita de 
ilusão aquela que um dia o fez sonhar se foi com o outro no dia em que os 
dois se casariam por amor ele aluou hoje o seu pesar cintila nos varais usou 
as sete vidas e não foi feliz jamais toda a imensidão passou pela vida e foi 
cair na solidão mais um santo para esculpir é o que lhe vale pra evitar que o 
rancor suas ervas espalhe.

7 MOÇA BONITA (GUAJIRA )

A menina nordestina
Vê seu encanto florescer
E a mulher que descortina
Quer as bonecas esquecer
É essa mulher-menina
Que faz a vida transcender.

Brincadeira de criança
Tem na pureza a plenitude
Linda é esta mudança
Doce mel da juventude
Com toda a segurança
Se torna mulher de atitude.

Moça bonita, seu corpo cheira / Ao botão da laranjeira / Eu também não sei  
se é / Imagine o desatino / É um cheiro de café / Ou é só cheiro feminino / 
Ou é  só cheiro  de mulher  /  Moça bonita,  seu  olho brilha /  Qual  estrela 
matutina / Eu também não sei se é / Imagina minha sina / É o brilho puro da 
fé / Ou é só brilho feminino / Ou é só brilho de mulher / Moça bonita, seu 
beijo pode / Me matar sem compaixão / Eu também não sei se é / Ou pura 
imaginação /  Pra saber,  você me dê /  Esse beijo assassino /  Nos seus 
braços de mulher.

 
8 LUAR DO SERTÃO – (DUO de Ivete e Maria)

A voz dessa mulher fascinante
Atropela a menina que se descobriu
Espanhola de sorriso inebriante
No taxi lunar embarcou sutil
Para o nordeste viajou hesitante
Mas encontrou na Bahia o seu Brasil

Aqui descobriu o flamenco
E por ele se apaixonou
De repente, integrava o elenco
Com quem logo se identificou
Ela revelou-se um talento
E é aplaudida com fervor.
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* IVETE começa cantando a 1ª letra  (LUAR DO SERTÃO)

Não há ó gente, ó não Luar como esse do sertão / Não há ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão / Oh que saudade do luar da minha terra / Lá na 
serra branquejando folhas secas pelo chão / Esse luar cá da cidade, tão 
escuro / Não tem aquela saudades do luar lá do sertão

* MARIA entra cantando a 1ª letra  (TERRA QUERIDA)

Miña terra, miña terra / terra donde me eu criei / hortiña que quero tanto /  
figueiriñas que prantei / prados, ríos, arboredas / pinares que move o vento / 
paxariños  piadores  /  casiña  do  meu  contento  /  muíño  dos  castañares  / 
noites  craras  de luar  /  campaniñas  trimbadoras  /  da  igrexiña  do  lugar  / 
amoriñas das silveiras que eu lle  daba ó meu amor /  camiñiños antre o 
millo / ¡adios, para sempre adios!

* IVETE canta 2ª  letra (LUAR DO SERTÃO)

Mas como é lindo ver  depois  Por entre  o mato /  Deslizar  calmo regato, 
transparente como um véu / No leito azul das suas águas murmurando / E 
por sua vez, roubando as estrelas lá do céu.

* MARIA canta a 2ª letra  (TERRA QUERIDA)

¡Adios groria! ¡Adios contento! / ¡Deixo a casa onde nacín / deixo a aldea 
que conozo / por un mundo que non vin!/ Deixo amigos por estraños / deixo 
a veiga polo mar /  deixo,  en fin,  canto ben quero...  /  ¡Quen pudera non 
deixar! / Adiós, ríos; adios, fontes; / adios, regatos pequenos; / adios, vista 
dos meus ollos: / non sei cando nos veremos.

As duas cantam juntas o refrão do LUAR do SERTÃO

9 MORENA TROPICANA + MARGARITA e ROMERO + LETRA EDUARDO 
SEIS COPLAS (SEVILLANAS)

Entram todas para dançar as sevillanas. 

Morena Tropicana eu quero seu sabor
Da manga rosa quero gosto e o sumo / Melão maduro, saputi, juá /
Jaboticaba teu olhar noturno / Beijo travoso de umbu cajá /
Pele macia / Ai carnede caju / Saliva doce, doce mel, mel de urucu
Linda morena, fruta de vez temporana / Caldo de cana caiana / Vem me 
desfrutar
Suenã La Margarita com ser Romero / Com ser Romero sueña la Margarita
Com ser Romero sueña la margarita com ser Romero / Com ser Romero 
para  ir  com  la  virgen  em  el  sombrero  /  Para  ir  com  la  virgen  em  El 
sombrero / Y yo señora sueño com la marisma / Y yo señora sueño com la 
marisma / Y a todas horas.
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10 FANDANGO

Com sorriso de menina
E emoção de debutante
O seu corpo alucina
Qualquer homem confiante
É essa garota traquina
Que se transforma em amante.

Com jeito de andar desinibido
E as chamas do olhar quente
Ela esconde no vestido florido
O corpo da mulher ardente
Faz o homem perder o sentido
E traz a vida em seu ventre.

Essa gata selvagem e sedutora
Morena iluminada pelo sol
Com seus ares de pecadora
Ela perfuma todo lençol
Para o caçador é encantadora
Deslumbrante como um girassol.

Um girassol nos teus cabelos / Batom vermelho, girassol / Morena flor do 
desejo / Ah, teu cheiro em meu lençol!!! / Desço pra rua, sinto saudade / 
Gata selvagem, sou caçador / Morena flor do desejo / Ah, teu cheiro mata-
dor!!! / Mar e Sol / Gira, gira, gira / Gira, gira, gira, gira, girassol.

11 MULHER NOVA (ALEGRIA)

Cena vazia. Entrada da primeira bata
A mulher tem na face dois brilhantes /  Condutores fiéis do seu destino / 
Quem não ama o sorriso feminino / Desconhece a poesia de Cervantes / 
Mulher nova, bonita e carinhosa / Faz o homem gemer sem sentir  dor / 
Virgulino Ferreira,  o Lampião /  Bandoleiro das selvas  nordestinas /  Sem 
temer a perigo, nem ruínas / Foi o rei do cangaço no sertão mas um dia 
sentiu no coração / O feitiço atrativo do amor / A mulata da terra do condor /  
Dominava uma fera  perigosa  /  Mulher  nova,  bonita  e  carinhosa /  Faz o 
homem gemer sem sentir  dor /  Mulher nova, bonita e carinhosa / Faz o 
homem gemer sem / Gemer sem / Gemer sem / Gemer sem sentir dor.

12 COMO DOIS ANIMAIS – JALEO (DANIEL E KARINA)

Entrada direta do cachorro e da onça com Ivete.

Uma moça bonita de olhar agateado
Deixou em pedaços meu coração
Uma onça pintada e seu tiro certeiro
Deixou os meus nervos de aço no chão
Meu olhar vagabundo de cachorro vadio
Olhava a pintada e ela estava no cio
E era um cão vagabundo e uma onça pintada
Se amando na praça como os animais
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13 SOLEÁ FLAMENCA AVANÇADO (SOLEÁ)

14 SOLEÁ FLAMENCA INTERMEDIO (SOLEÁ)

Entram as soletes marcando o compasso na palma. 

15 TAXI LUNAR (TANGO AVANÇADO)

As  tanguetes  II  entram no  palco  no  2°  cordel.  Cena  com o  garoto  de  
aluguel. 

Te enfeitiço com meus encantos
Pensa que te tenho no coração
Ofereço carícias sem descanso
Te faço perder a noção
Depois ouço teus prantos
E fujo com a sua distração. 

Com você agia por impulso
Agora não é isso que quero
Do meu coração te expulso
Por ti nunca mais me desespero
Não amarei um avulso
Preciso de um homem sincero.

Pela sua cabeleira vermelha / Pelos raios desse sol lilás / Pelo fogo do seu 
corpo, centelha / Pelos raios desse sol / Bela, linda, criatura bonita / Nem 
menina, nem mulher / Tem espelho no seu rosto de neve / Nem menina, 
nem mulher.

 
16 JALEOZINHO (D. DA MINHA CABEÇA)

Dona  da  minha  cabeça  ela  vem  como  um  carnaval  /  E  toda  paixão 
recomeça, ela é bonita demais / Não há um porto seguro, futuro também 
não há / Mas faz tanta diferença, quando ela dança, ela dança / Dona da 
minha cabeça quero tanto te ver chegar / Quero saciar minha sede milhões 
de  vezes,  milhões  de  vezes  /  Eu  digo  e  ela  não  acredita,  ela  é  bonita 
demais / Não há um porto seguro, futuro também não há / Mas faz tanta 
diferença, quando ela dança, ela dança.

17 CAÑA (Bicho de sete cabeças)

Não dá pé não tem pé nem cabeça / não tem ninguém que mereça / não 
tem coração que esqueça / não tem jeito mesmo / não tem dó no peito / não 
tem  nem  talvez  ter  feito  /  que  você  me  fez  desapareça  /  cresça  e 
desapareça / Não tem dó no peito / não tem jeito / não tem ninguém que 
mereça / não tem coração que esqueça / não tem pé não tem cabeça / não 
dá pé não é direito / não foi nada, eu não fiz nada disso / e você fez um 
bicho de sete cabeças.
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18 TARANTOS (DANIEL)

19 DUO EDUARDO E IVETE – (Tocando em frente)

20 BULERIA (FREVO MULHER)

Sempre me causa calafrio 
Mulher de grande emoção
Sua alma esconde desafios
Que arrebentam qualquer coração
Pelo olhar consegue elogios
Aproveitando cada estação.

Como serpente rastejante
Sua vida é mel e fel
E com corpo flamejante
Conquista logo seu papel
Num descompasso inquietante
Faz dele o seu troféu.

21 TANGO (Maria Maria)

Agradeço a linda homenagem
Do Nordeste por minha terra
Nesta minha longa viagem
Transpus toda uma guerra
Por isso trago na bagagem
Um aprendizado que nunca se encerra.

Queridos espanhóis 
Respeitamos sua cultura
Mas, o nordeste é nosso alento
E nos acolhe com candura
Deixamos nosso agradecimento
De criador pra criatura.

Maria, Maria É um dom, uma certa magia, Uma força que nos alerta / Uma 
mulher que merece viver e amar / Como outra qualquer do planeta / Maria,  
Maria É o som, é a cor, é o suor / É a dose mais forte e lenta / De uma gente 
que ri quando deve chorar / E não vive, apenas aguenta / Lêre, lare, lêre, 
lare. Lêre, larê / Mas é preciso ter força / É preciso ter raça / É preciso ter 
gana sempre / Quem traz no corpo uma marca Maria, Maria Mistura a dor e 
a alegria / Mas é preciso ter manha / É preciso ter graça / É preciso ter 
sonho sempre / Quem traz na pele essa marca / Possui a estranha mania / 
De ter fé na vida. 
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As considerações finais não poderiam ser finais depois de entender que este 

é  um  estudo  que  trata  sobre  transitoriedades  e  fluxos  em  movimento.  Dessa 

maneira, considero que as reflexões ditas finais são apenas reflexões obtidas em 

uma determinada porção de tempo, que diz respeito ao amadurecimento do artista, 

do acadêmico e do professor que estiveram juntos dedicados neste estudo.

Considero, também, que a obra analisada ganhou proporções que não tinha 

anteriormente,  e  é  neste  momento  que  saliento  a  importância  de  um  estudo 

acadêmico  sobre  o  fazer  artístico.  As  noções  sobre  identidade,  imaginário, 

regionalismo, transculturação, o entendimento sobre a política que se instaura nas 

músicas  nordestinas,  na  dança  flamenca  e  como  todas  essas  informações  se 

articulam em cena sob o olhar dos conceitos da crítica genética, foram importantes 

para ampliar algumas compreensões.

Foi  importante  compreender  que,  em 2009,  o  espetáculo  Entre  Carmens  e 

Severinas  já tratava de todas as questões discutidas e que somente com o meu 

ingresso  na  academia  é  que  pude  perceber  com  maior  clareza  quais  eram  as 

questões que estavam ali  implicadas, e de que modo essas questões interagiam 

diretamente com o meu fazer artístico. O estudo acadêmico, neste caso, desvelou 

um objeto que já se fazia presente – no entanto, o meu olhar não estava treinado 

para enxergar a sua potência.

Não pretendo, com isso, condenar a arte à academia, mas reconheço em mim 

o fortalecimento de uma produção em arte que já não está apenas relacionada ao 

empirismo. Faço dessa experiência uma relação de parceria que potencializa o fazer 

artístico com ferramentas que antes não dispunha e, portanto, reafirmo que, nesse 

caso, olhar o processo artístico com outras lentes, gerou novas possibilidades de 

observação sobre o mesmo, tornando a obra de arte múltipla e inacabável.

Compreendo, também, que o que antes poderia parecer ser uma tarefa sem 

sentido – aproximar a cultura nordestina com a dança flamenca –, com o estudo 

acadêmico,  percebi  que  foi  possível  descobrir  aproximações,  obviamente 

considerando  o  recorte  feito,  e  que  o  contexto  inventado  do  espetáculo  Entre 

Carmens e Severinas não só aproxima as culturas como, também, faz surgir desse 

encontro um produto transculturado.
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A importância da leitura da  Invenção do Nordeste de Albuquerque Junior me 

levou a pensar sobre que imagens e recortes eu estava construindo para falar de 

nordeste. A fala de Albuquerque Junior reforça constantemente que o imaginário de 

nordeste que existe como uma região gestada no saudosismo foi construída pelo 

próprio  nordeste  e  não  por  outras  regiões.  É  o  imaginário  produzido  pela 

individualidade de um coletivo com uma série de características de manutenção e 

autodefesa.

A invenção do nordeste de Carmen e Severina segue pela mesma lógica de 

Albuquerque Junior e inevitavelmente traz o saudosismo, sem querer ser panfletário 

numa  atitude  de  levantar  bandeiras  da  manutenção  de  um nordeste  arcaico.  A 

intenção do recorte feito surge de experiências particulares que levam para cena 

gostos pessoais dos integrantes, numa intenção de promover para o público uma 

oportunidade de fruição da dança flamenca de um modo mais aproximado com sua 

própria cultura.

Ainda assim, este estudo revela que não seria possível estar apartado de um 

posicionamento  político  dentro  das  escolhas  que  foram  feitas.  Essas  escolhas 

apontaram questões sobre o olhar que estava sendo lançado na compreensão da 

cultura nordestina, na maneira como o feminino está presente em cena e como o 

discurso do corpo que dança está atrelado a essas escolhas.

Essas  três  questões  estão  contempladas  no  corpo  da  dissertação,  mas 

considero que cada uma delas mereceria uma nova dissertação para ganhar outro 

tipo de aprofundamento que exige a natureza de suas áreas. De qualquer modo, 

essas  questões  encontram  no  corpo  um  ponto  comum  no  processo  de 

transculturação.

Concluo que, no processo de transculturação, o primeiro produto transculturado 

do espetáculo já existia antes do seu próprio surgimento. Resultado de muitos anos 

de dedicação ao estudo de dança flamenca, resultado de muitos anos de carnaval,  

resultado  de  muitos  anos  de  dança,  resultado  de  muitos  anos  de  cultura  afro, 

resultado de muitos anos de viver a cidade em que vivo, resultado de muitos anos 

de  muitos  trânsitos  no  corpo:  eu  sou  esse  elemento,  sujeito  e  objeto  dessa 

transculturação.  
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E então, ao “findar” este estudo e compreender o que Ortiz nos fala sobre a 

transculturação como uma cópula genética, percebo que a minha hipótese de que 

Entre Carmens e Severinas é um produto transculturado, já está confirmada antes 

mesmo do seu próprio surgimento, porque a transculturação acontece nos corpos. O 

que o espetáculo faz é levar para a cena argumentos que evidenciam um processo 

transculturado por meio de elementos que adornam o corpo que dança.

Mesmo  que  esse  espetáculo  tivesse  outro  nome  e  outra  proposta 

absolutamente diferente (como em outras produções que já fiz),  inevitavelmente, 

independente  da  minha  vontade,  o  resultado  seria  um  processo  transculturado, 

porque é no corpo que esse processo acontece. Esta é uma discussão que não foi 

muito favorecida neste estudo porque o corpo fazia parte dos elementos de estudo 

para análise assim como o figurino e as músicas. No entanto, percebo que o corpo é 

o foco de uma discussão que merece um estudo aprofundado numa pesquisa de 

doutorado.

Com a crítica genética, entendi que o conceito de inacabamento nos permite 

compreender que todo processo artístico será sempre uma continuidade,  mesmo 

que as razões e condições da obra mudem – sempre será um traço do mesmo 

artista e do seu projeto poético. De fato, ao escrever e refletir sobre as questões aqui 

abordadas, percebo que não seria possível ser determinista em relação às questões 

sobre fim e começo. E se tudo é continuidade, passo adiante a próxima página em 

branco com as reticências de quem em breve dará continuidade a este estudo numa 

nova empreitada...
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ANEXOS

ENTRE CARMENS E SEVERINAS 2009

FICHA TÉCNICA:

Direção e coreografia
Daniel Moura

Direção musical e arranjos
Eduardo Bertussi

Texto cordel
Dulcila Torres

Desenho de luz e operação
Marcio Nonato

Músicos 
Eduardo Bertussi, Ivete Andrade e Ricardo Cathala

Percussão
Ricardo Cathala

Músico convidado
Rodrigo Sestrem

Dançarinos
Adriana  Domingues,  Ana  Paula  Lobo,  Ana  Pereira,  Ana  Virginia,  Carla  Freitas, 
Claudia Ramos, Daniel Moura, Daniela Bahiense, Dulcila Torres, Eliana Rodrigues, 
Giovani  Damião,  Helena Seixas,  Irana Pacheco,  Isabela Garcez,  Jaqueline Neto, 
Juliana Carvalho, Juliana Cunha, Karina Meireles, Karine Soares, Katia Avena, Leila 
Brito,  Livia  Gonçalves,  Luciana  Nascimento,  Luiza  Raña,  Mônica  Lins,  Regina 
Bochicchio, Roberta Miranda, Tatiana Simas, Vanessa Chaves.

Dançarina convidada
Karina Leiro
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Técnico de som
Bentinaldo de Souza e Valney Costa

Técnico de iluminação
Tiago Oliveira

Vídeo arte
Tiago Lins

Orientação de figurino
André Masseno

Estudo de figurino e confecção de adereços
Grupo Flamencantes

Confecção de figurino
Vivanice Borges

Fotografia
Patrícia Carmo

Designer gráfico
Talis Castro – Hiperativa Comunicação e Cultura

Filmagem e edição do DVD
Valdir – Teto produções

Direção de produção
Daniel Moura

Coordenação de produção
Ivete Andrade e Roberta Miranda

Realização e produção
Daniel Moura e Grupo Flamencantes 
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ENTRE CARMENS E SEVERINAS 2010

FICHA TÉCNICA:

Diretor e Coreógrafo
Daniel Moura

Direção Musical e Arranjos
Eduardo Bertussi

Composição O Mirante dos Sonhos
Eduardo Bertussi

Direção de Produção
Daniel Moura

Coordenação de Produção
Roberta Miranda e Ivete Andrade 

Projeto de luz e operação
Marcio Nonato

Músicos 
Eduardo  Bertussi,  Ivan  Almeida,  Ivete  Andrade,  Maria  Chacón,  Ricardo  Cathala, 
Rodrigo Sestrem

Percussão
Ricardo Cathala

Músico Convidado
Rodrigo Sestrem

Dançarinos
Ana  Virginia,  Andrea  Lopes,  Carla  Freitas,  Carla  Fernandes,  Carla  Medeiros, 
Cristiane  Póvoas,  Cristiane  Magalhães,  Claudia  Ramos,  Daniel  Moura,  Daniela 
Bahiense, Dulcila Torres, Eliana Rodrigues, Helena Seixas, Juliana Cunha, Juana 
Navarro,  Karina  Meirelles,  Karina  Kruguer,  Karine  Rodrigues,  Leila  Brito,  Livia 
Gonçalves, Luciana Nascimento, Luiza Raña, Mariana Baqueiro, Roberta Miranda, 
Roseane Agatão, Rosiane Freire, Sava Verbena, Tatiana Simas, Ticiana Barral.

Dançarina Convidada
Karina Leiro
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Fotografia 
Tiago Lima

Orientação de figurino
André Masseno

Estudo de figurino e confecção de adereços
Grupo Flamencantes

Confecção de Figurino
Vivanice Borges

Texto Cordel
Dulcila Torres

Designer Gráfico
Talis Castro
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ENTRE CARMENS E SEVERINAS 2011

FICHA TÉCNICA:

Diretor e Coreógrafo
Daniel Moura

Direção Musical e Arranjos
Eduardo Bertussi

Direção de Produção
Daniel Moura

Coordenação de Produção
Ivete Andrade e Roberta Miranda

Projeto de luz e operação
Marcio Nonato

Músicos 
Eduardo Bertussi, Ivete Andrade, Maria Chacon e Ricardo Cathala

Percussão
Ricardo Cathala

Músico Convidado
Rodrigo Sestrem

Dançarinos
Ana Virginia, Ana Paula Lobo, Ananda Amaral, Andrea Lopes, Carina Kruguer, Carla 
Freitas,  Cristiane  Póvoas,  Cristiane  Magalhães,  Claudia  Ramos,  Daniel  Moura, 
Dulcila Torres, Eliana Rodrigues, Emilia Azevedo, Fernanda Liberal, Giovani Damião, 
Helena Seixas, Janine Rocha, Juana Navarro, Karina Meireles, Karine Rodrigues, 
Karla Medeiros, Leila Brito, Livia Gonçalves, Luciana Nascimento, Mariana Baqueiro, 
Roberta Miranda, Rosana São Pedro, Rosiane Freire, Sava Verbena, Paloma Lima, 
Patricia Filadelfo, Tatiana Simas.

Dançarina Convidada
Karina Leiro
 
Fotografia
Patrícia Carmo e Caroline Paternostro



127

Filmagem
Marcio Santos

Orientação de figurino
André Masseno
Katia Valeria (2011)

Estudo de figurino e confecção de adereços
Grupo Flamencantes

Confecção de Figurino
Vivanice Borges
Katia Valeria (2011)

Texto Cordel
Dulcila Torres

Designer Gráfico
Talis Castro
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ENTRE CARMENS E SEVERINAS 2012

FICHA TÉCNICA:

Diretor e Coreógrafo
Daniel Moura

Direção Musical e Arranjos
Ricardo Cathala

Direção de Produção
Daniel Moura

Coordenação de Produção
Roberta Miranda e Karine Rodrigues

Projeto de luz e operação
Marcio Nonato

Músicos 
Ivete Andrade, Maria Chacon, Ricardo Cathala e Ivan Almeida

Percussão
Elena Diz

Dançarinos
Ana Virginia, Carina Kruguer, Carla Freitas, Céli Guimarães, Cristiane Magalhães, 
Claudia  Ramos,  Daniel  Moura,  Dulcila  Torres,  Emanuele Melo,  Fernanda Liberal, 
Giovani Damião, Helena Seixas, Juana Navarro, Karina Meireles, Karine Rodrigues, 
Karla Medeiros, Leila Brito, Liza Gesteira, Luciana Nascimento, Mariana Baqueiro, 
Marina Lordelo, Roberta Miranda, Rosiane Freire, Viviane Noronha.

Fotografia
Andrea Magnoni

Filmagem
Jorge Silva

Orientação de figurino
André Masseno
 Katia Valeria (2011)
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Confecção de Figurino
Vivanice Borges
Katia Valeria (2011)

Texto Cordel
Dulcila Torres

Designer Gráfico
Talis Castro e Roberta Miranda
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