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Prefácio
José Assad Cuéllar1

Conheci o Zeca antes de conhecê-lo.
Em 1995, meu pai me deu um livro que havia encontrado em uma
reconhecida editora e livraria de Bogotá, cujo título em espanhol
era: Iniciación al Candomblé, escrito por um tal de José Luís Ligiéro
Coelho.
Longe de imaginar, até então, que nos anos seguintes, mais exatamente em 1991, eu conheceria pessoalmente o autor daquele texto
que, sem saber de suas andanças pelos territórios impudicos do teatro, me levaria a associar os assuntos do Candomblé com idiomas e
estruturas típicas da teatralidade em aspectos ligados à dramaturgia,
atuação e encenação.
Essa associação entre ritual e teatralidade tornou-se, posteriormente, um dos marcos de referência para desenvolver o objeto de uma
pesquisa que iniciei com um laboratório de pesquisas na Faculdade
de Artes de Bogotá – ASAB, da Universidade Distrital Francisco José
de Caldas: “O treinamento como prática criativa”.
Esta passagem anedótica é para estabelecer a série de “coincidências” que levaram ao encontro pessoal entre Zeca Ligiéro e o acima
mencionado, e sobre a publicação deste livro do qual, sem dúvida
alguma, os leitores farão bom proveito porque é um trabalho bem
documentado, honesto e extenso que resume um projeto de pesquisa
e de vida em si, tanto na ordem racional-cognitiva, como no lugar
1 Encenador, dramaturgo e professor da Universidad Distrital de Bogotá, Colômbia.
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do sensível-criativo, porque seu autor soube vivenciar suas reflexões
teóricas a partir de uma prática irrenunciável, porque ele é acima de
tudo um homem de vocação teatral inconfundível.
Dramaturgo, diretor, ator que investiga o teatro a partir do próprio
teatro e, acima de tudo, obstinado em seus propósitos como ninguém.
Ele tem lutado contra a corrente para abrir caminhos na academia
que possibilitem a inclusão de conhecimentos, técnicas e saberes
ancestrais das culturas afro-ameríndias no processo de formação de
atores e dançarinos.
Este propósito também o levou a fundar o Núcleo de Estudos das
Performances Afro-Ameríndias – NEPAA, dentro da UNIRIO. Berço
de pesquisadores que desenvolveram sua formação de pós-graduação dentro das diretrizes de pesquisa deste centro que conquistou
seu espaço, apesar da resistência em terceira pessoa da marca do
eurocentrismo.
Mas voltando às origens desta relação, confesso que o autor daquele livro já provocava em um leitor desavisado, ligado ao ofício teatral
– que era o meu caso –, a possibilidade de conectar conteúdos do
âmbito dos mitos, das práticas religiosas e suas ritualizações com as
formas adequadas de teatro, revivendo assim a utopia ou pelo menos
o desejo de restabelecer a conexão entre mito, ritual e dramatização.
Aspectos estes tratados no livro que ora apresento à consideração
dos leitores.
Anos depois, conheci pessoalmente Zeca Ligiéro, através de Licko
Turle, que veio para a Colômbia como assistente do grande encenador/professor Amir Haddad, para um projeto de formação destinado
a diretores de escolas regionais de teatro. Amir Haddad é outro ponto
em comum com Zeca porque ele, em seus primórdios, na década de
1970, recebeu influências de Haddad no projeto Grupo Niterói. Licko
Turle sugeriu Zeca Ligiéro como a pessoa ideal para dirigir um dos
trabalhos do curso de aprofundamento em atuação. Naquela época
eu estava atuando como coordenador do programa de teatro da Faculdade de Artes de Bogotá – ASAB. Nessa estada, Zeca montou com
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sucesso Notícias das Coisas Passadas, espetáculo baseado em textos
de Augusto Boal, entre outras fontes dramatúrgicas. A estética e o
conteúdo dessa montagem me deram a primeira luz de sua pesquisa.
Desde então, pude perceber seu interesse em desenvolver um processo de pesquisa que explorasse as qualidades do teatro a partir de
uma perspectiva ampliada, capaz de conectar a visão contemporânea
da performance com as formas e conteúdos ancestrais presentes no
imaginário e nas manifestações culturais populares.
Essa ideia de atemporalidade passa a ser elucidada ao longo dos
capítulos deste trabalho ao reestabelecer o fio condutor entre o mito,
o rito e a dramatização ou teatralidade. Uma relação, a meu ver, diluída através dos séculos pela concepção epistêmica que a partir do
pensamento europeu purificou, para não dizer esterilizou, o teatro
de influências do mito e ritual, em prol de sua autonomia como uma
linguagem estrita e supostamente “artística”.
Por outro lado, deve-se reconhecer que não foram poucas as tentativas, através dos movimentos de vanguarda e celebridades do teatro
ocidental, de devolver à arte milenar seu lugar e preponderância na
vida da sociedade. Em outras palavras, reviver essa qualidade mágica
e poderosa do teatro como acontecimento vital em um espaço de
convivência onde o indivíduo busca uma experiência coletiva, através
da representação do mito, seu reencontro na origem compartilhada.
Tanto Calderón de la Barca, como Brecht, ou Grotowski, ou Barba,
Artaud e tantos outros indivíduos, movimentos e vanguardas focaram
suas expectativas na busca do elo perdido que permitiria ao teatro recuperar sua relevância preeminente no conjunto das práticas sociais.
No entanto, e sem desconsiderar essas tentativas, a valiosa contribuição
do autor deste livro é reconhecer essas formas primevas e essenciais do
Teatro das Origens nas manifestações “vivas” das culturas marginalizadas pelo discurso hegemônico, elaborado a partir de uma concepção
que canoniza práticas teatrais dentro de uma perspectiva unívoca.
Este cânone exclui claramente os limites na definição do que pode
ser concebido como teatro. Aristóteles define este primeiro cânone
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