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Este Brasil não é o do samba, 
das palmeiras e dos sabiás
Matadouro 

De Marcelo Evelin & Núcleo do 
Dirceu. Lisboa, palco do Teatro 
Municipal Maria Matos. 2 de 
Dezembro, 21h30

Anfi teatro a três quartos
Sete homens e uma mulher 
alinhados, de costas para nós, ao 
fundo do palco onde foi montado 
o anfi teatro. Na caixa negra não 
há ornamentos (só um microfone, 
além dos aparatos luminotécnicos); 
o vestuário da rua será despido, 
deixando apenas espátulas de 
pedreiro presas à pele: são corpos de 
trabalho e não corpos trabalhados. 
A identidade encoberta, sob 
cabeleiras falsas e máscaras a evocar 
estatuetas índias ou espectros de 
morte, cangaceiros ou fi guras de BD; 
criaturas díspares e risíveis ao som 
de um tambor, réstias de carnaval 
ou do transe do bumba-meu-boi. 
Nos 50 minutos seguintes (até ao fi m 
da peça), o bando iniciará insólita 
maratona, em círculo, à qual a 
partitura de Schubert emprestará 
uma solenidade trágica (guitarra 
distorcida, latidos de cão e apitos 
estridentes acrescentarão outros 
referentes). É esta correria sem 
rumo a alegoria de um país? Da 
existência? A possibilidade de um 
nexo ameaça sucumbir ao efeito da 
saturação.   

mm  nn

Matadouro encerra a trilogia do 
colectivo Marcelo Evelin & Núcleo 
do Dirceu (fundado em 2006, 
no Piauí), inspirada em Sertões 
(1902) de Euclides da Cunha (1866-
1909), obra sobre a Guerra dos 
Canudos que, no século XIX, opôs 
fazendeiros à população pobre e 
revoltosa do Nordeste, liderada por 
Antônio “Conselheiro”, um místico 
do povo – na genealogia da Teologia 
da Libertação e do Movimento 
dos Sem-Terra dos anos 70/80. 
Exala algo desse Brasil sertanejo e 
lendário, de coronéis e jagunços, 
do banditismo social de Lampião e 
Maria Bonita, eternizado por Jorge 
Amado ou Guimarães Rosa. 

Há sinais de exaustão, e o 
suor escorre sobre a pele dos 
intérpretes. Aglomerados, tocam-se 
ou abraçam-se; tiram fotografi as, 
parecem divertir-se ou fazem gestos 
obscenos. Mas prosseguem sempre, 
qual alcateia, cada um recuperando 
fôlego como pode, no desconforto 
cru do cansaço e da nudez. No fi nal, 
de novo enfi leirados, perscrutam 
o público sem uma palavra. Este é 
o Brasil de hoje: um “remoinho de 
força e desperdício”, em resistência 
“não contra, mas a favor”, lia-se 
na folha de sala; aqui se acorda, 
segundo a crítica paulista Helena 
Katz, o “que há de mais sério nos 
tempos que correm: a solidariedade 
e o afecto”. 

Paira, porém, uma atmosfera de 

absurdo e desesperança, a recordar 
a maratona dançante do romance 
Os Cavalos também se Abatem 
(H. McCoy, 1935) nos dias negros 
da Grande Depressão. E não é 
evidente que o universo referencial 
e perceptivo da peça funcione sem 
o apoio de um discurso colateral. O 
confronto e a radicalidade incorrem 
nalgum hermetismo, e no risco 
ingrato da aparente gratuitidade. 
Matadouro desafi a, contudo, alguns 
clichés e é uma peça poderosa, 
da qual quereríamos gostar: uma 
peculiar assimilação de elementos 
da dança contemporânea, processos 
identitários e inquietações 
sociais, aparentados, aliás, aos da 
conterrânea Lia Rodrigues. 

Há 20 anos, algo similar 
marcava os alvores da nova dança 
portuguesa; em 2011, ano da 
Europália-Brasil, inúmeros sinais 
indiciam uma explosão criativa e 
conceptual, animada no fulgor de 
uma cultura corporal extratensiva, 
sem contornos defi níveis. É 
sintomático ter Matadouro 
emergido à margem do eixo Rio-S.
Paulo-Minas, num Piauí duplamente 
periférico, que M. Evelin (n. 1962) 
divide, desde 1986, com a Europa: 
entre as múltiplas pertenças e outras 
tantas distâncias, compreendeu 
que só conseguiria falar do mundo 
falando da sua própria terra. 

Luísa Roubaud

Crítica de Dança
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03/12/2011

"Matadouro"

 

"Matadouro" está em cena esta noite no Teatro Maria Matos, em Lisboa.
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Dança
Lisboa
Casino Lisboa
Alameda dos Oceanos Lote 1.03.01 - Parque 
das Nações. T. 218929070 
Cambio de Tercio Comp.: Nuevo Ballet 
Español. Coreog. Ángel Rojas, Carlos 
Rodríguez. De 1/12 a 11/12. Ter a sáb às 21h30 
. Dom às 17h00 . No Auditório dos Oceanos. 
Teatro Municipal Maria Matos
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. T. 218438801 
Matadouro Comp.: Núcleo de Criação do 
Dirceu. Coreog. Marcelo Evelin. Hoje e  
amanhã às 21h30 . M/16.   
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a O Piauí fi ca na região do 
Maranhão, no Nordeste do Brasil. 
Não há mar, nem muito turismo, 
é uma região pobre, de pasto, 
sem grandes recursos, feita de e 
por resistentes com uma história 
terrível que se cruza com a história 
da construção do próprio Brasil. É 
lá que vivem “aqueles que não têm 
rosto”, uma população que perdeu 
as suas raízes índias, ao ser dizimada 
pelos ofi ciais durante a insurreição 
popular que teve na Baía o seu 
epicentro. Com ela desapareceram 
as ligações à terra que mostravam 
de que matéria era feita o cabouclo, 
esse homem surgido do encontro 
entre o índio e o africano. “É 
uma terra selvagem”, diz Marcelo 
Evelin, o coreógrafo que entre o 
seu Brasil ancestral e a Europa pós-
colonial criou Matadouro, que hoje 
e amanhã se apresenta no Maria 
Matos, em Lisboa.

Matadouro conclui a trilogia que 
Evelin construiu a partir da leitura 
de Os Sertões, livro fundamental de 
Euclides da Cunha. Iniciada em 2003 
com Sertão e continuada depois, 
em 2006, com Bull Dancing, segue 
as três partes dessa obra – terra, 

homem, luta – para falar da “luta 
entre o ofi cial e o não ofi cial”, dos 
confl itos entre “o que é organizado 
e o que ainda é selvagem”, “entre a 
história e a memória”. 

Matadouro, diz-nos o coreógrafo, 
emocionado por se apresentar 
em Portugal, é uma “luta contra o 
corpo”, que se estabelece entre “o 
capitalismo e o colonialismo”, entre 
“o virtual e o tradicional”, entre “o 
que é e o que não é”.

Evelin fala de um bando, de um 
sistema e de um círculo. Diz que 
serão esses princípios, “muito 
simples, quase minimais”, que 
problematizam a ideia de ritual e 
alimentam a condição mística que 
a peça pode conter. A ele interessa-
lhe “a resistência”, “a energia”, “a 
hipnose”. “Há quem veja na peça 
um lado arcaico” e, nele, como que 
numa leitura histórica e política, 
a saída dos índios da Amazónia. 
Não será por acaso. A imagem 
inicial, onde se constituiu o que 
o coreógrafo apelida de “pelotão 
de fuzilamento”, vai pontuando a 
partitura de Schubert com o ritmo 
da percussão. Os corpos nus dos 
bailarinos são, no modo despojado 
como se apresentam, corpos que 
carregam uma carga ritualista e um 

Trazer o corpo para a luta
Matadouro aparenta ser só corpos a correr, até 
à exaustão. Mas é também a história do Brasil a que 
se contará hoje e amanhã no Maria Matos, às 21h30

Tiago Bartolomeu Costa desejo de resistência que, ao longo 
da coreografi a, vão traduzindo, por 
uma resiliência, uma energia e um 
desejo de evasão hipnótico.

Evelin fala de “trazer o corpo 
para a luta”, fazendo ecoar a frase 
de Pier Paolo Pasolini sobre a 
implicação do corpo na construção 
de uma memória. E do modo como 
os bailarinos criam, através do 
cansaço evidente dos corpos, da sua 
profunda exaustão, do abandono 
da racionalidade, “um estado de 
excepção” onde confl uem poder, 
política e intuição. E silêncio, feito 
por corpos que não cessam de se 
bater por um ideal. 

O coreógrafo conversa com o público 
domingo às 18h30

DR
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30 DE NOVEMBRO DE 2011, 17:00 

Partilhar:    

DANdA 

"Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo 
como metifora no Maria Matos
A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar
sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser apresentada na sexta-feira e no sibado no 
palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa. 

O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a 
partir da obra "Os Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos Canudos (1896-1897), 
publicada em 1902.

A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do 
Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da Cunha como 
correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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DANdA 

"Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo 
como metifora no Maria Matos
A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar
sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser apresentada na sexta-feira e no sibado no 
palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa. 

O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a 
partir da obra "Os Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos Canudos (1896-1897), 
publicada em 1902.

A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do 
Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da Cunha como 
correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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Matadouro
N~cleo do Dirceu.

2, 3 Dez/11:21h30

Matadouro encerra a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra Os 
Sert}es de Euclides da Cunha, um livro sobre a Guerra de Canudos, 

que op{s os fazendeiros aos milhares de pobres sertanejos no 

Nordeste do Brasil no fim do spculo XIX. Inspirado nesta anilise 

politica e social do sertmo nordestino, Matadouro investiga o corpo 

como metifora de um campo de batalha onde acontecem verdadeiros 

combates entre a selvajaria e a civilidade, o oficial e o marginal, o 

territyrio perifprico e o mundo globalizado. Em palco, oito intprpretes

incorporam a luta no seu estado limite atravps de uma acomo conttnua

ao som do Quinteto em Dy�Maior de Schubert. 

Informao}es Ôteis: Sala Principal com Bancada
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Comente

Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar sobre a 
realidade sertaneja no Brasil, vai ser apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria Matos, em 
Lisboa. 

O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os 
Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos Canudos (1896-1897), publicada em 1902.

A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do spculo
XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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Danoa: "Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo como metifora no Maria Matos

Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser 
apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.
O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos
Canudos (1896-1897), publicada em 1902.
A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da 
Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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Danoa: "Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo como metifora no Maria Matos

Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser 
apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.
O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos
Canudos (1896-1897), publicada em 1902.
A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da 
Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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Danoa: "Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo como metifora no Maria Matos

Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser 
apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.
O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos
Canudos (1896-1897), publicada em 1902.
A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da 
Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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Por Agrncia Lusa, publicado em 30 Nov 2011 - 16:58 | Actualizado hi�14 minutos 2 segundos 

Danoa: "Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo como metifora no Maria Matos

Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser 
apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.
O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos
Canudos (1896-1897), publicada em 1902.
A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da 
Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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Danoa: "Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo como metifora 
no Maria Matos
Por Agrncia Lusa, publicado em 30 Nov 2011 - 16:58 | Actualizado hi�14 minutos 2 segundos 

Danoa: "Matadouro", de Marcelo Evelin, mostra o corpo como metifora no Maria Matos

Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser 
apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.
O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos
Canudos (1896-1897), publicada em 1902.
A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da 
Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.
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Maria Matos: ©Matadouroª�mostra o corpo como metifora

A coreografia ©Matadouroª, de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar 
sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser apresentada na sexta-feira e no sibado no 
palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa. 

O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do 
Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da 
obra ©Os Sert}esª, de Euclides da Cunha sobre a 
Guerra dos Canudos (1896-1897), publicada em 1902.

A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a 
milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no 
fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por 
Euclides da Cunha como correspondente do jornal O 
Estado de Smo Paulo.

Diirio Digital / Lusa 

Página 24



Cultura Online.net   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 38867259 30-11-2011

 

'Matadouro', de Marcelo Evelin, mostra o corpo como metifora 
no Maria Matos 
POR PR |  30 NOV 2011  

A coreografia ©Matadouroª, de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser apresentada
na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa.

O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra Os Sert}esª, de Euclides da Cunha sobre a Guerra 
dos Canudos (1896-1897), publicada em 1902.

A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da 
Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo Paulo.

Fonte: Diirio Digital / Lusa

0 /10 em 0 votos

 Gosto Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar 
sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria 
Matos, em Lisboa. 

O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os
Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos Canudos (1896-1897), publicada em 1902.

A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do 
spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo 
Paulo.
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Lisboa, 30 nov (Lusa) - A coreografia "Matadouro", de Marcelo Evelin, que usa o corpo como metifora para falar 
sobre a realidade sertaneja no Brasil, vai ser apresentada na sexta-feira e no sibado no palco do Teatro Maria 
Matos, em Lisboa. 

O espeticulo, interpretado pela companhia N~cleo do Dirceu, fecha a trilogia de Marcelo Evelin a partir da obra "Os
Sert}es", de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos Canudos (1896-1897), publicada em 1902.

A Guerra de Canudos, que op{s os fazendeiros a milhares de pobres sertanejos no nordeste do Brasil no fim do 
spculo XIX, foi presenciada, em parte, por Euclides da Cunha como correspondente do jornal O Estado de Smo 
Paulo.
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ª Quem Somos

ª Contactos

ª Recrutamento

OUTROS DADOS 

Teatro Municipal Maria Matos - Lisboa 
Avenida Frei Miguel Contreiras, n� 52 - Tel.: 218438808  
http://www.teatromariamatos.egeac.pt 

NO MESMO LOCAL 

M~sica - ©Shadows Of Forgotteb Ancestorsª�- A Hawk and a Hacksaw - (06-12-2011) 

Teatro  - ©O Conventoª, de Luts Castro - (20-11-2011 a 28-11-2011) 

M~sica - Murcof + Antivj - (21-12-2011) 

Teatro  - ©Memorabiliaª�- pela Mala Voadora - (14-12-2011 a 18-12-2011)  

OUTROS EVENTOS 

Contemporknea - ©A Menina de Pedraª, de Jorge Salgueiro  - Aula Magna

Contemporknea - ©A Cidade que era cinzentaª, de Carla Albuquerque ...  - Museu do Oriente

Contemporknea - ©Matadouroª, de Marcelo Evelin  - Teatro Municipal Maria Matos

Clissica - ©A Bela Adormecidaª�- pelo Russian Classical Balle...  - Centro Cultural Olga Cadaval

Contemporknea - ©Le trouble de Narcisse / Herman Schmerman / Tempo...  - Centro Cultural de Belpm 
(CCB)

EVENTO DETALHE 

Danoa - Contemporknea 

©Matadouroª, de Marcelo Evelin
Teatro Municipal Maria Matos 

02-12-2011 a 03-12-2011 
21h30 
Entrada: Preoos N/D 
Reservas: 218438801 

"Matadouro" fecha a trilogia de Marcelo 
Evelin/Demolition Inc. iniciada com "Sertmo" (2003) e
"Bull dancing" (2006), a partir da obra Os sert}es, de
Euclides da Cunha, um romance que aborda 
quest}es relacionadas com a identidade territorial e 
cultural deslocada e o embate entre racionalidade vs 
animalidade na vida do homem contemporkneo. 
Matadouro investiga o corpo como metifora de um 
campo de batalha em que aparecem as lutas entre: 
oficial e marginal, selvajaria e civilidade, territyrio e 
mundo globalizado. Em cena, oito intprpretes que, 
atravps de uma a omo cont tnua, incorporam a luta no 
seu estado limite e arrastam consigo o espa oo da 
periferia.
Marcelo Evelin p�hoje um dos nomes de vanguarda 
da dan oa, performance e atua omo pol ttica nas artes 
contemporkneas. Coreygrafo, pesquisador e 
intprprete, divide o seu trabalho entre Amesterdmo e 
a sua terra natal Teresina-Piau t, Brasil onde dirige o 
N~cleo de Criaomo do Dirceu, um projeto cujo foco de 
interesse p�o corpo e a periferia, um projeto de 
resistrncia pol ttico-art tstica. 
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