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RESUMO 
Esta tese de doutorado descreve e analisa quatro processos colaborativos de 

criação dramatúrgica do Grupo XIX de Teatro, da Cidade de São Paulo, a saber: 

Hysteria, Hygiene, Marcha para Zenturo e Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está 

acontecendo. Para isso, o estudo partiu dos conceitos de colaborativo e de polifonia 

para investigar a hipótese de que há três modos polifônicos distintos nessas 

produções do grupo. Para confirmar isso, o estudo analisou a contribuição de atores 

e atrizes, do público e da pesquisa do grupo, bem como analisou as estratégias de 

escrita empreendidas pelo grupo para criar o espetáculo Nada aconteceu, tudo 

acontece, tudo está acontecendo a partir de Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues. 

O objetivo foi entender qual a relevância da obra de Nelson para o teatro que se 

pratica hoje e a contribuição do Grupo XIX para o teatro contemporâneo a partir do 

diálogo com essa obra. Uma última hipótese deste estudo diz respeito a insuficiência 

de nomenclaturas, como adaptação e livre inspiração para nomear processos 

criativos de natureza complexa. O estudo realizou entrevistas com dois atores, além 

de contar com a contribuição de outros artistas do grupo. Além disso, foram 

analisados os textos das peças, documentos, vídeos e críticas sobre elas, bem como 

anotações de observações do espectador-pesquisador. Os resultados confirmaram a 

hipótese sobre os diferentes modos polifônicos, indicando que os processos de 

caráter exclusivamente colaborativo-coletivo apresentam maior incidência de 

polifonia do que aqueles que tiveram um dramaturgo envolvido na criação. Sobre o 

processo de releitura, constatou-se que o grupo conseguiu criar uma obra original a 

partir de uma peça clássica. E, por último, o estudo sugere que a dramaturgia 

contemporânea produzida pelo teatro de grupo da Cidade de São Paulo, seja 

pensada como rizomática, devido à sua complexidade e o diálogo com uma variedade 

de gêneros literários e linguagens artísticas, bem como diferentes autores. 

Palavras-chave: Dramaturgia contemporânea. Processo colaborativo. Polifonia. 

Público como coautor. Dramaturgia rizomática.  
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ABSTRACT 

This doctoral thesis describes and analyses four collaborative creative 

processes of dramaturgy by Grupo XIX de Teatro from Sao Paulo, namely: Hysteria, 

Hygiene, Marcha para Zenturo e Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está 

acontecendo. The basis of this study are the concepts of collaborative process and 

polyphony, as a set of voices which resounds from a play. The goal was to investigate 

the hypothesis that there are three different polyphonic modus which characterizes the 

productions of the group. In order to confirm that, the study analyzed the contribution 

of the artists, the public, as well the researches of the group. Besides, it has mapped 

the writing strategies used by the group to create the play Nada aconteceu, tudo 

acontece, tudo está acontecendo (Nothing has happened, everything happens, 

everything is happening) in relation to Vestido de noiva (Wedding dress), by Nelson 

Rodrigues. In this case, the objective was to understand the relevance of the dialogue 

of the work by Nelson Rodrigues as a basis for the contemporary dramaturgy by Grupo 

XIX de Teatro. The final hypothesis concerns the ineffectiveness of labels like 

adaptation of or freely inspired by in the tentative of naming creative processes of 

complex nature. The research has interviewed two actors of the group and gathered 

other contributions from other artists of the group. Besides, the research has analized 

the texts of the plays, documents, videos, reviews and other writings upon them, as 

well as some records from our own observation as audience. The results have 

confirmed our hypothesis about the different polyphonic processes, stating that the 

ones which are totally based on collaboration present more evidence of polyphony. 

Regarding the process of retelling Vestido de noiva, it was found evidences of a totally 

original work created by the group. To complete, the study suggests that contemporary 

dramaturgy produced by many theater groups should be seen as a rhizomatic one, 

due to its complexity and the dialogue with a variety of literature genders and Art 

languages, as well as different authors. 

Key words: Group Theater. Collaborative process. Polyphony. Audience as 

co-author. Rhizomatic dramaturgy.  
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Esta pesquisa é fruto de minhas inquietações como ator, especialista em 

Letras e Educador. Primeiramente como ator, já que desde que tinha dezessete anos 

comecei a me aventurar na seara do teatro amador. O teatro me levou ao curso de 

Letras, buscando uma formação que fosse somar às minhas práticas no palco, além 

do desejo de um dia vir a escrever textos dramáticos. Ao final do curso, aventurei-me 

na escola pública como professor de Português e Inglês. Aventura que se tornou 

carreira, expandindo e ampliando para outros horizontes e escolas, em paralelo com 

a trajetória no teatro. Assim, transitamos nos territórios: teatro, língua & literatura e 

educação. 

Como fruto do desejo de encontrar um fio condutor capaz de juntar duas 

dessas áreas, pelo menos, nasceu Vamos à Cena: Quem, Onde e o Que - Um estudo 

sobre jogos teatrais e a prática de professores de Arte na escola pública12, pesquisa 

de mestrado concluída em 2010. Nela voltei meu olhar para o universo da 

improvisação teatral, para os jogos de improvisação e para os Jogos Teatrais3. 

Trouxemos as vozes de professores de Arte com formação em Artes Cênicas, de 

escolas públicas estaduais da Cidade de Guarulhos, para confirmar se os jogos de 

improvisação e os jogos teatrais eram levados para as salas de aula com alunos do 

6º ao 9º ano e entender como isso era proposto. 

O aprofundamento teórico na improvisação e as entrevistas realizadas com 

especialistas reiteraram o caráter de “linguagem” da improvisação teatral e sua 

importância para o teatro contemporâneo. Como uma das categorias de jogos de 

                                            

1 Dissertação disponível na Bibliotaca Central do Mackenzie, campus Consolação, e que 
integra a base de teses e dissertações online, disponível em: 
http://tede.mackenzie.com.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1913 

 
2 NOTA AO LEITOR SOBRE AS CITAÇÕES: Não seguimos a orientação da ABNT para 

apresentação das citações, ou seja, com autor, ano e página dentro do parágrafo. Já que nosso 
trabalho é sobre escrita colaborativa, incorporamos as falas dos autores/citações indicadas por aspas 
e indicamos as referências em nota de rodapé. Em caso de citações longas, elas virão separadas do 
parágrafo, como orienta a ABNT e os dados da obra em nota de rodapé, como as demais. O efeito 
esperado é a polifonia das várias vozes que compõem o estudo. Ao fundi-las, apresentamos um sujeito 
do discurso de caráter coletivo. 

3 Sistema específico de jogos de regras com fim didático para formação e treinamento de 
atores elaborados e propostos pela teatróloga americana Viola Spolin, trazido para o Brasil pela Profª 
Drª Ingrid Dormien Koudela que traduziu, em parceria com Eduardo Amos, e testou os jogos em 
pesquisas realizadas na ECA/USP. As primeiras publicações da autora são: Improvisação para o 
Teatro, 1979 Improvisation for the theater (1963) e Jogos Teatrais – o fichário de Viola Spolin, 1999 
(Theater Game File no original - 1989). 

http://tede.mackenzie.com.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1913
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improvisação, os jogos teatrais de Viola Spolin, muitas vezes reformulados ou 

adaptados, estão presentes em diferentes espaços e  práticas teatrais: na pedagogia 

do teatro, em especial nas escolas de formação de atores e nas escolas regulares 

através das aulas de Arte/Teatro, bem como oficinas e workshops de teatro; no 

treinamento contínuo do ator amador ou profissional que atuam em grupos de teatro; 

em processos de criação cênica; e espetáculos de improvisação, que fez surgir a 

figura do ator-jogador, um especialista de espetáculos de improvisação. Por outro 

lado, o uso da improvisação ganhou nova concepção ao perceber o espectador como 

potencial jogador, ou seja, um pensamento sobre uma dramaturgia aberta4 que 

pressupõe a participação direta do público no espetáculo. Esta constatação nos 

chamou a atenção para outra área do teatro - a dramaturgia – já que a improvisação 

passou a integrar o espetáculo pronto, ensaiado, mas que propõe espaços de 

interação ativa5 com o público, resultado de uma nova concepção dramatúrgica. 

De forma sintética, podemos afirmar que na base do acontecimento teatral 

temos: alguém que quer contar uma fábula para outro alguém, que por sua vez quer 

ver/ouvir (e sabe que é uma ficção), podendo até fazer parte dela; e que essa história 

se dá num determinado espaço e tempo. Sábato Magaldi, ao abordar o conceito de 

teatro, põe abaixo a primazia do texto dramático, apresentando a tríade essencial 

para haver teatro: ator, texto e público6. Esse reconhecimento de outros dois 

elementos fundamentais para a ação teatral já tirava o texto do centro da criação, mas 

ainda reconhecia sua relevância na ação teatral. Assim, podemos afirmar que o 

teatro, em geral, pensando mesmo em sua trajetória na história, parte de um texto 

para exprimir sentimentos e ideias, provocando o espectador a entrar na fábula. 

Entretanto, nas últimas décadas, vimos surgir um teatro cujo processo de criação não 

se restringiu aos elementos da tríade de Magaldi, ou seja, houve uma ressignificação 

da ideia de criação, que passava a não ser mais ancorada só no texto. O texto, mesmo 

                                            

4 Dramaturgia aberta aqui não tem a conotação de uma dramaturgia que aceita diversas leituras, 
interpretações, por parte do leitor, como postula Humberto Eco (1968), e sim como aquela que só se 
completa com a participação direta do espectador na cena, contribuindo com o texto do espetáculo. 
5 Partimos do pressuposto de que há interação em qualquer tipo de participação do espectador. Por 
isso, utilizamos os conceitos interação ativa e interação passiva, sendo que o primeiro se refere a 
participação do espectador na cena, estabelecendo relação direta com um ator/uma atriz, contribuindo 
para completar lacunas deixadas na dramaturgia; já interação passiva é usado para falar da 
participação do espectador apenas como observador.   
6 MAGALDI, Sábato. Inicicação ao teatro. São Paulo: Ática, 1994. 
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estando no centro das discussões, não está mais no centro de processos de criação 

desde o final do século XIX, como afirma Desgranges (2006, p.58): 

Um teatro, até então, centrado no texto (na fábula), em uma ação dramática 
bem delineada, na construção de personagens de ficção, e no convite ao 
espectador a assistir uma história que transcorreria em cena, viu, a partir 
desse período, serem ampliados seus pressupostos constituidores, 
convenções que definiam a maneira com que artistas e espectadores 
deveriam relacionar-se, e que estabeleciam o que todos deveriam esperar 
de um encontro teatral. 

A partir desse movimento, o espetáculo, portanto, assume o texto como mais 

um componente, que, em pé de igualdade com outros, integra um conjunto de vozes. 

Desde a década de 1990, alguns grupos passaram a experimentar novos modos de 

criação, ainda que, de certa forma, presos ao drama. Segundo Nicolete7, esses 

grupos buscavam um distanciamento de suas práticas com aquelas convencionais, 

que tinham o drama como ponto de partida. Neste contexto, a velha prática de escolha 

de um texto, distribuição de personagens, fazer estudo do texto e ensaiar, é deixada 

de lado para dar espaço a novas formas de criação. Surge, então, o processo 

colaborativo de criação, que tem como pressuposto a criação coletiva, com 

significativas contribuições na forma como pensamos a escrita teatral hoje. Além 

disso, a escrita do texto passou a ser fomentada pelas pesquisas – temática, de 

campo, de cena, etc. – estabelecendo um diálogo com outros gêneros textuais, como 

carta, poema, contos, textos acadêmicos, notícias, boletins de ocorrência, entre 

tantos outros. Textos que muitas vezes são incorporados parcial ou integramente no 

espetáculo. Podemos dizer, então, que o texto hoje passa a ser fruto não só das 

relações entre atores e potenciais elementos estéticos, que um coletivo artístico 

estabelece durante os ensaios, e sim, também, da assimilação de outras vozes, 

discursos, assimilados de textos diversos. Além disso, vale ressaltar a influência de 

outras mídias que passaram a integrar o espetáculo, promovendo um hibridismo de 

linguagens. É sobre esse texto, fruto de todas essas tensões, que nos debruçamos 

para entender a dramaturgia contemporânea.  

Nossa pesquisa, dentro da grande área que é a Literatura, dialoga com uma 

vertente importante desta área: Literatura e suas relações com outras linguagens, 

                                            

7 NICOLETE, Adélia. Ateliers de dramaturgia: práticas de escritura a partir da integração artes visuais-
texto-cena. São Paulo, 2013. 288f. Tese (Doutorado) - Escola de Comunicações e Arte, Universidade 
de São Paulo. São Paulo. 



18 
 
 

dentro do Programa de Estudos Pós-Graduados do Departamento de Letras da 

Universidade Mackenzie. Com essa abertura para pensar o texto como parte da 

enunciação teatral, estamos interessados nos processos de escrita praticada por 

grupos teatrais da Cidade de São Paulo, mais especificamente por aqueles que 

possuem atributos de organização, pesquisa e relações sociais próprias do chamado 

teatro de grupo, um coletivo que “rejeita a noção de um teatro fechado em si mesmo. 

[...]. Situado no campo de uma tensão fértil entre arte e ação social, o teatro de grupo 

se propõe não a uma apresentação mimética do mundo, mas a agir sobre esse 

mundo, no limite, transformando-o”8. 

O teatro praticado na cidade passou por um importante processo de renovação 

a partir do movimento Arte Contra a Barbárie, “um movimento de luta do teatro em 

prol do financiamento público do trabalho realizado com base em pesquisa 

continuada”9. O resultado da organização política de agentes culturais e coletivos 

teatrais, foi a criação e aprovação da Lei de Fomento ao Teatro da Cidade de São 

Paulo, como contrapartida à Lei Rouanet (Lei 8.313/91), que permitia a grandes 

empresas usarem dinheiro público para benefício próprio, uma vez que podiam 

escolher artistas ou grupos famosos (muitos globais nesta lista) e associar tal 

patrocínio à sua marca, ganhando cem por cento de isenção no imposto de renda. A 

Lei do Fomento, portanto, se caracterizou como uma conquista frente à 

mercantilização da arte teatral, uma afronta ao chamado clientelismo cultural, uma 

vez que visava a independência dos coletivos (que não precisariam se sujeitar a 

caprichos de nenhuma empresa), incentivava a pesquisa (fomentando a 

sobrevivência de artistas que vivem do teatro de grupo) e promovendo aproximação 

do teatro com o público, através das contrapartidas sociais. Como afirma, Betti10: 

Ao mesmo tempo, vinha-se constatando a importância crescente dos 
coletivos estáveis de trabalho teatral, em que a formação e a reflexão crítica 
pudessem ser postas em prática em caráter permanente. Notava-se uma 
grande carência de apoio para processos continuados, sem os quais era 

                                            

8 PUPO, M. L. S. B. Quando a cena se desdobra: as contrapartidas sociais. In: DESGRANGES, F.; 
LEPIQUE, M. (org) Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo. São Paulo: 
Hucitec / Cooperativa Paulista de Teatro, 2012. (p. 153) 
9 BETTI, Maria S. A luta do fomento: raízes e desafios. In: DESGRANGES, F.; LEPIQUE, M. (org) 
Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo. São Paulo: Hucitec / Cooperativa 
Paulista de Teatro, 2012. (p. 118) 
10 Ibid., p. 118. 
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difícil, senão impossível, chegar-se a um amadurecimento artístico e 
reflexivo. 

É por toda essa carência que se percebia no teatro paulista que o movimento 

de organização dos grupos de teatro e intelectuais se posicionava “pela saciedade e 

contra a fome em todas os âmbitos, inclusive o da cultura”11, exigindo o apoio cultural 

que libertasse o teatro das leis de mercado em vigor. 

A Companhia do Latão, um dos grupos integrantes do movimento Arte Contra 

a Barbárie, na primeira edição do jornal O Sarrafo12, ao compartilhar a reflexão que 

seus integrantes fizeram acerca da utilidade da companhia enquanto produtora de 

representações, foi um dos primeiros grupos a se posicionar em relação à forma de 

organização das relações do trabalho artístico: 

O que dá sentido ao teatro é a forma como se organizam suas relações 
de produção. 

É na sala de ensaios que tem início o processo de politização do teatro. O 
modo como se organizam as relações de trabalho entre os integrantes do 
grupo determina o caráter político da encenação. O esforço para que seja 
superada a divisão entre trabalho material e trabalho espiritual na construção 
da cena deve se estender, numa segunda fase, à relação com o público. A 
politização do ensaio contagia a forma do espetáculo e abre uma nova 
perspectiva de recepção crítica. A forma processual da obra – decorrente da 
atitude coletivizante do trabalho – suprime as hierarquias entre os artistas no 
palco, desmistifica a imagem artística, e busca tornar companheiros de 
jornada os homens do palco e os da plateia. 

A preocupação daqueles artistas é uma tentativa de rompimento com a 

organização hierárquica tradicional, própria de qualquer aparelho capitalista que 

busca na hierarquização das relações de trabalho uma forma de controle/fiscalização, 

pressão por produtividade e estabelecimento de fronteiras bem definidas de atuação. 

Romper com isso foi um gesto artístico-político importante. Mudar o foco da criação, 

teatro como processo, e não (apenas) resultado foi outro passo significativo para 

acabar com a ideia de arte como produto. E a consciência de que os reflexos surgem 

tanto na cena quanto na recepção teatral indica a concepção de uma estética que é 

permeada pela ação político-social do grupo. Assim, o coletivo deixava claro seu 

anseio por repensar a relação com o público também, que passa a ser visto como 

companheiros de jornada. Tal teatro, em constante processo, capaz de refletir 

                                            

11 COSTA, Iná C. Por uma crítica cultural dialética. In: O Sarrafo, jornal criado pelos grupos articulados 
dentro do movimento Arte Contra a Barbárie, n 1, março de 2003. 
12 MARCIANO, Márcio; CARVALHO, Sérgio (Cia do Latão). Por um teatro materialista. O Sarrafo, nº 
1, março de 2003 (p. 11 – Destaque em negrito dos autores). 
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criticamente sobre sua prática e sobre as questões postas pela sociedade, só seria 

possível com apoio do poder público. Daí a relevância da Lei de Fomento, que, como 

explica Betti, a partir da sua implementação: 

Fez florescer várias modalidades do fazer teatral na periferia urbana de São 
Paulo, afetando tanto os processos cênicos quanto as estruturas e métodos 
de criação; 

Possibilitou que os grupos investissem na própria formação; 

Desenvolvimento de programas complementares de reflexão e pedagogia 
em paralelo ao trabalho artístico; 

Pesquisas estéticas que dialogassem com espaços e público em espaços 
reais de bairros pobres; 

Promoveu a realização de cursos e palestras para a comunidade em torno 
das sedes dos grupos, bem como compartilhamento de etapas de processos 
de criação; 

Possibilitou que grupos organizassem suas sedes de trabalho; 

Promoveu a expansão, quantitativa e qualitativamente, da coletivização e da 
politização do trabalho teatral; 

Abriu perspectivas de pesquisa, de reflexão e formação de um pensamento 
crítico em quase todos setores do teatro.13 

As mudanças fruto da nova lei são significativas. O teatro praticado pelos 

grupos nunca mais foi o mesmo e passou a se configurar como contraponto artístico 

e político em relação ao teatro burguês e comercial, teatro de produtora, teatro de 

diretores, que vemos em muitas salas de teatro (algumas muito luxuosas) até os dias 

de hoje, peças de um “mecanismo de elitização de uma arte que nunca foi exatamente 

popular neste país”14. Assim, podemos afirmar que a concretização da Lei de 

Fomento significou para a Cidade de São Paulo, entre outras coisas, a ampliação de 

experiências estéticas para o público, que, por sua vez, pode estabelecer conexões 

de sentido poético e olhar crítico-social. É o que vemos no depoimento de uma 

moradora da Vila Maria Zélia, que Néspoli15 apresenta em seu estudo sobre recepção 

no trabalho do grupo Teatro da Vertigem: 

A todo momento em que apareciam os higienistas eu ficava especialmente 

atenta pois eles me remetem a uma memória que vale a pena um parêntese: eu 

já conhecia esse formato de “peça itinerante” pela peça “Hygiene”, do grupo 

XIX de Teatro. O local original de encenação é a Vila Maria Zélia, onde moro, 

por isso assisti diversas vezes, encantada com o formato, e a temática, como 

                                            

13 BETTI, Maria S. Op. cit., p. 120-121. 
14 FERNANDES, Silvia. Teatralidades contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2013 (p. 73). 
15 NESPOLI, Elizabeth Maria. Teatro da vertigem: construção poética e recepção. Estudo do campo 
de tensão que se instaura no encontro da proposição artística com seus receptores. 2015. Tese de 
Doutorado, ECA/USP, p. 103. Transcrição literal. 
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indica o tema, também continha os higienistas, que introduzem, assim como 

no caso da “Bom Retiro 958 metros”, grande tensão na cena. Durante toda a 

peça, consegui estabelecer vários paralelos entre essas duas peças. Falarei 

sobre isso pois me pareceu uma comparação muito interessante, entre uma peça 

que se passa no século XIX, no contexto do sanitarismo, dos cortiços e das 

“melhorias urbanas”, e outra no século XXI, ainda marcado pelas esquisitas 

“melhorias urbanas”. A peça Hygiene também contém diversos imigrantes 

como personagens principais. No momento do relato da operária “escrava” da 

fábrica de tecido, me lembrei muito do relato da imigrante polonesa “escrava” 

de uma fundição, na peça Hygiene. Esta também contém, além dos higienistas, 

uma noiva, apesar de em contextos diferentes. Os moradores de rua expulsos 

violentamente dos locais onde permanecem me remeteram aos moradores do 

cortiço do século XIX, na mesma situação. Talvez esteja me escapando alguma 

outra semelhança, mas no geral gostaria de lhe transmitir esse paralelismo 

separado por dois séculos, em contextos aparentemente tão distintos, mas de 

situações tão semelhantes. (19 anos, estudante de arquitetura da FAUUSP, 

moradora da Vila Maria Zélia)  

Tal depoimento nos revela a relevância das proposições estéticas dos dois 

grupos que levam o público a perceber essa problemática social. Entretanto, em 

nossa entrevista, Janaína demonstra um certo ceticismo em relação à contribuição 

do Grupo XIX para a transformação social. Perguntada sobre o que seria a Cidade de 

São Paulo sem o Grupo XIX, ela responde: 

Não faz falta nenhuma! É, eu acho que já caiu essa ficha para a gente. Em 

Hygiene que a gente achava que fazia alguma diferença, a gente falava palavras 

como comunidade.... Que comunidade? Não é assim... E tem esse lugar, meio 

que se dá essa função de salvadora, uma mensagem para levar. Você vai ao 

teatro para assistir um certo discurso que te faz ficar apaziguado, para dizer 

“Ah, estamos do lado certo da história. Estamos defendendo a mesma coisa”. 

Mas que é para um certo público.... Em Hygiene, em certo sentido, teve um 

momento que a gente tinha um discurso muito colado com os sem-teto 

(01:04:15) à higienização... eu acho que a gente é tão higienizador quanto, eu 

acho. Ou seja, eu quero aqui o meu apartamento, a gente não está lutando pela 

reforma agrária. A gente não está na luta real. Estamos fazendo teatro, a gente 

está na luta simbólica, eu acho que é aí que a gente trabalha. E no campo 

simbólico acho que ninguém tem que ser utilitário, campo simbólico a gente 

tem que criar problema, por isso que o Nada, para mim, é esse lugar. A gente 

precisa agir no campo simbólico e não deixar as coisas se estabilizarem. 

Janaína demonstra clareza quando avalia que o grupo atua no campo 

simbólico, e que, assim, provoca a reflexão do público (burguês como indica a atriz).  

O que esse público vai fazer com isso, no entanto, foge ao domínio da arte. Nesse 

sentido, o depoimento da jovem estudante de arquitetura demonstra que o grupo está 

no caminho certo. Contudo, a reflexão de Janaína parece buscar entender como 

esses dois espetáculos modificam a espectadora, como futura arquiteta, já que não 

vê um resultado prático de sua ação. Isso, infelizmente, não podemos responder. Mas 
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é certo que a provocação a pensar essas questões deu resultado, como percebe-se 

em seu depoimento. Ou seja, o que o público irá fazer com as inquietações que as 

provocações estéticas, de qualquer linguagem, provocam é uma questão posta para 

o próprio público.  A avaliação de Janaína, sobre a relevância do grupo, deve ter como 

foco, exatamente, esse caráter simbólico, e não prático, como ela mesmo demonstra 

ter consciência em sua fala. Entretanto, para além do Grupo XIX, podemos ponderar 

também que a importância da Lei de Fomento para o teatro que se pratica em São 

Paulo deve ser vista como um movimento amplo, para além do Grupo XIX, ou seja, é 

preciso pensar as práticas de todos os coletivos que integram esse movimento e a 

amplitude de suas proposições simbólicas, o que demanda distanciamento para uma 

análise mais precisa. 

Nesse bojo de grupos teatrais engajados com essas mudanças no cenário 

teatral de São Paulo, portanto, encontramos o Grupo XIX de Teatro. A escolha por 

este grupo como objeto de análise se justifica por algumas razões, como: o histórico 

de sua produção artística; pelo caráter político de sua atuação na cidade, tendo como 

sede a primeira vila operária do Brasil, patrimônio histórico de São Paulo, a Vila Maria 

Zélia no Belenzinho - Zona Leste da cidade, onde realiza residência artística desde 

2004; pela poética/teatralidade16 característica do grupo, que transforma em cena 

temas sociais que relacionam o século XIX com a sociedade contemporânea; pelo 

modo colaborativo de trabalho e criação artística; e, por último, pelas “modalidades 

inéditas de vínculo entre a atuação e a escrita”17, propondo novos modos de criação 

dramatúrgica. As encenações do Grupo XIX são representativas de um novo 

pensamento sobre dramaturgia, sobre a cena, que se aproxima da performance, do 

cinema, da arquitetura, da dança, etc. Tudo isso resulta numa dramaturgia própria, 

híbrida e com caráter de obra aberta. O grupo, portanto, é representativo de um modo 

de escrita cênica familiar a muitos dos grupos que integraram aquele movimento 

político e que foram contaminados por novos olhares sobre a prática teatral coletiva, 

como explica Pupo: 

Na grande maioria dos casos os espetáculos fomentados surgem de pontos 
de partida diferentes do texto. Percursos os mais variados dão origem a 

                                            

16 “A teatralidade seria aquilo que, na representação ou no texto dramático, é especificamente teatral 
(ou cênico)” segundo: PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
17 PUPO, M. L. S. B. Op. cit., p. 153. 
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dramaturgias que emergem de múltiplas fontes, tais como depoimentos, 
narrativas, temas trazidos à tona em experimentações e assim por diante. 

Com o objetivo de contribuir com a dramaturgia que se pratica na cidade, o 

estudo inicial sobre o trabalho do grupo teve como foco o processo colaborativo e 

suas implicações no evento teatral, partindo das questões: Como é o processo 

colaborativo do Grupo XIX? Efetivamente, como se dão as contribuições dos 

integrantes? (Quem propõe a cena? Quem analisa/interfere/sugere? Quem decide?) 

O que há de diferente no processo quando há contribuição de um dramaturgo 

externo? (Ele traz a cena escrita para experimentação? Propõe temas para os atores 

trazerem workshops? Parte do que foi proposto e escreve o texto definitivo?).   Assim, 

nossa pesquisa buscou entender o modus operandi do grupo e seus procedimentos 

de criação e como isso resulta em estratégias de escrita, ou como afetam tais 

estratégias, bem como as influências do espaço e do público no texto. Tudo isso já 

justificaria um estudo sobre o grupo, visto que, de forma indireta, as descobertas 

lançam luz sobre os resultados do incentivo cultural promovido pela Lei de Fomento 

ao Teatro da Cidade de São Paulo, neste caso, revelando a influência do fomento nos 

processos de criação do grupo pesquisado, como: pesquisa temática e estética, 

processo criativo, ação geopolítica. Mas esse não é o objetivo da pesquisa, ainda que 

relevante.  

Nosso objeto de análise, apesar do entendimento sobre os vários elementos 

constituintes da cena e de outros aspectos/elementos que interferem direta ou 

indiretamente nela, é o texto escrito, como enunciado. Se Pavis aponta a 

possibilidade do critério elocutório para definir o texto teatral, foi fundamental a análise 

das didascálias, notas de fim de texto, imagens e excertos de textos que 

acompanham a publicação (no caso de Hysteria e Hygiene), bem como os artigos 

sobre as produções, ou seja, foi preciso também mergulhar na pesquisa do grupo, 

naquilo que não está em cena, para entendermos a dramaturgia do grupo. Portanto, 

resguardado o apreço pela expressão artística como um todo, ou seja, a enunciação 

propriamente dita, e apesar do entendimento de que dramaturgia pode ser pensada 

como o conjunto de escolhas estéticas que resulta no espetáculo, como já definimos, 

é preciso delimitar nosso objeto de estudo como sendo o texto, para além da análise 

dos textos dos quatro espetáculos. 
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Os estudos sobre o grupo e o colaborativo no teatro, nos fizeram compreender 

o caráter polifônico deste tipo de produção. Entretanto, observamos que havia 

diferenças entre os processos criativos dos cinco espetáculos que o grupo havia 

criado até o início da pesquisa - Hysteria, Hygiene, Arrufos, Marcha para Zenturo18 e 

Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo19. Tal percepção nos 

conduziu a questão inicial do nosso estudo: há diferentes tipos de polifonia na 

dramaturgia de grupos de teatro que trabalham de forma colaborativa? 

Partindo da hipótese de que as diferentes características dos modos de 

produção levavam a tipos distintos de polifonia, constatamos a existência de três 

modos colaborativos nos espetáculos do grupo, portanto, três modos polifônicos 

distintos, a saber: 

MODO POLIFÔNICO I – Hysteria, Hygiene, Arrufos – espetáculos fruto de 

criação coletiva sem dramaturgo, assim todos assinam a dramaturgia. 

MODO POLIFÔNICO II – Marcha para Zenturo – espetáculo fruto de criação 

coletiva com texto elaborado por uma dramaturga que era integrante do processo, 

como atriz. 

MODO POLIFÔNICO III – Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está 

acontecendo – espetáculo fruto de criação coletiva em parceria com um dramaturgo 

externo. 

Entre a montagem de Hysteria e Hygiene houve uma mudança significativa da 

configuração do grupo, o que justificava a análise dos dois primeiros espetáculos 

como um único modo polifônico. Já Arrufos ficou de fora, por entendermos que já 

estava contemplado na análise dos dois primeiros. Dessa forma, analisamos quatro 

espetáculos do Grupo XIX, buscando elementos em cada dramaturgia que 

evidenciassem as diferenças e semelhanças entre as propostas textuais constituintes 

de cada dramaturgia, analisadas enquanto modos polifônicos. Neste estudo, portanto, 

analisamos a polifonia no teatro contemporâneo e nos espetáculos analisados, 

buscando evidências de quantidade e qualidade de vozes externas ao grupo a partir 

de três operadores de análise: a contribuição dos atores; a participação do público 

                                            

18 Marcha para Zenturo foi fruto da parceria entre o grupo paulista e o grupo mineiro Espanca!. Trabalho 
sobre o qual falaremos mais adiante. 
19 Ao nos referirmos a este espetáculo, na maioria das vezes, usaremos apenas Nada aconteceu. 
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(qual a incidência e contribuição efetiva no texto teatral) e ressonâncias da pesquisa 

do grupo - como: presença de conceitos filosóficos norteadores, excertos de textos 

de outros autores, bem como escrita contaminada por/inspirada em outros textos, etc. 

- no texto final dos espetáculos. Portanto, a questão central deste estudo é entender 

como diferentes modos de produção dramatúrgica, de caráter colaborativo, podem 

ser investigados como diferentes modos polifônicos. E para isso, partimos do conceito 

de polifonia postulado por Mikhail Bakhtin. 

Outra questão importante para a pesquisa tem como foco o espetáculo Nada 

aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, mais recente produção do Grupo 

XIX naquele momento, por tratar-se, numa primeira análise, de uma releitura da obra 

Vestido de noiva, o que nos levou a questionar: por que um grupo de teatro 

contemporâneo, que cria sua própria dramaturgia, considera importante retomar 

Nelson Rodrigues no século XXI? De que forma propõe isso? Em que medida os 

temas, aspectos estruturantes da fábula e texto original estão presentes na versão 

atual? Essas questões direcionaram nosso estudo, buscando entender a dramaturgia 

fruto desse encontro. Nossa hipótese é de que o grupo, ao tratar de temas próprios 

do século XXI e por propor uma estética totalmente nova a partir da ideia de uma 

festa de casamento, nos desafia a pensar um novo conceito de escrita cênica que 

dialoga com outros autores, pensadores, etc. Por isso, contestamos nomenclaturas 

como adaptação e livre inspiração, entendendo que tais rótulos usados para nomear 

processos que têm como base outro texto (teatral, literário, etc.) não refletem a 

complexidade do processo de criação da nova dramaturgia no teatro contemporâneo. 

Como nomear, então, tais processos criativos? Há algum termo capaz de abarcar a 

riqueza de processos de criação polifônicos, cujos tentáculos enlaçam as 

contribuições mais diversas? Em resposta a essa questão, chegamos à criação de 

um conceito, o de dramaturgia rizomática, partindo da ideia de rizoma postulado por 

Gilles Deleuze & Felix Guattari. 

Não poderíamos deixar de mencionar que, na reta final da nossa pesquisa, o 

Grupo XIX estreou seu mais recente espetáculo – Teorema 21 -, que não foi agregado 

ao estudo por uma única razão: é o primeiro espetáculo encenado pelo grupo com 

texto totalmente escrito por um dramaturgo externo, neste caso de Alexandre Dal 

Farra. Texto pronto e escrito longe da sala de ensaio, sem participação do grupo. 
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Assim, trata-se de um texto que não se caracteriza como fruto de produção 

colaborativa, e não é, portanto, o nosso foco de investigação. 

Acreditamos que uma pesquisa que lance luz sobre as distinções polifônicas 

de processos de criação com características diferentes seja uma contribuição 

importante para todos aqueles envolvidos com o fazer teatral, em especial 

dramaturgos e artistas familiarizados e envolvidos com a escrita colaborativa. Da 

mesma forma que a análise da influência de obras/autores consagrados para a 

dramaturgia contemporânea, bem como lançar luz sobre procedimentos de escrita 

desse texto teatral – que é fruto do diálogo entre uma obra clássica e a estética e 

pensamento contemporâneos – seja contribuições relevantes para artistas de teatro 

em geral, bem como pesquisadores do terreno da dramaturgia. 

 

METODOLOGIA 

A compreensão do modo colaborativo de trabalho do Grupo XIX revelou que, 

diferente de uma organização tradicionalmente hierárquica na qual o diretor era o 

único autorizado a falar sobre o trabalho do grupo, qualquer integrante teria 

autonomia e estaria apto para falar sobre os processos de criação. Inicialmente, 

buscamos conhecer particularidades da prática de criação cênica de cada espetáculo 

analisado, ouvindo descrição e relatos de alguns dos integrantes, daí o caráter 

analítico do nosso estudo. Partimos do pressuposto que estamos realizando um 

estudo de caso, uma vez que cada coletivo tem sua (s) forma (s) particular (es) de se 

relacionar com a dramaturgia, com o fazer teatral. Assim, a maneira como cada 

coletivo desenvolve sua criação é um caso passível de estudo individual. Em termos 

de metodologia de pesquisa, entendemos o estudo de caso como nos explica 

Merrian20: “o exame de um fenômeno específico, tal como um programa, um 

acontecimento, uma pessoa, um processo, uma instituição, ou um grupo social”. 

Assim, o Grupo XIX, é percebido como um grupo social, visto que busca 

questionar/denunciar/transformar a realidade do seu entorno (a Vila Maria Zélia, 

                                            

20 Merriam, Sharan B. (1988). Case Study Research in Education: a Qualitative Approach. San 
Francisco. Jossey Bass. 
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inicialmente, e enquanto espaço físico; mas também a sociedade) através de eventos 

teatrais, junto aos que assistem a seus espetáculos, e propostas de estudo/pesquisa, 

com pessoas que participam dos núcleos de pesquisa. Além disso, como esclarece 

Yin21, esta metodologia tem como princípio: “uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real de vida, especialmente 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são absolutamente 

evidentes”. Tal definição não poderia dialogar melhor com o objeto de nossa análise 

visto que se trata de um fenômeno contemporâneo, um modo de fazer teatro próprio 

do nosso tempo e sociedade, e que só pode ser analisado dentro do seu contexto de 

produção e realização, a Vila Maria Zélia, uma vez que a espacialidade, a arquitetura 

e história daquele lugar são elementos fundamentais para a estética que o grupo 

desenvolve. 

Todavia, nosso estudo, que pretende investigar com profundidade a prática de 

um coletivo apenas, visa a compreensão da prática de outros coletivos, ou seja, pode-

se dizer que o estudo de um grupo pode nos levar a compreensão da dramaturgia 

praticada por outros grupos teatrais da Cidade de São Paulo. Isso é possível pela 

constatação de que o teatro de grupo na nossa cidade é um movimento de vanguarda 

teatral que sofreu influências significativas do movimento Arte contra a Barbárie, que 

como indicamos acima, promoveu o posicionamento político, bem como a reflexão 

sobre poética, estética e modo de organização do trabalho de artistas e grupos. 

A entrevista, como se sabe, é um dos recursos mais comuns em pesquisa de 

campo envolvendo diferentes atores sociais, entre eles o pesquisador. É através dela 

que nos aproximamos do objeto de estudo para realizar nossa investigação. Se por 

um lado, essa técnica se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a 

importância da linguagem e do significado da fala, por outro, serve como meio de 

coleta de informações sobre um determinado tema científico (CRUZ NETO, 1994). 

Para nosso estudo, a proposta de entrevista semiestruturada, que mescla perguntas 

pré-elaboradas, conduzindo assim o relato do participante, com espaço para 

exploração/aprofundamento do tema por parte do entrevistado, característica da 

entrevista não-estruturada, que, por outro lado, permite ao entrevistado aprofundar 

                                            

21 Yin, Robert K. (1994). Case Study Research. Design and Methods. (2ª ed.). Thousand Oaks. Sage. 
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ou discorrer sobre aspectos que possam surpreender o entrevistador. Isso enriquece 

a pesquisa, como afirma Laville & Dionne (1999. p. 187) ao dizerem que “[...] deixando 

o entrevistado formular uma resposta pessoal, obtém-se uma resposta melhor do que 

este realmente pensa e se certifica, na mesma ocasião, de sua competência”. Dessa 

forma, questionamentos como `por quê?’, ‘como?’, ‘você poderia me dar um 

exemplo?’, ajudam o entrevistador a provocar o entrevistado a aprofundar suas 

respostas, ou torná-las mais precisas. Por isso, a entrevista semiestruturada foi o 

instrumento de coleta de dados que permitiu colher as percepções dos atores sobre 

os trabalhos. A partir disso, houve a continuidade de coleta por meio de troca de e-

mails e mensagens instantâneas (através da rede social Facebook e do aplicativo 

Whatsapp), o que nos permitiu esclarecer novas dúvidas ou obter novas informações. 

Assim, o estudo contou com a participação do ator e dramaturgo Ronaldo Serruya 

(entrevistado e mensagens por e-mail), o diretor Luiz Fernando Marques (mensagens 

por e-mail e facebook) e a atriz e diretora Janaína Leite (entrevista e mensagens pelo 

Whatsapp). A pesquisa conseguiu ampliar o leque de vozes dos integrantes que 

participaram do estudo valendo-se de depoimentos obtidos em recursos audiovisuais. 

Exemplo disso são: os depoimentos sobre Marcha para Zenturo pelos atores Ronaldo 

Serruya, Paulo Celestino e (também dramaturga do espetáculo) Grace Passô, em 

vídeo-entrevista produzido pelo Centro Cultural São Paulo; bem como, contribuições 

diversas no vídeo-documentário produzido pelo grupo sobre o mesmo espetáculo; e 

ainda as percepções de Sara Antunes e Juliana Sanches sobre o processo de criação 

de Hysteria, no filme-documentário Hysteria, de Eduardo Mocarzel; entre outros. 

Conseguimos, assim, dar um caráter polifônico à nossa pesquisa de campo. 

Duas outras fontes ricas de coleta de dados completam o material estudado: 

os textos das peças analisadas, sendo que Hysteria, Hygiene e Marcha para Zenturo 

contam com publicação. Já Nada aconteceu foi gentilmente disponibilizado pelo 

grupo, como a mais recente versão utilizada na sala de ensaio.  Além de materiais 

publicados pelo e sobre o grupo, bem como sobre dramaturgia e o colaborativo no 

teatro (livros, artigos, dissertações, folders de espetáculo, projetos, vídeos e filmes). 

Todo esse material permitiu: a retratação da realidade analisada, contextualizando a 

produção e trajetória do grupo, lançando luz sobre aspectos e procedimentos que têm 

relação com a polifonia; encontrar conceitos e vozes de outros autores (mencionados 
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ou não) que foram incorporadas aos textos de cada espetáculo, definindo a amplitude 

da polifonia ali presente; e entender o diálogo do grupo com Nelson Rodrigues em 

Nada aconteceu, bem como as estratégias de escrita empreendidas. Sobre esta 

última análise, em especial, contamos com vasto material do processo de criação de 

Nada aconteceu, que revela etapas, questões levantadas durante o processo e 

experimentações de textos e cenas. 

Para concluir, queremos apontar dois aspectos relativos à escrita. O primeiro 

diz respeito ao uso de citações com uso de aspas dentro do texto com referência 

completa em nota de rodapé, ao invés do padrão ABNT. Assim, buscamos um efeito 

de assimilação das vozes de teóricos e artistas como um texto escrito à muitas mãos, 

colaborativo e polifônico, portanto. O segundo diz respeito ao nosso entendimento 

sobre entrevistas e materiais relevantes para o estudo, que aqui são percebidos como 

intercessores, como postula Deleuze, para quem “O essencial são os intercessores”, 

sendo que estes podem ser:  “pessoas - para um filósofo, artistas ou cientistas; para 

um cientista, filósofos ou artistas - mas também coisas, plantas, até animais”. No 

nosso caso, nossos intercessores são os integrantes do Grupo XIX, os textos teatrais, 

os materiais sobre o trabalho do grupo, os teóricos com os quais dialogamos, bem 

como os próprios espetáculos analisados. Todos esses intercessores nos ajudaram 

a entender, analisar e formular pensamento em forma de texto-tese. Eles asseguram 

o caráter dialógico deste estudo, uma vez que “preciso de meus intercessores para 

me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim:  sempre se trabalha em vários, 

mesmo quando isso não se vê.  E mais ainda quando é visível: Félix Guattari e eu 

somos intercessores um do outro” (Deleuze: 1992, p.156). Muitos desses 

intercessores vão entrando dentro do texto, já as entrevistas e o texto do espetáculo 

Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, aqui presente, aparecem 

como parte em destaque do trabalho, dentro dele, nos entremeios dos capítulos, e 

não como algo que está fora, que está no fim, como anexo.  

DOS CAPÍTULOS E REFERENCIAIS TEÓRICOS 

No capítulo I, a pesquisa trata do colaborativo e do conceito de polifonia, 

trazendo para isso, em especial, o pensamento do linguista russo Mikhail Bakhtin. 
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Além disso, apresentamos os mecanismos de funcionamento dos processos 

colaborativos do Grupo XIX: estratégias de criação de cenas; usos de textos já 

escritos; estratégias de criação de texto que surgem de um mote ou tema; sentido do 

texto; propostas de releitura, etc. Para isso, contamos com os estudos de Antonio 

Araújo, ECA/USP, que tem longa experiência prática com a Cia Teatro da Vertigem e 

pesquisa teórica como pesquisador e professor. A contribuição do dramaturgo Luís 

Alberto de Abreu, através dos textos que publicou sobre sua experiência e 

pensamento sobre dramaturgia colaborativa a partir dos primeiros experimentos na 

escola livre de teatro de Santo André serão igualmente relevantes. A produção 

Rastros de Processos Colaborativos organizada por Mirian Celeste Martins e Gisa 

Picosque, com participação de Flávio Desgranges, também nos ajudaram a entender 

características dos processos colaborativos. Além desta, também buscamos outros 

trabalhos de Desgranges igualmente importantes, bem como de outros autores, 

como, Adélia Maria Nicolete Abreu, Cecília Salles, Richard Courtney, Silvia 

Fernandes, Stela Fischer, Umberto Eco, entre outros. 

No capítulo II, apresentamos uma análise da participação do público nos 

espetáculos, partindo do pressuposto de que este é uma voz importante na obra do 

grupo e que contribui para a polifonia do espetáculo. Para isso, analisamos as 

poéticas dos espetáculos e a contribuição do público no texto e na cena. Nesta 

análise, contamos com o olhar de Iná C. Costa, Valmir Santos, Flávio Desgranges, 

Maria Lúcio Pupo, Jacques Ranciére. 

O capítulo III foi dedicado à pesquisa do grupo, analisando falas, citações, 

excertos de textos, notas de fim de texto, documentos, dados históricos e outras 

influências que determinaram o texto do espetáculo, até mesmo de forma indireta. A 

partir do próprio título do capítulo, num exercício de metalinguagem – já que a 

pesquisa se debruça sobre a pesquisa do grupo - buscamos evidenciar as vozes de 

outros autores que integram as montagens. Como fonte de pesquisa histórica, as 

obras de Mary Del Priori, Lilian Fessler Vaz, Luís Edmundo e Renato Venâncio foram 

de grande ajuda. Nietsche, Tchekhov e Freud dão embasamento ao pensamento de 

Marcha e Nada aconteceu e compõem o baú de pesquisa do grupo.   

O último capítulo do trabalho examina as estratégias de escrita do espetáculo 

Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, mapeando: as relações que 
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este estabelece com Vestido de noiva; o que amplia a partir da obra original; o que 

há de inovação poética e estética. Enfim, nosso objetivo foi entender qual a 

contribuição do Grupo XIX ao retomar Nelson Rodrigues. Para isso, as principais 

referências foram a obra de Nelson Rodrigues e os estudos de Sábato Magaldi sobre 

ela. Mas quando a análise esbarrava em outros terrenos, como espaço, performance, 

e outros aspectos do teatro, encontramos apoio em Renato Cohen, Zumthor e Patrice 

Pavis. Ao final, propomos uma reflexão sobre as nomenclaturas usadas para nomear 

processos que envolvem outros textos (adaptação, livre inspiração e releitura) e 

propomos um novo modo de perceber a dramaturgia contemporânea a partir de Gilles 

Deleuze & Felix Guattari e de Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque.  

Por fim, chegamos às conclusões, onde propomos uma síntese de alguns 

temas estudados e confirmando nossas hipóteses iniciais: a primeira sobre a distinção 

polifônica nos processos colaborativos do Grupo XIX, apresentando um paralelo entre 

os três modos polifônicos de criação dramatúrgica que evidencia a diferença da 

polifonia resultante desses processos; e a segunda que nos convida a olhar a 

dramaturgia contemporânea como rizomática, para além das nomenclaturas que 

reduzem procedimentos complexos de escrita. 
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Figura 2 - Retalhos de textos   

CAPÍTULO 1: MODO COLABORATIVO E POLIFONIA 

NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO DO GRUPO XIX DE 

TEATRO 

- Foto do autor 
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NOTAS SOBRE PROCESSO COLABORATIVO E POLIFONIA 

A imagem acima é uma boa representação da colcha de retalhos que pode ser 

o texto dramático contemporâneo. O artista que assina pela obra artística pode não 

ser mais um indivíduo apenas, e sim um coletivo. O novo conceito de produção 

coletiva denominado processo colaborativo promove encontros de artistas que resulta 

em obras com múltiplos autores. Neste contexto, o espaço de criação é espaço de 

reflexão e debate sobre a obra. Em se tratando de teatro, decisões que antes eram 

tomadas pelo diretor artístico apenas, agora são frutos da discussão sobre temática, 

poética, texto, público alvo, espaço, materiais, parcerias, apoio cultural e 

financiamento, divulgação, etc. A criação e a estruturação do trabalho são, portanto, 

o resultado de escolhas do coletivo, um entrelaçado da expressão de muitas vozes, 

do refinamento por muitos olhares, ou seja, um tecido cosido a muitas mãos, uma 

criação compartilhada. 

“Criação partilhada   horizontalidade   sem hierarquias desnecessárias   
rompimento com a divisão social do trabalho dentro do processo de criação      
um modo socializado de produção     confrontação      surgimento de novas  
ideias    sugestões     interferências na criação alheia   olhar crítico sobre o 
próprio trabalho   olhar crítico sobre o trabalho do outro   desapego   tensão   
desapego   preservar a individualidade artística de cada um   aprofundar a 
experiência de cada um   grupo   preservar a função de cada artista   autoria 
partilhada   diálogo   processo de criação   processo colaborativo”22. 

As palavras acima refletem características de um processo criativo 

colaborativo e revelam o caráter de inovação na forma como as pessoas se 

relacionam dentro do coletivo, já que podemos afirmar, entre outras coisas, que: 

o Existem hierarquias, mas só as necessárias – e a relação entre os integrantes e essas 

hierarquias internas do trabalho também acontecem de forma diferenciada, como 

vamos verificar mais para frente; 

o Há interferência na criação alheia, já que todos podem sugerir/opinar e que, 

portanto, é preciso haver olhar crítico sobre o trabalho do outro; mas que antes de 

mais nada, há o exercício do olhar crítico sobre o próprio fazer criativo; 

o Há individualidade artística, todos têm autonomia para propor - seja um texto, uma 

imagem, uma cena, uma ideia, etc., - porque todos integrantes são artistas 

pensantes que colaboram; 

o Há tensão, visto que o processo tem caráter democrático e as decisões passam por 

discussões. Decisões nem sempre são fáceis. 

                                            

22 MARTINS, Mirian C.; PICOSQUE, Gisa (org.). Por trás da cena – rastros de processo colaborativo. 
São Paulo: Projeto Por Trás da Cena, Rizoma Cultural, 2010, p. 5. (Pontuação conforme original) 
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o Deve haver abertura de quem propõe para que os outros possam mudar, inverter, 

diminuir, aumentar, reescrever, complementar; excluir, etc.; é preciso, pois, que 

haja desapego, rebaixamento do ego, uma vez que o eu não é importante, e sim a 

obra de arte; 

o A autoria é partilhada, todos são autores da obra, ainda que cada especialista 

assine por sua área. 

Contudo, tal modo de produção pode resultar desarmônica, quando não há um 

tratamento estético adequado, uma amarração estética coerente, como nos explica 

Desgranges23: 

A desarticulação estética que se observa em cenas recentes, em seu modo 
polifônico – ou mesmo cacofônico -, em muito resulta das tantas vozes que 
participam da elaboração do processo. Ou mesmo dos modos variados de 
produção operados em cada pedaço ou cada cena do evento, ou ainda de 
propostas de encenação distintas que marcam cada uma dessas partes, 
friccionando proposicionalmente os momentos subsequentes ou 
concomitantes do evento.  

O processo colaborativo teve seus primeiros experimentos pelo Teatro da 

Vertigem na década de 1990 e pela Escola Livre de Teatro de Santo André. Os 

trabalhos e estudos de Antônio Araújo e de Luís Alberto de Abreu impulsionaram o 

desenvolvimento do processo colaborativo no Brasil. As experiências de Antônio 

Araújo na direção (e também dramaturgia) e de Abreu na dramaturgia possibilitaram 

que eles desenvolvessem várias propostas de formação específicas para o processo 

colaborativo. Dessa forma, contribuíram para o surgimento tanto de novos diretores 

e dramaturgos, como atores e outros especialistas da cena (figurinistas, cenógrafos 

e sonoplastas, por exemplo).  

O Grupo XIX de Teatro, por exemplo, surge exatamente de um curso de 

formação de diretores para processos colaborativos coordenado por Araújo na USP, 

assunto que desenvolveremos mais adiante. De forma complementar, existem 

diversas propostas de formação de dramaturgos-dramaturgistas que buscam 

contribuir com a demanda atual do teatro brasileiro de novos especialistas da escrita 

teatral. Ou seja, um dramaturgo/dramaturgista que tenha competência de propor, 

experimentar e assimilar a voz dos demais artistas e de reescrever até que a cena 

funcione, uma vez que “esse mecanismo de tentativa e erro, de avanços e 

                                            

23 DESGRANGES, Flávio. A inversão da olhadela – alterações no ato do epectador teatral. São Paulo: 
Hucitec, 2012. 
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retrocessos, de construir e jogar fora, é parte fundamental de uma dramaturgia em 

processo”24. Em geral, na escrita colaborativa, o primeiro esboço é apresentado ao 

grupo, que o materializa em cena e experimenta possíveis variações. O ensaio 

também é espaço de experimentação do dramaturgo e, portanto, ele também pode 

sugerir alterações ao ver a cena, incorporando ao texto novas ideias e cortando, se 

necessário. A partir disso, a proposta passa pela avaliação final do grupo junto com 

o especialista para decisão de uso ou descarte. E assim segue o processo de 

improvisação dramatúrgica25, sendo que o resultado inicial de escolha pode ser ainda 

reconsiderado depois, ao longo do processo. Quando isso ocorre, uma cena cortada 

anteriormente pode ser resgatada, bem como outra cena, que ficou, ser descartada. 

Como podemos pressupor, há neste novo contexto, uma demanda de habilidades e 

competências que o dramaturgo deve desenvolver, em especial: trabalho em grupo, 

de forma colaborativa; de escuta e filtro de sugestões; saber receber e administrar 

críticas sobre sua produção; saber avaliar e incorporar as propostas cênicas dos 

atores; estabelecer diálogo com os vários elementos cênicos que integram o espaço 

cênico; disponibilidade para abrir mão de textos, caso seja a decisão do coletivo; entre 

outros. 

Por outro lado, como sabemos, grupos teatrais têm pensado as pesquisas 

temática, de linguagem e de produção, como espaço de formação, para seus artistas, 

proposta que se expande para além da sala de ensaio, em pesquisas de campo e 

através dos núcleos de pesquisa. Estes ainda se caracterizam como contrapartida 

social, uma vez que abre espaço para a comunidade em geral, incluindo a classe 

teatral. Isso reforça ainda mais a ideia de que “o teatro é uma arte do social por 

excelência”26. Caixa Postal 1500, do grupo teatral mineiro Galpão, por exemplo, - 

espetáculo dirigido por Júlio Maciel, sendo baseado nos quinhentos anos de 

descobrimento - teve sua dramaturgia criada por uma equipe de dramaturgos 

                                            

24 ARAÚJO, Antonio. A gênese da vertigem: o processo de criação de O Paraíso Perdido. São Paulo: 
Perspectiva: Fapesp, 2011, p. 151. 

25 Termo usado por Antonio Araújo na obra referenciada acima. 
26 LEHMANN, Hans-Thies. Teatro Pós-Dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 424. (Grifo do 
autor). 
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iniciantes sob coordenação de Luís Alberto de Abreu27.  Adélia Nicolete28, em sua 

pesquisa de mestrado, acompanhou esse trabalho de dramaturgia e conta que “Um 

dramaturgo começava a escrever uma cena e, num momento de impasse ou 

“bloqueio criativo”, oferecia o texto para que outro continuasse – num exercício 

intuitivo da prática colaborativa”. Processo que resultou em textos escritos junto com 

os atores, na própria sala de ensaio, sendo algumas cenas elaboradas na íntegra 

pelos dramaturgos. 

A experiência observada por Nicolete é um ótimo exemplo de sobreposição de 

vozes na construção do texto. Não só vozes dos dramaturgos, e sim a soma destas 

com a dos atores, do diretor (que conduzia o processo de criação de cenas) e de 

outros colaboradores normalmente presentes na sala de ensaio. Se antes podíamos 

argumentar que a confluência de vozes é uma característica de qualquer ato teatral - 

já que em toda montagem há confluência de vozes fruto da junção de diferentes 

elementos num mesmo espetáculo (texto, figurino, música, cenário, corpo, 

sonoplastia, etc.), que, por sua vez, representam vozes de diferentes artistas-autores 

– agora estamos falando de cada um desses elementos sendo pensado pelo coletivo. 

Luís Alberto de Abreu, retomando a experiência na Escola Livre de Teatro em 

2001, ao falar sobre a reunião inicial de definição dos trabalhos de conclusão, nos 

mostra que esse processo democrático de decisões sobre o espetáculo já começa 

bem antes dos ensaios terem início. Ele explica que “essa reunião prévia é importante 

no sentido de estabelecer uma horizontalidade no processo de construção artística”, 

e ainda que a proposta discutida nesse encontro devia ser aprovada pelo grupo, que 

deve estabelecer um planejamento inicial. No exemplo que estamos trazendo, ele 

explica que “reiterou-se que trabalharíamos dentro do processo colaborativo e deu-

se ênfase à liberdade de interferência entre as diversas áreas na busca de um 

                                            

27 Além de premiado dramaturgo paulista, autor de diversos espetáculos e coordenador de processos 
colaborativos, Luís Alberto de Abreu, entre as mais de quarenta obras, foi responsável pela 
dramaturgia dos espetáculos O Livro de Jó e BR – 3, do teatro da vertigem. O autor tem enorme 
importância no cenário teatral por sua atuação em núcleos de dramaturgia, como na Escola Livre de 
Santo André e projeto Oficinão do Galpão Cine Horto. 

28 NICOLETE, Adélia Mar. Da cena ao texto: Dramaturgia em Processo Colaborativo. 2005. 
Dissertação (Mestrado em Arte) Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 
2005, p. 73. 
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trabalho o mais integrado possível”29. Neste caso, a discussão era uma continuação, 

pois da primeira já havia a decisão de uma montagem com alunos dos vários cursos 

oferecidos pela escola que partiria do clássico Odisseia. Como é próprio desse 

processo, na Escola Livre também a temática era decidida pelos integrantes do 

projeto, ou seja, “não interessa de onde venha a proposta: de um aluno, um diretor, 

um dramaturgo, um cenógrafo, etc. A proposta, no caso, veio do diretor Francisco 

Medeiros que, há muito tempo, sonhava recriar o Périplo de Ulisses para um público 

jovem”30. 

Por onde começar? Para onde ir? Como fazer? Como chegar? São perguntas 

que nos dão um pouco da dimensão dos problemas que irão perpassar o processo 

de criação. As propostas de criação coletiva do final do século passado esbarravam 

justamente em questões como essas. Aquelas práticas que serviram de base para o 

colaborativo que se pratica hoje, careciam de rigor (prazos, objetivos e definição, em 

especial) e havia um caráter de informalidade no processo, com excessivo foco na 

experimentação. Ao contrário do colaborativo, não havia a figura do especialista, 

justamente pelo desejo de romper com todo tipo de hierarquia. É natural nos 

perguntarmos, então, quem era responsável por organizar o material que surgia das 

improvisações (cena, texto, individualmente e na amarração com o todo), já que, 

supostamente, alguém deve assumir esse papel. Na teoria, todos integrantes do 

coletivo decidiam juntos. Já na prática a realidade era outra, o que acontecia é que 

“dramaturgos eram escassos na época, o que fez com que o diretor comumente 

concentrasse em suas mãos e em sua ótica a decisão sobre os resultados, a 

‘amarração final’, como se costumava dizer” 31. O resultado é que o processo perdia 

seu caráter coletivo, já que passava a assimilar a visão do diretor. Nesse caso, se 

anteriormente o grupo dependia totalmente de como o dramaturgo pré-organizava o 

espetáculo através do texto - o que acontecia no processo tradicional -, agora o 

coletivo também corria o risco de ter um outro criador que, isoladamente, cumpria 

                                            

29 ABREU, Luís A. Odisseia: doze passos de um processo de criação. Cadernos da ELT, Santo André, 
v.1, n.0, p. 33-41, mar. 2003. 

30 Ibid, p. 1. 
31 ABREU, Luís A. Processo Colaborativo: relato e reflexões sobre uma experiência de criação. In 
Cadernos da ELT - Revista de relatos, reflexões e teoria teatral da Escola Livre de Teatro de Santo 
André, número 0. Santo André: Escola Livre de Teatro, 2003. 
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essa função, o que fazia com que o ideal de um coletivo criador não se cumprisse 

integralmente. 

A valorização do especialista em cada função, porém, é uma das 

características que diferencia o processo colaborativo do movimento de criação 

coletiva que teve início na década de 60. Isso porque o processo de Criação Coletiva 

surgiu justamente como forma de protesto aos sistemas rígidos burocráticos e da 

ditadura, por parte de grupos de artistas que se reuniam para trabalhar de forma 

coletiva, rompendo, assim, com hierarquias de organização do trabalho e formas 

tradicionais de produção teatral. “Na maioria dos casos, essa prática ilustrava uma 

tendência de negação da figura do autor e da supremacia do texto como veiculadores 

de sentido, e pleiteava-se a criação também por parte dos demais componentes do 

grupo”32. 

O colaborativo é um desdobramento daquelas práticas coletivas, uma releitura 

que pressupõe melhor organização do trabalho e maior preocupação com a 

qualidade, com a valorização dos especialistas. O surgimento desses especialistas 

passou a ser a solução para todos os problemas do trabalho coletivo? Certamente 

que não, já que a existência desses especialistas não impede que haja momentos de 

insegurança, incerteza e crise, no processo de criação, mas estes devem ser 

administrados pelo grupo, sempre com foco no espetáculo. Na montagem de 

Odisseia, Abreu nos revela um desses momentos: “A dez dias da estreia os 

elementos todos ainda não se encaixaram, o organismo cênico ainda não vive e tudo 

parece em estertor. Perguntamo-nos se vai viver, de fato. Cortes de cenas são 

propostas, outras são alteradas. A interpretação ainda não está ajustada. No entanto 

confiamos no processo”33. Por outro lado, a existência do especialista tende a gerar 

a crise, uma vez que ele é o responsável pela área atribuída e deve submeter suas 

propostas ao grupo. Ao fazer isso, instaura-se um confronto de ideias. O embate é 

um espaço de tensão que instaura a crise entre os participantes da pesquisa cênica, 

mas que deve também fortalecer o grupo e os indivíduos. O exercício de 

argumentação que acontece nesse momento deve ter como objetivo o que é melhor 

                                            

32 NICOLLETE, Adélia M. Op. cit., p. 19). 
33 ABREU, Luís A. Op. cit., p. ABREU, Alberto. Odisseia: doze passos de um processo de criação. In: 

Cadernos da Escola Livre de Teatro (ELT - revista de relatos, reflexões e teoria teatral, da Escola 
Livre de Teatro de Santo André) - número 2, junho/2004. 
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para o espetáculo, e não para este ou aquele integrante. Portanto, o especialista é 

também um provocador, já que “a existência de um conceito individual forte cria um 

importante polo tensionador em um processo marcado por inúmeras interferências e 

contribuições”34. Isso confirma o caráter dialógico do processo colaborativo e é o que 

constatamos no trabalho do Grupo XIX. A experiência de direção compartilhada entre 

Luís Fernando Marques e Janaína Leite, em Nada aconteceu, resultou em 

dificuldades na harmonia entre opiniões divergentes sobre a criação35: 

Janaína - E também isso, a gente tinha duas vozes, o que também não foi uma 

coisa simples. Duas vozes... nem sempre a gente concordava... às vezes ele 

num dia falava uma coisa e eu dizia o contrário. Então isso se tornou uma coisa 

super difícil. E eu também era atriz do trabalho. Então não era fácil você se dar 

de dentro e de fora. 

E – Mas vocês tinham momentos de trabalho que eram só vocês dois, sem o 

grupo? 

J – Não muito.... A gente tinha na sala, direto, mas sempre uma conversa ou 

outra, bem mais diretamente em relação a cena, que a gente ia comentando. 

Não tinha muito fora de lá. E aí os conflitos aparecem mais, e com todo mundo 

na sala de ensaio. Então foi um processo mais conturbado, bem mais polêmico, 

bem mais polêmico que o Marcha apresentou. 

O organismo cênico reflete a ideia de um todo, o espetáculo, cujo processo de 

criação tem caráter caótico, incerto, provisório, e se estende para todas as áreas de 

criação. Ou seja, “temos, portanto, uma dramaturgia em processo, uma interpretação 

em processo, uma iluminação em processo, e assim por diante. No caso específico 

do processo colaborativo, não se trata apenas da estruturação de um “roteiro” ou 

storyboard. Há o objetivo de se constituir uma dramaturgia textual”36. 

 

O conceito por trás do conceito. Diretores, dramaturgos e especialistas 

referem-se ao processo colaborativo como polifônico por natureza. Polifonia é uma 

palavra que significa pluralidade de sons, de vozes, de instrumentos; vozes 

independentes, simultâneas e harmônicas; ou melodicamente independentes e que 

têm igual importância. O canto coral é um bom exemplo de conjunto de vozes. A 

música polifônica, que tem origem na Idade Média, é uma obra que só existe por 

                                            

34 ARAÚJO, Antonio. O processo colaborativo como modo de criação. Revista Olhares. São Paulo: 
Editora da Escola Superior de Artes Célia Helena, 2009, n. 1, p. 50 – 53. 

35 Janaína Leite durante entrevista. 
36 ARAÚJO, Antonio. A encenação-em-processo. In: Anais do V Congresso Brasileiro de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Artes Cênicas. Belo Horizonte: Abrace, 2008b, p. 2. 
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conta das várias vozes nela integradas. Nesse caso, como sabemos, as vozes dos 

instrumentos são vozes dos músicos-executantes apenas. 

A palavra polifonia está realmente na base do conceito “processo colaborativo”, 

pelo fato de: várias vozes se fazerem presentes na criação; atuarem 

concomitantemente; gerarem um “produto” final que seja resultado da harmonia 

dessas vozes; e resguardar individualidades. 

O conceito de polifonia não foi usado só na Idade Média, nem ficou apenas no 

campo da música. O linguista russo Mikhail Bakhtin, partindo do romance polifônico 

de Dostoiévski, criou o conceito de polifonia designando as várias vozes ali presentes 

como discursos independentes: “A multiplicidade de consciências independentes e 

imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes37 constituem, de fato, a 

peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski”38. Se o conceito de polifonia 

que vemos no teatro contemporâneo está ligado à liberdade de discurso dos vários 

artistas que compõem o projeto artístico, Bakhtin nos chamou a atenção para a 

liberdade e independência dos discursos dos personagens de um mesmo autor. 

Segundo Bakhtin, Dostoiévski não sobrepõe seu ponto de vista sobre o de seus 

personagens nem faz uma síntese final dizendo qual é o pensamento certo, ou seja, 

“dentro do plano artístico de Dostoiévski, suas personagens principais são, em 

realidade, não apenas objetos do discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse 

discurso diretamente significante”39. Dessa forma, mesmo com personagens com 

filosofias heterogêneas, fazendo uso de fragmentos da realidade misturados a 

narrativas vulgares e inspiração em livros religiosos, Dostoiévski cria uma composição 

que apresenta unidade.  

Para pensarmos a polifonia precisamos nos referir a outro conceito, o de 

dialogismo. Bakhtin parte do pressuposto de que todo texto tem caráter dialógico. Por 

um lado, porque um discurso existe como resposta a outro discurso anterior, portanto 

um diálogo de um autor com outro; e por outro lado, porque toda comunicação 

pressupõe um interlocutor e uma resposta. Ou seja, um enunciado pede uma resposta 

                                            

37 Isto é, plenas de valor, que mantém com as outras vozes do discurso uma relação de absoluta 
igualdade como participantes do grande diálogo. (Nota do autor) 

38 BAKHTIN, M. M. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, 
p. 4. (Grifo do autor) 

39 BAKHTIN, op. cit., p. 4. 
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que ainda não existe, uma compreensão responsiva ativa, e é construído para uma 

resposta, seja ela uma concordância ou refutação40. Dessa forma, o enunciatário 

(leitor, telespectador ou ouvinte), também interfere no texto que está sendo escrito, 

não apenas no discurso, como também na estrutura, formato, suporte, etc. Temos até 

aqui dois conceitos básicos de dialogismo para Bakhtin. Mas há ainda um terceiro: a 

voz social. O que vale dizer que o homem, como ser social, vai sendo constituído 

pelos discursos sociais no meio e momento histórico em que vive. “Como a realidade 

é heterogênea, o sujeito não absorve apenas uma voz social, mas várias, que estão 

em relações diversas entre si. Portanto, o sujeito é constitutivamente dialógico”41. 

O texto polifônico, portanto, é aquele em que o dialogismo se deixa ver. Em 

oposição ao texto monofônico, que não o revela. Um enunciado polifônico revela a 

tensão da voz que enuncia com outras vozes sociais, já que a sociedade é dividida 

em grupos sociais que têm interesses divergentes e o discurso é espaço de luta entre 

essas vozes42. 

Abreu43, ao tratar de dramaturgia colaborativa, revela que a apropriação do 

conceito de polifonia da teoria do linguista russo desenvolveu-se com o tempo e as 

necessidades de criação da cena, bem como de problemas objetivos do processo de 

trabalho. Apesar de todas as dificuldades, ele afirma que o resultado foi uma forma 

de criação eficiente, rica e satisfatória levando em consideração os resultados 

artísticos, por fim assume que: “Esse sistema de criação polifônico, para utilizar o 

conceito fundamental de Bakhtin em seu estudo sobre a obra de Dostoievski, [...]”44 

Há, no entanto, uma grande diferença no conceito de polifonia assimilado pela 

dramaturgia teatral. A saber, se no romance de Dostoiévski todas as vozes dos 

personagens são criadas por um único autor - o que também aconteceu durante muito 

tempo na dramaturgia tradicional, como um texto escrito por um dramaturgo em 

espaço de trabalho - no processo colaborativo essa polifonia é criada pelas várias 

vozes do coletivo, na sala de ensaio. Ou seja, ao invés de muitos personagens de um 

autor, temos muitos autores, cujas vozes são somadas ainda às dos espectadores, e 

                                            

40 FIORIN, José L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2008, p. 55. 
41  Ibid. 
42 Ibiden. 
43 ABREU, Luís A. op. cit 
44 Ibidem, p. 33. (Grifo nosso) 
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é essa combinação de vozes que gera a nova obra teatral polifônica do final século 

XX e início do XXI. Isso justifica a ‘tensão’ de que falamos acima como característica 

desse tipo de processo, no qual ideias e propostas, muitas vezes, se confrontam, 

entrechocam, manifestando também diferentes pontos de vista sociais sobre o tema 

abordado. Isso desde a definição do trabalho até a finalização e apresentação ao 

público (podendo prolongar-se na continuidade do projeto, já que passível de 

modificações). No caso do Nada aconteceu, por exemplo, há três elementos 

essenciais para pensarmos a polifonia fruto da prática colaborativa: as 

experimentações e workshops criados pelo grupo, que são cenas inteiramente 

criadas pelos atores nas quais “cada elemento colhido da pesquisa teórica ou dado 

de observação é reconfigurado em sala de ensaio em sucessíveis e diferentes 

moldagens e se articulam até a criação final em um movimento labiríntico que 

percorre uma complexa rede autoral”45; contribuições de pessoas de fora do grupo, 

em um núcleo de investigação cênica; e a contribuição do dramaturgo. Nesse caso, 

o grupo começou o processo de criação junto com integrantes de um núcleo de 

pesquisa que tinha como título “O estranho familiar”, que é um texto de Freud, e 

muitos workshops foram propostos/experimentados de forma colaborativa entre 

atores e participantes da oficina, serviu de base para a criação do primeiro roteiro da 

peça. Este depois seria submetido ao olhar do especialista, Alexandre Dal Farra, e 

reformulado, como explicou Janaína Leite46: 

Janaína – [...]. Os workshops, de que eu estou falando, não eram só com o XIX. 

Não houve nenhum momento em que foi só o XIX, todos os workshops foram 

feitos com as pessoas da oficina... 

Nos núcleos de formação, de vocês? 

Janaína – É, que era esse núcleo especifico, que a gente chamou de núcleo... 

“Estranho familiar”. É, foi isso. E esse núcleo era todo voltado para criação do 

espetáculo. A gente fazia junto como atores, e era totalmente compartilhado. 

Os workshops eram feitos por todo mundo. Quando a gente foi fechar esse 

roteirão, aí sim, acabou o núcleo, e com esse material a gente foi olhar de novo. 

[…] surgiu bastante coisa lá (no núcleo). Esse roteirão é que a gente apresentou 

do Alê. E ele pegou isso e deu a resposta dele, a versão do texto final é dele. 

Mas tem textos lá que não. 

                                            

45 NÉSPOLI, Elizabeth Maria. Teatro da vertigem: construção poética e recepção. Estudo do campo 
de tensão que se instaura no encontro da proposição artística com seus receptores. 2015. Tese de 
doutorado (USP), p. 93/94.  
46 Durante entrevista. 
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Essa polifonia, portanto, se materializa na cena. A dramaturgia, como o texto 

teatral final produzido durante o processo e que faz parte da representação, apresenta 

marcas de discursos diferentes que são vozes independentes, o exemplo acima é 

exemplo disso, ou seja, atores e participantes do núcleo de pesquisa apresentam 

seus modos de ver/perceber temas e subtemas do universo rodrigueano, 

personagens, etc., como casamento, família, prostituta, travesti, etc. Além disso, as 

cenas do espetáculo podem apresentar linguagem estética que também revelam 

independência umas das outras, em menor ou maior grau. Ou seja, a análise pode 

ser dar no plano da enunciação (o espetáculo que acontece na frente do público) e 

no plano do enunciado (o texto que é registro da enunciação). Ambos são compostos 

de texturas teatrais polifônicas. Marcas enunciativas e marcas estéticas evidenciam 

uma polifonia da cena, afinal “nas escritas teatrais polifônicas, as relações travadas 

entre as diferentes linguagens artísticas e os variados discursos deixam-se ver, estão 

assumidamente apresentados em cena”47. 

A seguir, vamos entrar no universo de criação e organização do Grupo XIX de 

Teatro, em busca de vestígios de seu processo colaborativo e, portanto, como a 

polifonia vai sendo instaurada no processo de criação. 

GRUPO XIX DE TEATRO – UM MODO COLABORATIVO DE CRIAÇÃO 

Depois de uma pergunta corriqueira, 

segue-se outra, mais outra... já não temos 

mais tanto medo. “Convido-te, senhora, 

para uma conversa. Aceitas-me?” Para 

mim já é tarde demais: já te aceitei. Do 

teu sim, do teu não, retiro a força para 

seguir até a próxima pergunta. Esta já não 

é mais tão corriqueira assim. Pelo olhar, 

selamos o nosso pacto: tu me ofertas teus 

amores, tuas crias, tuas preces e eu, 

humildemente, te ofereço mais uma 

pergunta. E talvez seja isso. Quando as 

portas se abrem, o que resta são apenas 

                                            

47 MARTINS, Mirian C.; PICOSQUE, Gisa (org.). Por trás da cena – rastros de processo colaborativo. 
São Paulo: Projeto Por Trás da Cena, Rizoma Cultural, 2010. 
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perguntas. Mas nós.... Nós já não seremos 

tão estranhas assim.  

(Janaína Leite. Que Horas São? In 

Hysteria.) 

O texto de Janaína Leite, como possível reflexão de uma personagem histérica 

no contato com uma outra pessoa, uma espectadora, nos serve como uma ótima 

metáfora sobre o lugar do público no teatro contemporâneo e a importância do 

espectador na dramaturgia colaborativa. De forma sedutora, a atriz vai de uma 

pergunta corriqueira a outra um pouco mais íntima, até selarem um pacto. Convido-

te é uma representação clara da proposta teatral, um convite ao público para entrar 

naquela ficção. Ao dizer “Do teu sim, do teu não, retiro a força para seguir até a 

próxima pergunta” a atriz revela a lógica interna de construção de um texto dialógico, 

que pressupõe, por parte da espectadora, o preenchimento da lacuna, e sua 

importância para a próxima pergunta. Independente da resposta, há uma decisão 

definitiva: “Para mim já é tarde demais: já te aceitei”, a decisão de aceitar o público 

como parte da criação, que, portanto, só se finaliza com sua participação, também é 

uma leitura possível aqui. Esta relação que vai se aprofundando, com revelações de 

cá e de lá, culmina em intimidade e cumplicidade, já que: “Quando as portas se abrem, 

[...] nós já não seremos tão estranhas assim”. Esse simples paralelo entre a epígrafe 

e um dos pilares da pesquisa do Grupo XIX, a recepção, nos faz pensar sobre esse 

espectador que é convidado a contribuir com a cena, ou seja, no desafio que o 

espectador é provocado a enfrentar no teatro contemporâneo: o teatro não é teatro; 

ele não está ali para contemplar um espetáculo, ou seja, é chamado a assumir uma 

atitude mais ativa, mais interativa; o que se mostra está inacabado; há fragilidade nos 

limites entre ficção e realidade (é a personagem ou a atriz que fala?); entre outros. 

Enfim, o teatro contemporâneo se apresenta como um enigma. 

Quem ouve falar que um bairro antigo de São Paulo, e com um perfil residencial 

como a Vila Maria Zélia, é sede um grupo de teatro pode achar estranho. Afinal de 

contas, teatro sempre aconteceu dentro de um teatro, numa região mais central ou 

comercial da cidade. Como é possível, então, que grupos da Cidade de São Paulo se 

apropriem de espaços não convencionais? Este, como vimos na introdução, é um 

fenômeno que se explica pelas pesquisas desenvolvidas por grupos que atuam nessa 

grande metrópole que é São Paulo, ou seja, a busca por ressignificação de espaços, 
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pelo desejo de levar o teatro a áreas menos favorecidas social e economicamente, 

com grandes dificuldades de acesso à eventos de arte e cultura nos grandes centros, 

ou seja, de romper com um teatro tipicamente burguês. Entretanto, o espectador 

menos acostumado a ir ao teatro não sabe disso, por isso, se nos colocarmos no lugar 

desse espectador, seria possível imaginarmos algumas inquietações que o 

atormentam, quando sai para ver um espetáculo do Grupo XIX pela primeira vez: 

Como seria a Vila Maria Zélia? Fechado? Como é o espaço? Um lugar aberto? Uma 

casa, um galpão velho? Um salão de festa? Tem palco? Estrutura de plateia? Por que 

o grupo escolheu um lugar tão antigo como sede? Enfim, muitas perguntas possíveis. 

Essas questões, no entanto, têm sua razão de ser, uma vez que “não há apenas um 

teatro contemporâneo, e sim muitos, (o que) ajuda-nos a entender a complexidade do 

papel dos espectadores, que saem de casa sem saber o que a espera em uma sala 

convencional ou em um espaço específico do fazer teatral”48.  Essas questões, no 

entanto, nos conduzem a dois aspectos importantes da pesquisa do grupo: a pesquisa 

temática pautada na história oficial, encontrada em jornais e livros, em atrito com a 

história memorialista, que integra o espaço, os objetos, as memórias dos moradores, 

etc. 

 

A pesquisa temática. Na base da formação do coletivo está a temática dos 

espetáculos que foram criados até então e que terminou por dar nome ao grupo. No 

Jornal Hysteria – Grupo XIX de Teatro49, o grupo apresenta sua trajetória dizendo que 

o primeiro encontro entre os integrantes aconteceu em aulas de teatro na USP, mas 

que cada um tinha uma formação acadêmica oriunda de áreas diferentes (entre elas: 

Letras Francês-Português; Rádio e Televisão; Ballet; Audiovisual; Artes Cênicas; 

Jornalismo). O que nos leva à pensar que a polifonia da cena já começa com essa 

própria formação diversificada, já que cada um traz suas questões como especialista 

de diferentes áreas, ou seja, apesar de sabermos que isso só não basta para garantir 

polifonia, acreditamos que a formação diversificada dos artistas promove pontos de 

                                            

48 CONCEIÇÃO, Jorge W. Recepção teatral: o público ontem & hoje e a potência de processos 
educativos mediadores. In: MARTINS, Mirian C. (org.); Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: 
contaminaçãoes e provocações estéticas. Pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando 
experiências e conceitos. São Paulo: Terracota, 2014, p. 138. 
49 Folder do espetáculo em formato de folhetim, com folhas de papel-jornal amareladas, que criam 
efeito estético de um exemplar de jornal antigo, repleto de fotos P&B, quase “desbotadas”. 
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vistas distintos e maior complexidade de relações e conexões a partir das temáticas 

pesquisadas, seja com questões especificas de cada área ou outras, como política, 

linguagem, etc. O jornal-folder do espetáculo, acima referido, esclarece que a origem 

do nome do grupo está ligada ao estudo de cena no curso de Direção para Processos 

Colaborativos, que tinha como tema “As relações de trabalho nos fins do século XIX”50 

e que acabou por se ampliar e se desenvolver em espetáculo. O recorte histórico e a 

experiência de formação com Antônio Araújo, na Escola de Comunicação e Arte, 

levaram o grupo a estabelecer três pilares que norteariam a pesquisa temática dos 

futuros espetáculos, a saber: 

 Produção: Relações de trabalho não hierárquicas, processo de criação colaborativo, pesquisa 

temática pautada na história oficial em atrito com a história memorialista. 

 Realização: Espaço cênico versus espaços históricos, buscando uma relação positiva entre a 

utilização cênica e a revelação de prédios históricos e por consequência da 

cidade/comunidade. 

 Recepção: construção de dramaturgia aberta que pressupõe a participação ativa do público: 

interatividade. 

A dramaturgia do Grupo XIX de teatro, portanto, se apoia nesses três pilares: 

processo colaborativo, espaço e público. Exatamente nesta ordem, visto que o 

colaborativo foi o ponto de partida para a criação nas aulas de direção, a temática 

veio depois com a sugestão de Antônio Araújo para pesquisa e exercícios de cena, e 

por fim o espaço, que começou numa sala de ensaio, mas que já tinha os prédios 

históricos como foco de interesse, e ganhou nova dimensão a partir do encontro com 

a Vila Maria Zélia. 

 

Espaço cênico X espaço histórico – O espaço, como outro pilar das 

produções do coletivo, explicita o estudo sobre ‘espaço cênico versus espaços 

históricos’, no qual o grupo busca uma relação que valorize esses espaços históricos, 

                                            

50 O texto, que não apresenta autoria específica, traz o seguinte relato: “Na época éramos convidados 
das aulas de Direção para Processos Colaborativos, ministradas pelo professor Antônio Araújo no CAC 
– Centro de Artes Cênicas da ECA/USP. O tema da cena que desenvolvemos nas aulas era: “As 
relações de trabalho nos fins do século XIX” – a necessidade de uma forma mais prática para 
mencionar este amplo tema deu origem, mais tarde, ao nome do Grupo. A cena inicial gerou outra 
cena, que nos remeteu a outros temas como o da condição da mulher no século XIX, que por sua vez 
inspiraram outra cena que em seu desenvolvimento nos levou a encontrar o ensaio ‘Psiquiatria e 
Feminilidade’, de Magali Engel, que por fim resultou no esboço do que se apresenta hoje como peça.” 
Ibid. 
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bem como a comunidade do entorno, ou mesmo a cidade, através da apropriação 

cênica.  

Não é à toa, portanto, que o grupo buscasse um espaço como esse para contar 

suas histórias que apresentam esse paralelo entre acontecimentos e questões 

históricas e acontecimentos e questões do contemporâneo. Coisa que o palco 

tradicional, com sua caixa preta, não daria conta de responder. Para confirmar isso, 

podemos pensar na experiência de outro grande grupo, o Teatro da Vertigem, que 

realizou espetáculos dentro de uma igreja, de um hospital e de um presídio, entre 

outros espaços. Caso o grupo não tivesse ocupado espaços reais, ainda que tivessem 

cenários extremamente realistas, não dariam a seus espectadores a experiência 

sensível que puderam ter em O paraíso perdido, O Livro de Jó e Apocalipse 1,11, 

respectivamente. Partindo dessa necessidade de ocupação do espaço real, espaços 

de experiências sensíveis, pode-se concluir que o Grupo XIX buscou também na 

antiga vila operária um espaço que fosse “uma zona híbrida, de intersecção, entre o 

‘real’ ou a ‘realidade’ do espaço e o ‘ficcional’ ou o ‘teatral’, advindo do roteiro e do 

espetáculo. (Assim) Esse terreno intermediário e movediço poderia ser capaz de 

desestabilizar o espectador e interferir concretamente na sua percepção, afetando, 

assim, a leitura e recepção da obra”51. 

É de se supor, portanto, que uma possível primeira surpresa para quem assiste 

a um espetáculo do Grupo XIX, em sua sede, é o encontro com uma vila antiga, mas 

aos moldes de um condomínio fechado da modernidade, com guarita e cancela, já 

que qualquer um imaginaria algo menos aparatado. Outra é que o prédio da sede do 

grupo lembra um antigo armazém, daqueles que há alguns anos atrás as crianças 

costumavam ir comprar o pão e o leite para o café da manhã, onde se comprava “de 

tudo um pouco”, como diziam. Além disso, verá que há uma igreja antiga e uma praça, 

em frente à sede, com bancos em que se pode senta para aguardar o início do 

espetáculo; outras pessoas preferem esperar em pé, na porta do espaço Armazém 

19; e outro tanto do lado de dentro, a procura de ingresso ou apreciando um café, um 

pedaço de bolo, etc. Nesse amplo cenário, é natural que o espectador se pergunte: 

- Onde começa? Dentro? Fora? 

                                            

51 ARAÚJO, Antonio. A gênese da vertigem: o processo de criação de O Paraíso Perdido. São Paulo: 
Perspectiva: Fapesp, 2011, p. 166. 
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A primeira pesquisa do grupo, embasada no século XIX, teve os hospícios do 

Rio de Janeiro como foco dos estudos e buscou explorar o universo de mulheres 

consideradas “alienadas” pela sociedade de então, em virtude do quadro de histeria 

que apresentavam. Para isso, como não havia a Vila Maria Zélia ainda, o grupo 

buscava, nos espaços alternativos escolhidos para a representação, alguns 

elementos físicos - como dimensão, cor, textura e luminosidade específicas - que 

tornassem aquele um espaço específico de certa forma. Em depoimento para o filme-

documentário Hysteria52, as atrizes Sara Antunes e Juliana Sanches falam de como 

esses elementos físicos do espaço influenciaram os processos de criação das 

personagens Maria Tourinho e M.J., respectivamente: 

“ Se a parede tem uma textura mais áspera, se tem algum desnível na sala, 
se as janelas são altas, se são baixas, se emperram para abrir, se as portas 
são velhas, tudo isso nos levava a lidar com o concreto que isso tinha, dentro 
da exploração do espaço, nas improvisações, sempre lidando com estas 
informações”53 
“Foi muito mais pela sensação que ela tinha das coisas... de cheiro, de gosto, 
de textura.... Essa sensação que ela sentia no corpo dela”54 

O espaço precisava estar imbuído de uma “memória espacial”, conforme 

definem como “as histórias vividas no passado ou mesmo no presente deste local que 

podem se correlacionar com a nossa peça, qual a ideia que o público faz desse local, 

a que ele nos remete, o que existe ali que está para além ou impregnado naquela 

sala vazia”55. Entre tantos espaços que a montagem explorou, fizemos um recorte de 

uma única experiência para falar da importância dessa memória espacial no diálogo 

com o espetáculo. Trata-se da apresentação no Sítio Morrinhos, Zona Norte de São 

Paulo, em 2003, que Viana apresenta dizendo que “naquele ambiente que mostra 

uma São Paulo que ainda subsiste por baixo de inúmeras camadas de concreto e 

ferro, o XIX fazia uma prospecção cultural de valor museológico. Era a procura do 

                                            

52 O Filme Hysteria foi dirido por Evaldo Mocarzel e Ava Rocha em 2009, sendo produzido durante 
turnê do Grupo XIX de Teatro por 18 cidades do Estado de Santa Catarina, dentro do projeto Palco 
Giratório e é uma produção do grupo em parceria com a produtora Casa Azul. Há um trailer de 
divulgação do filme disponível no endereço https://www.youtube.com/watch?v=_mu9axTm2Fo, já o 
filme pode ser encontrado na biblioteca da Escola de Comunicação e Arte da USP. 
53 Sara Antunes, depoimento para o filme-documentário Hysteria, de Evaldo Mocarzel e Ava Rocha, 
2009. 
54 Juliana Sanches, depoimento para o filme-documentário Hysteria, de Evaldo Mocarzel e Ava Rocha, 
2009. 
55 Texto extraído do folder/jornal do espetáculo Hysteria. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mu9axTm2Fo
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entendimento da condição social da mulher brasileira e os valores burgueses na 

transição do Brasil rural para o Brasil industrial”56. 

A leitura de algumas críticas possibilitou observar que em muitos casos o 

grupo, afirmando a busca pela memória espacial e histórica, assumiu o prejuízo de 

falta de acústica, o que não diminuiu o valor do trabalho na visão desses críticos. 

Exemplo disso é a análise de Renata Pallottini ao dizer que: “Nem tudo são flores, no 

entanto, em Hysteria. O espaço cênico, uma dependência comum de residência, 

‘engole’ muito texto[...]”57; ou de Bárbara Heliodora, “O local onde é realizado o 

espetáculo – no casarão da Rua Cosme Velho 599 – tem a arquitetura que o grupo 

busca para suas apresentações, mas o calor e a má acústica impedem que as 

condições sejam ideais” 58. Essas escolhas revelam que a voz do espaço não pode 

ser prejudicada em relação ao volume das vozes dos atores. Ou seja, nesse 

espetáculo, a polifonia, que pressupõe a voz do espaço, não pode ser negligenciada 

com a mudança de espaços diferentes para representação. E o mesmo acontece com 

os outros trabalhos do grupo. 

Como sabemos, somente a primeira produção do grupo foi criada fora da Vila 

Maria Zélia. A partir daí as produções artísticas naquele espaço histórico descortinam 

um palco de histórias ali repousadas, adormecidas, escondidas, que denunciam o 

abandono de espaços que são patrimônio público, deteriorados pelo tempo e pela 

falta de atenção dos governantes. Percebe-se que há um cuidado do grupo com os 

espaços cênicos. Quem imaginaria, por exemplo, que as salas do galpão, quando do 

início da ocupação artística, haviam sido encontradas com entulho e lixo saindo pelos 

ladrões? Essa relação direta do núcleo artístico com os espaços é determinante, uma 

vez que, independentemente de quais espaços entram no espetáculo, há um impacto 

da experiência física com essa realidade que afeta/contamina, de alguma forma, os 

workshops do grupo. Este tipo de pesquisa de campo é comum na prática de outros 

                                            

56 VIANA, F. Entre as rendas amareladas do XIX: participando as tramas têxteis do XIX de Teatro. In: 
GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p 87 – 91. 

57 PALLOTTINI, Renata. A Denúncia e o Deleite. In: Revista Bravo! São Paulo: Editora Abril, ano 5, 
junho de 2002. 

58 HELIODORA, Bárbara. Emocionante libelo contra a repressão feminina. In: Jornal O Globo. Rio de 
Janeiro: Editora Globo, 05 de outubro de 2006. 
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grupos contemporâneos. Néspoli59, ao relatar as experiências de investigação de 

campo do Teatro da Vertigem (denominadas de derivas) para Bom Retiro 365 metros, 

fala de como as imersões dos atores nos espaços e vida das pessoas que ali viviam 

impregnaram as propostas de workshops que vieram na fase seguinte: 

O bairro já atuava sobre o imaginário dos integrantes do grupo antes do início 

do primeiro esboço de criação de cenas. Alguns locais visitados nesta fase de 

reconhecimento afetam os participantes e deixarão vestígios no trabalho 

mesmo que tais locais não sejam atravessados no percurso do espetáculo. 

 A apropriação do espaço e revitalização cultural do bairro, promoveu o 

encontro de espectadores de diversos lugares da cidade e do Brasil com essa região 

há muito esquecida. Além disso, a residência artística do grupo levou outros coletivos 

artísticos a realizarem temporadas no local, colocando a Vila Maria Zélia no mapa 

cultural paulista, expandindo logo em seguido para todo o território nacional. Fica 

evidente que o grupo entende a urgência de se apropriar, dar voz a esses espaços 

que reclamam maltrato e abandono, como afirma Bolelli60: 

A conquista do uso deste lugar foi feita diariamente com a nossa própria força. 

Abrir espaços, senti-los com seus cheiros, sons e sabores. Limpá-los. Tocá-los 

como se já os tivéssemos tocado, reconhecendo-os. A história de nosso país, 

nossa história descoberta. A junção entre a arquitetura, o patrimônio e o teatro. 

Experimentar estes lugares, tomando do espaço real a condição de sítio cênico, 

criou para nós uma condição de inseparabilidade, um estado em que não havia 

mais como distinguir espaço histórico/real e espaço cênico/imaginário: ambos 

numa nova condição, híbrida. 

Um estudo sobre as múltiplas vozes que compõem a cena não poderia deixar 

de ouvir a voz do espaço, principalmente sendo este um espaço histórico, tão cheio 

de histórias e memórias, visto que “Nesta perspectiva os espaços reais, tomados 

como linguagem (cenário) contribuem para a definição da identidade da escrita 

                                            

59 NESPOLI, Elizabeth Maria. Teatro da vertigem: construção poética e recepção. Estudo do campo 
de tensão que se instaura no encontro da proposição artística com seus receptores. 2015. Tese de 
Doutorado – ECA/USP, p. 91. Segundo a autora, derivas são caminhadas sem rumo definido pelo 
espaço urbano a paritr do que o grupo chama de dispositivos aleatórios, algo semelhante ao que 
encontramos no jogo de regras aleatórias da criança (ex: atravessar a rua pisando somente nas faixas 
brancas, chegar primeiro do que um carro que vem ao longe, para não morrer, etc. – Vale ressaltar 
que este tipo de jogo de regra aleatória, por sinal, é encontrado até em jogos de adolescentes e 
adultos), como podemos perceber nos exemplos dados por Néspoli: “[...] dobrar à direita a cada vez 
que se cruza uma fachada verde. O ideal é que o caminhante se perca, pois o objetivo é a ruptura com 
percursos automatizados” (p. 34) /  “Começo a segui-lo (referindo-se ao ator Roberto Audio) a 
distância e logo percebo que seu dispositivo é seguir algué que esteja carregando sacolas de 
supermercado.” (p. 85). 
60 REBOUÇAS, Renato B. Vivências possíveis: espaços e processo de criação. In: GRUPO XIX DE 

TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 72. 
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cênica. Interferem diretamente na construção do sentido do espetáculo, pois 

sugerem, através de sua história, sensações e memórias”61. O grupo concebe o 

espaço como um personagem da história apresentada, quando diz que: “Por entender 

o espaço cênico como um personagem, as rubricas aqui citadas referem-se à 

arquitetura e desenho urbano encontrados na Vila”.62. 

Por tudo isso, a escolha do espaço para sediar os próximos trabalhos revela 

coerência com a pesquisa histórica que vieram a dar continuidade depois do primeiro 

trabalho. Isso tudo também porque identificamos na apropriação que o grupo fez do 

espaço muita similaridade com o que aponta Fernandes - ao falar de grupos como 

Teatro da Vertigem, Cia São Jorge de Variedades, Panóptico e a Companhia Ueinzz 

– sobre a busca por parte de grupos teatrais por espaços urbanos de uso público para 

suas apresentações, que em geral são “’contaminados de alta carga política e 

simbólica’ e que apresentam um desvio geográfico de interesses, indo do centro para 

a periferia, recusando-se a apresentar em circuitos fechados de produção e recepção 

teatral”63. O caráter político dessa escolha se reforça no caso do Grupo XIX, uma vez 

que o espaço da Vila Maria Zélia foi pensado não apenas para suas apresentações, 

e sim como sede, o que permite um trabalho a longo prazo na comunidade. 

Como esse espaço contamina o processo de criação de fato? Como interfere 

na dramaturgia? Essas inquietações nos fizeram indagar Ronaldo Serruya sobre a 

relação dos atores e direção com o espaço, buscando saber se ela já começa desde 

o início dos ensaios. A resposta do nosso entrevistado foi sobre o processo de criação 

de Hygiene. Ele explicou que o desejo de fazer ensaios na rua, sair do galpão, quase 

uma necessidade dos atores, terminou por definir o espetáculo como sendo metade 

teatro de rua e metade interna por estar na Maria Zélia. Como ele mesmo diz “Quando 

a gente viu já estava ensaiando na rua e assumimos, o espetáculo é de rua”. Isso, 

sabemos, se deu porque o espaço permitiu essa abertura e pelas relações que os 

atores estabeleceram com os espaços externos. Caso a poética não permitisse, 

apenas a vontade dos atores não sustentaria uma decisão de ir para a rua. Já no caso 

                                            

61 REBOUCAS, Renato. B. A construção da espacialidade teatral: os processos de direção de arte do 
Grupo XIX de Teatro. 2010. 203f. Dissertação (Mestrado) - Centro de Artes Cênicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 11. 

62 GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 7. 
63 FERNANDES, Silvia. Teatralidades contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 85. 
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do Arrufos, o ator explica que foi pensada uma estrutura... “Era uma caixa que entrava 

dentro daquele armazém para compor com ele. Então foi uma estrutura criada em 

função daquele espaço. Levando em conta aquelas colunas, tudo. Tanto que quando 

a gente viajou com o Arrufos, a gente reproduzia aquela estrutura”. 

Em Nada Aconteceu, a opção por usar o galpão retomou a memória espacial 

daquele espaço que era usado para festas no passado. Neste caso, Ronaldo conta 

que havia no grupo o medo de já terem esgotado a relação com o espaço, o que os 

levou a se perguntarem: “Como a gente reinventa esse espaço?” A partir daí, segundo 

ele, toda tentativa da criação no espaço era justamente buscar responder a essa 

questão. Como resposta, veio a ideia do quarto que se destaca (em uma plataforma 

móvel), a porta (“Nós tiramos a porta de verdade e colocamos uma porta de mentira... 

Que é igual a porta de verdade”.) E o entendimento de que deviam fazer um 

casamento naquele espaço, ou seja, num galpão que já havia sido usado para festas 

no passado, festas de casamento, ao mesmo tempo que serve como bordel da 

prostituta. 

 

Desierarquização. Neste exercício de pensar a recepção, considerando que 

um espectador possa passar pelas inquietações aqui propostas, vamos supor que 

elas não terminariam com as questões sobre a vila, o espaço histórico e suas 

possíveis relações com as propostas cênicas. Afinal, quem vai ao teatro leva em sua 

algibeira as inquietações sobre o que está por ver. Antes, porém, de as ‘cortinas se 

abrirem’, o espectador vai se dar conta de que os integrantes do grupo já estão em 

cena, seja vendendo ingressos ou oferecendo um cafezinho, um pedaço de bolo, etc.; 

a começar pelo diretor. Este, que muitas vezes, também vai convocar o público para 

uma conversa antes do espetáculo, dar suporte durante, ou fazer uma participação 

na cena. Ou seja, já se evidencia a desierarquização das relações de trabalho, de 

forma que um artista não tem maior importância no grupo do que os demais, o que 

fica evidente na relação do diretor e nas funções que assume quando não está 

dirigindo. 

Essa é uma peculiaridade relevante na constituição do grupo e no seu modo 

de trabalho. Trata-se de um coletivo de artistas, criativos e pensadores, que 

desempenham, em pé de igualdade (inclusive no que diz respeito à partilha de 
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proventos), funções artísticas e de produção diferentes, sendo que ao final todos 

contribuem com o todo. Isso se evidencia na explicação que Serruya nos dá sobre a 

forma como o grupo divide as funções, “Desde o início é assim, todos nós temos uma 

função artística e, além disso, um cuida da parte financeira, o outro cuida da 

comunicação, outro cuida da programação visual, outro cuida do espaço, outro da 

feitura de projetos, e depois agente junta tudo. Porque se tem uma coisa que nunca 

mudou no grupo foi a forma como a gente vive dele. Tudo (retorno financeiro) é 

dividido igual entre todos os integrantes do núcleo que a gente chama de núcleo 

artístico, que são os cinco atores e o diretor. Não existe nenhuma hierarquia no 

grupo”. 

Logo no início da nossa conversa, o ator revelou que, antes do Grupo XIX, 

vinha de uma trajetória de nove anos na Cia Teatral do Movimento64, cuja experiência 

de processos de criação se aproxima do que chamamos de teatro de encenador, ou 

seja, um teatro não mais centrado no autor, e sim no diretor, e que apesar de ainda 

se pautar no texto dramático, com maior ou menor grau de obediência ao autor, tem 

o diretor como o centralizador de todas as decisões estéticas, como: cenário, figurino, 

iluminação, representação, etc.; imprimindo assim suas marcas artísticas e pessoais. 

Teatro esse que passa a ter expressão na Europa no final do século XVIII e que foi 

fortemente influenciado por nomes como Gordon Craig, Constantin Stanislavski e 

Adolf Appia. É Moussinac que, parafraseando Appia, nos diz que o autor considerava 

que “o autor dramático não pode dar por si próprio à sua obra uma forma definitiva, 

que a concepção dramática deve ser ‘transposta’ primeiramente para adquirir uma 

forma dramática e depois para se comunicar ao público, e que esta transformação 

não pode ser efetuada pelo próprio autor”65. Craig, por outro lado, introduz o conceito 

de teatralidade pura, ou seja um teatro que não está a serviço da literatura dramática, 

colocando, portanto, o texto em pé de igualdade com outros elementos de cena, ao 

                                            

64 Fundada em 1991, a Cia Teatral do Movimento, que tem coordenação da diretora carioca Ana Kfouri, 
pesquisa linguagem e produção de espetáculos, além de oferecer oficinas de criação teatral e tem 
em seu repertório diversas montagens, como: A Lua Que Me Instrua, 1992; Dizem de Mim o Diabo, 
1994;  e Aldeia, 1994; Volúpia, 1997; Gula, 1999; Fluxo, 2000; Preguiça, 2000; O gordo e o Magro 
vão para o Céu, 2001; e Esfíncter, 2005. Mais informações em:   Fonte: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia
&cd_verbete=5881 

65 MOUSSINAC, Léon. História do Teatro: das origens aos nossos dias. trad. de Mário Jacques. 
Amadora/Portugal: Bertrand, 1957, p. 366. 
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dizer que “não é nem a representação dos atores, nem a peça, nem a encenação, 

nem a dança, mas sim formada pelos elementos seguintes: o gesto, que é a alma da 

representação; as palavras, que são a corpo da peça; as Iinhas e as cores, que são 

a existência do cenário; o ritmo, que é a essência da dança”66. Assim, Craig inaugura 

um modelo de teatro que ao invés do autor, tem o diretor como figura mais importante. 

Até o final do século XX, esta vertente de teatro de encenador influenciou várias 

gerações e só começou a ser questionada com o advento do teatro coletivo a partir 

dos anos de 1960 em diante, sendo praticada até nos dias de hoje.  

O encontro do ator Ronaldo Serruya com o Grupo XIX, que abriu espaço para 

novos integrantes visando a montagem de Hygiene, revelou sua dificuldade de 

adaptação com o modo colaborativo de trabalho. Ele explicou que a mudança foi 

significativa “Para o bem e para o mal, porque no início tinha horas que eu, aqui, tinha 

saudade da hierarquia, porque (o excesso de democracia) era enlouquecedor para 

mim, eu dizia ‘Gente eu não tenho idade para discutir cinco horas se o copo vai ser 

de plástico ou de vidro...’ Eu não quero te convencer que o copo precisa ser de 

plástico, eu quero que alguém diga: ‘Vai ser de plástico! `”. Nota-se aqui a abertura 

que os integrantes têm para opinar, discutir, questionar ou propor, durante o processo 

de criação. Mas observamos também que essa discussão excessiva deve ser evitada 

em práticas coletivas como a do Grupo XIX, uma vez que “teorizações e confrontos 

argumentativos não devem, de maneira alguma, substituir a experimentação prática 

e concreta”67. Afinal de contas o resultado da cena é que deve indicar o caminho. 

Essa “democracia”, no entanto, como se vê, muitas vezes chegou a gerar 

exaustão por falta de definição, o que pode ser perigoso e terminar por levar o grupo 

a lugar nenhum na criação coletiva. Isso porque há o perigo de uma democracia 

exagerada e sem finalidade. Daí a importância da presença de um especialista dentro 

do grupo que, em determinado momento, assuma a decisão para si e elabore uma 

proposta-síntese da discussão. Caso contrário, “Em casos assim, se os integrantes 

não tiverem maturidade o suficiente para dar sustentação a tal dinâmica grupal [...]” 

68, fator que gera brigas e pode levar ao fim da parceria entre os artistas, bem como 

                                            

66 Ibid., p. 366. 
67 ARAÙJO, Antonio. A gênese da vertigem: o processo de criação de O Paraíso Perdido. São Paulo: 
Perspectiva: Fapesp, 2011, p. 163. 

68 Araújo, Antonio. Op. cit., p. 13. 
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ao fim do espetáculo. A última fala de Serruya, no entanto, aponta o caráter positivo 

desse espaço democrático que com o tempo permitiu ao coletivo afinar o olhar e 

tornando as decisões mais fáceis. Podemos pressupor que ao longo da trajetória, os 

integrantes foram ganhando maior entrosamento, vocabulário próprio, bem como 

maior assimilação da poética, da linguagem, etc. Isso tudo pensando não só na 

convivência, e sim no trabalho diário na relação com leituras, discussões, produções, 

exercícios de experimentação de cena, temporadas, elaboração de editais, entre 

outras experiências do coletivo. 

“Sou diretor das ideias dos outros”, essa fala do diretor Luiz Fernando Marques 

nos leva à crer que os temas pesquisados e transformados em espetáculo, bem como 

as propostas de cena e outras decisões de criação não são monopólio da direção. 

Isso foi confirmado por Ronaldo Serruya: “Não. A gente decide juntos. Quer dizer, não 

é bem junto, porque sempre tem alguém que diz, ‘Olha, tem isso aqui’. Acho que no 

caso do Hygiene foi o Luiz Fernando. No Arrufos foi eu. Eu sugeri que a gente falasse 

sobre o amor, numa perspectiva histórica a partir da obra de um livro de uma 

historiadora carioca, Mary Del Priory, chamado História do Amor no Brasil”.  Nos dois 

exemplos, alguém propõe e o grupo aprovou, o recorte temático se dividiu entre uma 

proposta do diretor e uma do ator, revelando que os atores também podem trazer 

sugestões temáticas para uma nova produção. A pesquisa, a partir daí, é de todo o 

grupo e a estrutura que o espetáculo vai ter, estrutura dramatúrgica, de encenação, 

geralmente é proposta pela direção, segundo o ator. 

Essa relação igualitária de trabalho é a base do modo colaborativo de trabalho 

do grupo, um modus operandi que também é característica fundamental dos seus 

processos de criação. O direito dos atores de ser e estar nas decisões do grupo 

coaduna com a liberdade de proposição de cena, ou discussão sobre ela, o que 

resulta igualmente como polifonia na dramaturgia. 

 

 O especialista. O fato de todos terem direito a voz, entretanto, não quer dizer 

que a decisão final é do coletivo. Em alguns casos sim, como a dramaturgia que foi 

desenvolvida nos três primeiros espetáculos. A pesquisa e criação também são 

assinadas pelo grupo. Outras decisões, entretanto, são tomadas pelos especialistas, 

o que garante maior e melhor organização dos trabalhos, uma vez que o especialista 
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tem autonomia para tomar decisões. Este, no caso do XIX, tanto pode ser um 

integrante do grupo quanto um convidado para um processo específico, que detenha 

domínio sobre aquela função. Dessa forma, por exemplo, em todos os espetáculos o 

último a decidir sobre a cena é o diretor (Que acumula outras funções em geral, com 

a de criação da trilha sonora em Marcha para Zenturo, ou a atuação como fotógrafo 

em Nada aconteceu.); a dramaturgia de Marcha para Zenturo é assinada pelo grupo 

e pela dramaturgista Grace Passô. Em Hygiene e Arrufos, cenário ou figurino ficavam 

a cargo do diretor de arte, Renato Bolelli. Já em Marcha para Zenturo, havia núcleos 

de elaboração e produção de cenário e figurino. Além disso, o grupo trabalhou com 

diversos especialistas para outras funções. Assim, cada responsável por uma função 

no processo criativo é quem articula as diferentes propostas trazidas pelos demais e 

filtra, refina, corta, complementa, transforma, amplia, etc., propondo um resultado final 

que seja uma síntese das contribuições, ou seja, é ele quem tem a palavra final. 

As funções não são fixas, o que significa que um ator pode exercer outra 

função em outro projeto. Um exemplo disso foi observado no trabalho mais recente 

do Grupo XIX - Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo – no qual a 

atriz Janaína Leite passou a contribuir na direção, junto com Luiz Fernando Marques. 

A parceria começou aos poucos e Janaína foi ganhando espaço, terminando por 

assinar junto a direção. Nesse caso, o próprio processo é que decidiu o lugar de 

Janaína na direção, como ela mesmo explica: 

Janaína - Eu estava super dentro do processo e trazia um monte de cenas, mas 

teve gente que não trouxe nenhuma. E tinha mais pessoas como ator, então o 

processo também tinha essa liberdade para dizer, “quero estar mais como ator, 

quero propor menos”. 

Entrevistador – Então foi mais esse seu envolvimento, mais essa sua paixão, 

que determinou sua transição para a direção do espetáculo. 

J – Sim! É, porque estava muito envolvida, propunha muita coisa, estava muito 

consciente do que estava rolando. Então foi um caminho meio que natural, não 

foi o que eu escolhi nem que me escolheram, foi uma coisa que estava posta 

assim. 

Por outro lado, como ampliação dessa ideia de transição de papéis/funções, 

podemos pensar também nos núcleos de pesquisa, já recebem também a classe 

artística, além da comunidade em geral. Há, havendo necessidade, a possibilidade 

de transição de integrantes de núcleos de pesquisa a posição de integrante do grupo, 

seja permanente ou para um determinado espetáculo. Assim, um integrante de um 
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dos núcleos oferecidos pode sair da situação provisória (e podemos até dizer 

precária, visto que não se trata de um integrante com plenos direitos dentro do grupo) 

de “oficineiro” ou “participante de oficina”, para atuar junto ao grupo, dentro ou fora da 

cena. Neste sentido, os núcleos, para além da contrapartida social, funciona como 

um processo de estreitamento de laços entre o grupo e artistas simpatizantes, para 

futuras/possíveis parcerias. 

Hierarquias imprecisas. Se dissemos que não há hierarquia nas relações de 

trabalho, isso não quer dizer que não haja outro tipo de hierarquia. Neste caso, 

existem sim hierarquias de funções. Como explicamos acima, há especialistas que 

são responsáveis por setores da criação e eles têm a decisão final, é nesse sentido 

que existem hierarquias. Entretanto, tais demarcações territoriais são mais tênues, 

frágeis, imprecisas, já que um artista acaba invadindo a área de outro criador, 

propondo mudanças ou soluções, ou até mesmo confrontando-a, sugerindo 

interpolações69. Ou seja, o especialista não é visto como uma “autoridade” no 

assunto, no sentido daquele que decide sozinho porque sabe do que está falando, e 

sim de alguém que, por conhecer e estar aberto a outros olhares, consegue 

materializar ideias que são fruto de muitas vozes. O que revela um procedimento 

democrático de trabalho. O especialista é aquele que tem conhecimento do todo e, 

portanto, condições de contribuir também com as partes.  

 

Obra aberta. Para terminar esse exercício de estar no papel do espectador, é 

possível ainda pensar algumas questões sobre a relação público-espetáculo: Como 

será o espetáculo?  Vai haver interação? De que tipo? Será que é preciso fazer parte? 

Estas questões, que podem ser motivo de preocupação ou de ansiedade por parte do 

público e têm razão de ser pelo fato de que a produção teatral contemporânea é 

pesada a partir do público e inserindo-o no centro da representação. O espectador já 

não é apenas um receptáculo passivo, ele propõe temas, compartilha histórias, lê 

cartas, opina sobre a cena, acompanha os atores em romaria, joga, reza, canta e 

dança, entre outras coisas. Essa participação do público no espetáculo surge do 

                                            

69 ARAÚJO, Antonio. Op. cit. 
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conceito de obra aberta, conceito que merece atenção neste estudo, já que interfere 

na composição de vozes que integram a dramaturgia. 

Courtney, sintetiza a participação da plateia com a seguinte lógica “A plateia, 

de fato, participa na criação da forma final da arte: o escritor cria o texto, o ator 

representa, o diretor reúne as partes e a plateia reage”70, visto que sem a reação dos 

espectadores a arte teatral não existe. Assim, o autor define a participação dos 

espectadores público apenas como a de dar existência ao ato teatral, já que sem 

qualquer um dos três elementos essenciais (texto, ator, público) o teatro não pode 

existir. O que equivale dizer que “O texto é o resultado da estreita colaboração entre 

um autor e um leitor. Se é certo que não existe texto sem autor, não é menos certo (e 

tautológico) que não existe sem leitor"71. Esta definição está longe de contemplar a 

real importância da participação do público no espetáculo e sua contribuição como 

coautor do texto dramático. 

Eco72, por outro lado, percebe a abertura da obra tanto para o 

interprete/executante como para o público. Ele define abertura da obra, partindo da 

música, como qualquer partitura musical que abre espaço para o improviso do 

interprete, ou seja, “não como obras concluídas, que pedem para serem revividas e 

compreendidas numa direção estrutural dada, mas como obras “abertas”, que serão 

finalizadas pelo intérprete no momento em que as fruir esteticamente”73. O autor, que 

chama o instrumentista de fruidor, difere-o de um simples executante e o iguala a 

qualquer leitor de uma obra de arte, bem como aquele que lê uma poesia em silêncio, 

ou mesmo escuta uma obra musical. Portanto, a percepção de obra aberta pressupõe 

todas essas manifestações como interpretativas que podem ser lidas como uma 

forma de execução, logo há participação do leitor/espectador. Desgranges74, nos 

convida a pensar a leitura da cena teatral como experiência de fruição que só 

acontece no ato do espectador de atribuir sentidos ao texto cênico.  

                                            

70 CORTNEY, Richard. Jogo, teatro e pensamento. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 205.  
71 BORGES, 1987; apud SALLES, Cecília A. Gesto inacabado: processo de criação artística. São 
Paulo: FAPESP: Annablume, 2004, p. 143 
72 ECO, Humberto. Obra aberta. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 39-40 
73 ECO, op. cit. p. 39. 
74 DESGRANGES, Flávio. A inversão da olhadela: alterações no ato do espectador teatral. São Paulo: 
Hucitec, 2012. 
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Interessante notar que esse pensamento sobre a contribuição do leitor para a 

existência da obra tem sua origem no conceito de dialogismo de Bakhtin75, que, 

entendia o sujeito como aquele que não é mudo quando está na situação de ouvinte 

de um discurso de outro, ou ainda, como alguém que não está privado da palavra, e 

sim como alguém que está cheio de “palavras interiores”. Ou seja, enquanto ouve o 

sujeito está em plena atividade mental, chamada pelo linguista de "fundo perceptivo", 

que é mediatizada pelo discurso interior e assim se dá a assimilação do discurso 

exterior. Este ato reflexivo, a compreensão e apreciação do discurso, formam o que 

o autor conceitua de “orientação ativa do falante”. Para isso, portanto, é preciso que 

o leitor tenha consciência do seu papel e da importância da leitura como experiência, 

que saiba que dele espera-se que “estranhe os sentidos comumente atribuídos a cada 

significante e se disponha a empreender experiências com a linguagem, a inventar 

outro modo perceptivo, e exige uma produção de sentidos que se efetiva 

necessariamente como ato pessoal e intransferível”76. Com essa transposição do 

conceito de dialogismo de Bakhtin, Humberto Eco conceitua o que seria uma obra 

aberta, já que “cada fruição é, assim, uma interpretação e uma execução, pois em 

cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original”77, isso tanto do ponto 

de vista do ator, como executante/fruidor, que a cada execução recria a obra teatral, 

como do público. Exemplo dessa abertura enquanto fruição por parte do ator, é a 

experiência vivida por Paulo Autran, ao representar o papel de um médico e se frustrar 

noite após noite com uma representação falsa de desespero frente a morte de um 

garoto, que conta que, em certa noite, “[...] olhei para a plateia e, sem pensar, comecei 

a contar baixinho o meu sofrimento, meu desespero, minha inutilidade... E as lágrimas 

me corriam pelo rosto e pingavam do meu queixo, e eu nem percebi que estava 

chorando...”78. Para o ator, aquele foi um espetáculo totalmente diferente dos outros 

que tinha feito até então, porque, ele sentiu “[...] que tinha acertado; sem racionalizar; 

sem planejar, sem nem saber como”. Mesmo na obra fechada há o espaço, como 

vemos, para a ação intuitiva e espontânea do ator, portanto, “por mais preparado, 

                                            

75 BAKHTIN, M. M., Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico. São Paulo, Hucitec, 2006, p. 153-154. 

76 DESGRANGES, Flávio. Op. cit., p. 19. 
77 ECO, loc. cit. 
78 AUTRAN, Paulo, 1988; apud SALLES, Cecília A. Gesto inacabado: processo de criação artística. 
São Paulo: FAPESP: Annablume, 2004, p. 143. 
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ensaiado e pronto, o teatro, no seu grau máximo de cristalização – embora passível 

de reprodução – ainda assim ele não é capaz de se repetir exata e identicamente do 

mesmo jeito (...)”79.  

Vamos deslocar nosso foco de análise agora do leitor, indivíduo, para pensar 

a abertura da obra como acontecimento sensível ao coletivo. O conceito de abertura 

da obra de arte que acabamos de ver não pressupõe a interferência efetiva do fruidor-

executante, o ator, nem do fruidor-receptor, o espectador, no roteiro do espetáculo. 

Por que não há como nenhum dos dois modificarem sua relação direta com o que 

fazem/assistem, ou seja, uma interferência que molde, determine, componha e 

modifique o resultado que é percebido pelo público, e não individualmente apenas. 

Uma forma de participação que não abre espaço para além desse movimento interior 

de interpretação da cena, do texto dramático, sem tocar suas estruturas. Trata-se de 

uma concepção de obra de arte que não permite isso. Ou seja, uma obra considerada 

acabada pelo seu autor/diretor a partir da estreia, cujo espaço para improvisação e 

proposição dos atores se dá apenas enquanto estão ensaiando, ou seja, só na sala 

de ensaio e não no palco, e até que o espetáculo fique ‘pronto’. Por outro lado, obra 

que pede uma participação em silêncio do espectador, que deve completar 

individualmente e internamente a obra de arte. O que nos leva a pensar que há tantos 

espetáculos diferentes quantos forem os espectadores. 

A abertura da obra arte, no entanto, já se expandiu para além do que 

postularam Courtney e Eco. Estamos falando de um espaço real de participação dos 

artistas e do público como proposta de um teatro “vivo e em processo constante de 

transformação, como uma busca de respostas às questões impostas pela sociedade 

e época em que vivemos. Como forma de rompermos com a arte comercial ou 

congelada no tempo e no espaço”80. Nesse sentido, nos referimos a um teatro que 

começou a abrir sua dramaturgia e convidar o espectador a fazer parte do espetáculo 

nas décadas de 1960 e 1970, tendo como principais expoentes os grupos: Living 

Theater; Open Theater, Bread and Puppet, Firehouse Theater, Performance Group, 

San Francisco Mime Troup e Teatro Campesino. Grupos que inovaram suas estéticas 

                                            

79 CHACRA, Sandra. Natureza e sentido da improvisação teatral. São Paulo: Perspectiva,1983. 
80

 CONCEIÇÃO, Jorge W. Improvisação–das origens à linguagem teatral: princípios de práticas 
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rompendo com a separação entre palco e plateia, e buscaram “mobilizar a 

participação do público tornando o desempenho improvisado, sobretudo na medida 

própria da atuação do espectador”81 e que transformaram o teatro em verdadeiro 

acontecimento coletivo. O movimento Teatro Participação influenciou toda a produção 

teatral do final do século XX e este início do XXI82.  

Como vimos na introdução, o Grupo XIX faz parte de um movimento que se 

propôs a repensar o lugar do público no espetáculo. É de se supor, portanto, que 

esses grupos foram também influenciados pelas práticas que tiveram início na década 

de 1960, o que não implica dizer que reproduziam, mas que, possivelmente, partiam 

do conceito proposto ali para pensar suas novas criações. 

 

Público como coautor do espetáculo. Pensando no espectador do Grupo 

XIX, há questões possíveis no seu encontro com essa estética de obra aberta, ou 

lacunar83, uma vez que o teatro contemporâneo “pode ser percebido pelos 

espectadores como um espaço totalmente estranho, diante do qual pode ser 

extremamente difícil se situar”84. Assim, é de se esperar que o público experimente 

sentimentos de medo de exposição, surpresa, prazer, satisfação, desconforto, 

alegria, estranhamento, dúvida, ansiedade, etc. (“E nos sentimos aliviados porque foi 

‘aquele outro’ e não nós quem teve que dar uma resposta imediata e improvisada”85), 

ao ser convidado a participar da cena, do texto, ou de um público historicamente 

constituído, como os papéis da mulher (público) e do homem (plateia) em Hysteria. 

Tudo isso porque o teatro atualmente, em muitos casos, é um lugar onde se vai para 

ver, fazer e ser visto. A própria ocupação do espaço de representação, que muitas 

vezes não deixa claro onde começa o espaço da representação e termina o do 

público, gera uma proximidade que impede a apreciação distanciada somente, como 

no teatro tradicional com palco e plateia. Em situação de interação ator-espectador, 

Chacra, acertadamente, diz que “o espectador, juntamente com o ator, interage 

através de uma comunicação teatral que não exige uma terceira pessoa como 

                                            

81 CHACRA, Sandra. Natureza e sentido da improvisação teatral. São Paulo: Perspectiva,1983, p. 34. 
82 Cf. CHACRA, Sandra, 1983, p 4-35. 
83 Usamos o termo lacunar neste tabalho para indicar uma dramaturgia com espaços definidos de 
particição do público, lacunas que devem ser preenchidas pelos espectadores. 
84 DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do espectador. São Paulo: Hucitec, 2010, p. 40. 
85 CHACRA, op. cit., p. 88. 
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observadora. Contudo, aquele que permanecer ‘fora’ da ação continuará, de qualquer 

jeito, na função de observador. Porém, ele não fica excluído do jogo.”86 No caso de 

Hysteria temos duas situações, a da mulher que mesmo fora da ação está dentro do 

jogo, e a do homem, que está fora da ação, porque não participa diretamente das 

cenas, mas não do jogo, já que é um personagem da narrativa (homem como 

construção histórica). 

No teatro, somos todos jogadores. Um jogo de tênis de mesa pode ser uma 

boa metáfora para o teatro contemporâneo, de um lado o artista que dá início à partida 

e do outro o espectador, que deve receber e devolver a bola, promovendo, assim, a 

continuidade da partida, do espetáculo. É exatamente de espectadores-jogadores 

que o teatro, como obra aberta, precisa, por isso o apelo de Guenón, “A necessidade 

do teatro que se faz é necessidade de jogadores, mas convoca companheiros de jogo 

para fazerem espectadores. Assim, do lado da plateia, também são necessários 

jogadores que ofereçam ao jogo dos outros a benevolência de seu olhar”87. Mais do 

que apenas o olhar, podemos complementar, o teatro precisa também do corpo, voz 

e abertura para fazer parte da obra. 

Além da participação direta na cena, outra forma de participação e coautoria é 

igualmente importante quando o assunto é escrita colaborativa. Trata-se do público 

que é convidado a assistir e comentar o espetáculo em vias de estreia. O olhar do 

público e as sugestões de acréscimo, mudança, etc. são ouvidas pelo grupo e 

discutidas para assimilação ou não no trabalho final, de forma que um espectador 

pode apontar uma sugestão que efetivamente entre na dramaturgia. Exemplo disso é 

o que vemos na descrição da proposta de participação do público que Adélia Abreu88 

faz sobre a fase final dos processos colaborativos de criação dramatúrgicas, ou seja, 

as apresentações, como parte do projeto Ateliê de Dramaturgia: “O público seria 

avisado de que se tratava de um trabalho em processo e que, portanto, ele também 

poderia colaborar com a construção da cena. Tal colaboração se daria na forma de 

comentários, ao final das apresentações, mas também na predisposição em 
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acompanhar as cenas e reagir conforme se sentisse estimulado”. Assim, o Grupo XIX 

realiza ensaios abertos com o intuito de colher as opiniões, impressões e sugestões 

desses participantes. Depois do grupo rever o trabalho a luz dessas intervenções, o 

espetáculo entra em cartaz. Ronaldo Serruya nos conta que esta prática sempre leva 

o grupo a rever cenas já prontas e a fazer algumas modificações sugeridas, mas que 

também é preciso filtrar muita coisa que tem caráter muito individual e subjetivo. O 

que confirma que algumas das vozes desses espectadores convidados são de fato 

incorporadas no espetáculo. 

 

Dramaturgia aberta ou lacunar A estética de obra aberta que pressupõe 

abertura ao ator e ao espectador, pressupõe também a abertura da dramaturgia, ou 

seja, uma dramaturgia aberta que apresenta um texto em processo, que só se 

completa com a contribuição do público na relação com os 

atores/personagens/situações, que, nos espetáculos do grupo, se concretizam de 

maneiras das mais diversas possíveis, como: dizer qual filme de amor marcou a vida 

(Arrufos); escrever uma carta, rezar e/ou dançar (Hysteria); integrar um grande cortejo 

de casamento, ou ser assediada pelo dono de um cortiço que quer alugar um quarto 

(Hygiene); e ainda participar de uma festa de casamento, com direito a vinho e 

salgadinhos (Nada Aconteceu...); entre tantos exemplos. 

A dramaturgia aberta ou, como disse Serruya, “’dramaturgia lacunar’, é aquela 

que se modifica a partir da intervenção do outro”. Nossa experiência como parte do 

público nos mostrou que realmente a participação das atrizes-plateia89 em Hysteria, 

participam de forma entusiástica e contribuem bastante para a dramaturgia que 

resulta do espetáculo a cada representação. O mesmo acontecendo para o público 

misto de Hygiene, e Nada Aconteceu... Contribuição que não resulta apenas em texto, 

e sim também em canto e corpo no espaço (brincadeira de roda), em rito (as mulheres 

rezando juntas), em jogo (jogos de interação espectador-personagem em Hygiene), 

em prazer (público é convidado a beber e comer alguns petiscos em Nada 

Aconteceu...). Situações que geram comentários com os atores, com os outros 

integrantes do público. Essa dinâmica de interação ativa modifica realmente a 
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trajetória cênica, que precisa ser recuperada pelos atores, e que é renovada a cada 

espetáculo. O que torna cada texto, de cada representação, único. 

Procuramos saber como os atores se preparam, durante os ensaios, para essa 

relação com o público. Ronaldo Serruya afirma que: “É bem exaustivo. Porque, na 

verdade, a gente ensaia um tempo imaginando a plateia, de várias formas. Por isso 

também que existe esse período em que a gente chama os grupos quando ainda é 

ensaio, porque a gente precisa ensaiar com a plateia. E a gente vê o que funciona e 

o que não funciona, a partir do que a gente imaginou”. 

A participação dos grupos e convidados antes da estreia funciona, como 

podemos ver, como uma espécie de termômetro das propostas de interação ativa 

propostas na enunciação. Essa etapa de “mostra de resultado parcial” que o grupo 

realiza promove de fato a interferência do público da dramaturgia. Muitas vezes, 

entretanto, atores ou atrizes que estão fora de cena podem ajudar na cena. No caso 

do Hygiene foi assim. A cena em que ele e Tato interagem com mulheres do público, 

às vezes uma atriz fazia e dava algumas respostas para eles exercitarem a 

criatividade, como: “se vier isso, o que eu digo? Se não vier, o que eu falo?” A 

influência da espectadora na dramaturgia da cena é que define o texto, já que a cada 

espetáculo, essa cena se modifica de acordo com o grau de participação dessas 

mulheres. Há outros casos que não é possível contar com a ajuda de uma atriz, mas 

é possível encontrar uma solução inusitada, como no caso do personagem da atriz 

Tourinho, em Hysteria, que tem uma relação mais profunda com alguma espectadora 

e ensaiava com uma boneca. Para ter a ideia de que havia alguém ali para 

contracenar. Neste caso, não havia uma atriz disponível, já que aquela interatividade 

acontecia durante a peça inteira.  

Buscamos entender o grau de importância da interferência do espectador na 

dramaturgia, questionando se o ator Ronaldo Serruya percebe esta participação como 

modificação da dramaturgia, ao que respondeu que sim: “Ela se modifica, mas é que 

a gente cria uma estrutura para que qualquer coisa que venha seja leitura possível 

para o espectador. Mas ela de fato se modifica. Se no final de Hysteria a personagem 

da Maria Tourinho pergunta (Você me perdoa?) a essa mulher e ela diz “não!”, isso 

modifica a dramaturgia. Mas continua sendo uma leitura, porque o que ela vai fazer 

com esse não é que vai ser a cena. Já aconteceu de a mulher dizer não, “Como é 
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que eu vou te perdoar? Você matou uma pessoa!”, e a atriz teve que lidar com essa 

questão. 

O que mais desloca o ator do seu centro e que contribui para enriquecer a 

dramaturgia são as possíveis surpresas que vem do público completando a lacuna 

proporcionada por essa dramaturgia aberta. Como a relação é improvisada eles 

sempre estão se expondo. Exemplo disso é a cena que o ator faz em Arrufos, que é 

uma espécie de brincadeira com uma espectadora e um filme de cinema. Conforme 

nos contou, o ator escolhe uma musa e projeta a sombra dela numa cama e toda a 

relação durante a cena é com ela. Em certo momento ele perguntava qual era o filme 

preferido de amor dela e a partir do que ela dizia (Ele nos revela que ficava à vontade 

em fazer a aquela cena porque tem uma relação profunda com o cinema, e, portanto, 

tinha bagagem para dialogar com ela. O que não impedia que, às vezes, viesse um 

filme que ele não tivesse visto. Mas na maioria das vezes era um filme que ele 

conhecia.). Essa cena, diz ele, era sempre surpreendente... “Porque, às vezes, vinha 

uma coisa que eu falava ‘nossa que surpreendente! ’, e outras vezes vinha algo que 

era muito ligado às minhas próprias memórias”.  

Em nossa experiência como público do espetáculo Nada Aconteceu... foi 

possível constatar que todo o início do espetáculo acontece na relação ator-público. 

Começando pela recepção feita por duas atrizes, que anotam os nomes dos 

espectadores na lista de convidados (que depois serão mencionados no momento de 

agradecimentos da anfitriã), e pedem que fiquem à vontade no espaço enquanto não 

começa (O quê? A peça? Não, o casamento...). O ator Ronaldo Serruya, enquanto 

vai vestindo seu figurino, transita entre as mesas e conversa com todos os 

“convidados para a festa de casamento de Alaíde”. Dessa forma, vai montando a 

personagem Madame Clessi, um travesti nesta releitura da obra de Nelson Rodrigues. 

Todo o diálogo aqui proposto pelo ator é fortemente influenciado pelo retorno que tem 

do público, que neste momento bebe vinho e come alguns petiscos oferecido nas 

mesas: “Ali eu ouço de tudo, por exemplo... Acho que foi sábado, tinha uma senhora... 

E eu sempre fico tenso, não é? Porque era uma senhora mesmo, com uns 70 anos, 

toda arrumada. Eu tenho que falar o texto, que é uma brincadeira que o Alê (Alexandre 

Dal Farra, dramaturgo) propôs, bastante modificada, ele foi diminuindo, mas a 

essência é esta: eu digo `Quando um homem me chama de gostosa, eu sei que o 
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que ele está querendo mesmo é chupar meu pau, porque eu não tenho uma buceta, 

tenho um pau, porque sou um travesti!’ E aí eu brinco... ‘Porque você acha que dá 

para duvidar do que tem aqui em baixo? Não dá, né?’ E quando olhei para ela, eu 

falei: ‘Eu já sei que eles querem mesmo é chupar meu pau!’, ela falou assim: ‘Sim, 

meu filho, é isso mesmo! Hoje em dia esses homens só querem saber de chupar 

pau!’. (Ri) ‘É uma tristeza! Na minha época não era assim, não!’ E todo mundo caiu 

na gargalhada.... Aí eu tenho que fazer alguma coisa com isso, não é?”. A fala da 

espectadora neste pequeno trecho é um bom exemplo da interferência real que o 

público faz na dramaturgia do espetáculo. É um texto único daquela representação. 

Ainda falando do Nada aconteceu... há uma proposta de o espectador 

contribuir com a trilha sonora da peça, visto que em determinado momento é 

solicitada uma música para alguém do público, de modo que a trilha sonora é alterada 

a cada espetáculo. Outro exemplo refere-se a um momento mais marcante para o 

ator que aconteceu recentemente na cena em que ele fica nu, na qual, geralmente, 

as pessoas ficam em silêncio. Em espetáculo recente, um rapaz falou que estava 

muito emocionado, e, depois de dizer algo incompreensível, emendou: “Fiquei com 

vontade de beijar você agora!”. O ator conclui que a cena abre espaço para este tipo 

de reação do público, uma vez que “[...] como eu falo olhando nos olhos do 

espectador... Sei lá, é um espaço que as pessoas podem fazer o que quiserem, 

porque, na verdade, há um desnudamento mesmo”. Tanto no exemplo da trilha 

sonora, como no da cena de Serruya, observamos a participação efetiva tanto na 

cena, como na escrita do texto, dentro desta proposta de dramaturgia aberta. Para 

nosso estudo sobre polifonia, os exemplos confirmam a presença dessas vozes dos 

espectadores se somando às dos artistas, mas esta análise específica será feita mais 

adiante. O que interessa aqui é confirmar que todas essas passagens dão conta de 

afirmar a forte influência do público na dramaturgia do espetáculo. O conceito de 

dramaturgia aberta dentro da proposta do Grupo XIX resulta na ideia de um lugar 

especial na dramaturgia para todos aqueles que vêm assistir aos seus espetáculos, 

ou seja: dentro da cena. 

Outra questão importante para entender esta dramaturgia colaborativa é a forte 

presença da intertextualidade em virtude do caráter polifônico do processo. Há uma 

forte proliferação de narrativas que compõem uma mesma cena nos processos 



67 
 
 

contemporâneos de escrita dramatúrgica. Intertextualidade promovida pela 

contribuição dos artistas que trazem textos, imagens, temas, etc., que emprestam de 

outras obras90. 

Na construção do tecido-texto, essas narrativas são de suma importância, uma 

vez que se quer uma voz polifônica. As contribuições individuais, no entanto, apesar 

de valiosíssimas para quem traz devem passar pela seleção, muitas vezes, natural 

que acontece dentro do processo. Assim, ficam umas e vão-se outras, isso porque 

“Grande parte das vezes o critério definidor das escolhas encontra-se na coerência 

interna do todo, no ajuste entre as partes rumo à produção de sentido (s) e no 

equilíbrio estrutural ou composicional”91. 

 

Ensaio – um espaço de todos. Em geral, em produções tradicionais de teatro, 

que são pensadas a partir do texto ou que têm o encenador como figura central, a 

sala de ensaio é frequentada apenas por atores e diretores (e assistentes) até boa 

parte do percurso de criação. Só depois, lá no final, é que figurinista, cenógrafo, 

iluminador, entre outros profissionais, passam a visitar os ensaios. Sendo que muitas 

vezes as propostas desses artistas são elaboradas a distância, após breve visita ao 

espaço de ensaio e conversa com o encenador, bem como, tendo o texto ainda muitas 

vezes como base de sua criação. Nesse contexto, cada artista, independentemente, 

contribui com o todo do espetáculo com sua criação individual. Estamos novamente 

falando de um teatro do encenador, no qual as contribuições dos artistas convidados 

partem do desejo e do olhar do maestro, o diretor, e o produto final também deve 

passar por seu crivo. Isso não quer dizer que o artista não seja autônomo, e sim que 

sua criação autônoma deva agradar ao diretor. 

O processo colaborativo pressupõe o rompimento com essa relação 

distanciada dos artistas responsáveis por outras áreas do fazer teatral, que não a 

direção, atuação e dramaturgia, promovendo sua aproximação e interferência 

também em áreas nas quais não é especialista, assim como acontece com os atores. 

                                            

90 DESGRANGES, Flávio. Por trás da cena – rastros de processo colaborativo. São Paulo: Projeto Por 
Trás da Cena - Rizoma Cultural, 2010. 

91 ARAÚJO, Antonio. A gênese da vertigem: o processo de criação de o paraíso perdido. São Paulo: 
Perspectiva: Fapesp, 2011, p. 128-129. 
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O espaço de ensaio, portanto, é um espaço de todos os integrantes do projeto. 

Espaço de experimentação, tanto da direção e atuação, quanto da dramaturgia. Um 

espaço onde “o dramaturgo poderá exercitar esboços de cena, fragmentos de texto, 

frases soltas, etc. cujo único compromisso é o da possibilidade de o escritor 

improvisar e investigar livremente”92. 

No Grupo XIX, verificamos que, em geral, os artistas estão juntos na sala de 

ensaio, o que pressupõe que muitas vezes esse espaço seja ocupado por parte do 

grupo apenas, visto que pode haver maior ênfase do trabalho em torno da atuação, 

direção e dramaturgia, ficando outras áreas para um momento posterior.  Entretanto, 

quanto maior a participação, maior a incidência de polifonia. Nos processos de 

Hygiene e Arrufos, por exemplo, diferente de Hysteria, o grupo contava também com 

um diretor de arte, mas não havia dramaturgista. Em Marcha para Zenturo, parceria 

com o grupo Espanca, com a dramaturgista Grace Passô, isso já foi diferente, porque 

ela acumulava a função de atriz, o que fazia sua presença necessária durante todo o 

processo de criação. Além do fato de que o grupo de atuação era maior, pela junção 

dos dois grupos. Depois disso, o grupo voltou a trabalhar sozinho e só recebeu a visita 

do dramaturgista no final do processo de Nada aconteceu, visto que até ali toda a 

pesquisa e levantamento de materiais foram feitas apenas pelo grupo. Caso à parte, 

já que não se tratava de artista convidado no final do processo. Essas vozes que se 

somaram às do grupo nesses processos resultaram em contribuições muito 

relevantes para a constituição dos trabalhos elaborados. Exemplo disso é a afirmação 

de Serruya de que: em Marcha para Venturo a dramaturgia deveria ser feita em 

colaboração com o grupo; e que o aceite de Alexandre Dal Farra para trabalhar na 

dramaturgia de Nada aconteceu se deu com a prerrogativa de que ele pudesse fazer 

o que bem entendesse com o material levantado pelo grupo. 

 

Ator-dramaturgo e/ou depoimento pessoal – Ronaldo Serruya ao 

apresentar o conceito de ator dramaturgo faz referência a um tipo de ator que sabe 

lidar com o texto, que sabe produzir a dramaturgia de sua própria cena. Um ator que, 

ao levar para casa uma solicitação da direção para criar um workshop, retorna à sala 

                                            

92 ARAÙJO, Antonio. Op. cit., p. 15. 
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de ensaio com texto, figurino, objetos de cena e elementos da representação que 

façam sentido com o todo, que seja orgânico. Muito diferente, por exemplo, de um 

ator que desenvolve uma técnica vocal e corporal impecável e que compõe uma 

partitura de ação física para expressão e (talvez até) ressignificação do texto, como 

no caso do ator-compositor de Matteo Bonfitto93. 

Nas palavras de Ronaldo Serruya, trata-se de “Um ator que tem vontade de 

dizer alguma coisa sobre alguma questão. E que entenda que esse ‘dizer alguma 

coisa’ pode ser feito de muitas maneiras”. Esse trabalho do ator, pressupõe um olhar 

para a pesquisa do grupo, para a pesquisa atual e desenvolvimento e um 

posicionamento sócio-político-pessoal do ator, um desnudamento que só é possível 

quando há entrega e compromisso estético. Portanto, na raiz do conceito de ator-

dramaturgo está o conceito de depoimento pessoal, assim nomeado por Araújo, 

para quem “o que importava era o desenvolvimento de uma visão pessoal e o 

posicionamento crítico de cada um dos atores frente a tal assunto”94. Como vemos, 

nos dois casos há uma necessidade de um ator capaz de “falar de si”, de colocar na 

mesa o que quer dizer e levar para dentro do espetáculo suas próprias questões 

pessoais e sua inquietação com o mundo que o cerca. 

Ator-dramaturgo soa como um termo apropriado para esse ator que cria sua 

cena de forma autônoma, podendo compor cenas que farão parte definitivamente do 

espetáculo. Por isso, pensando na função do dramaturgo, ou dramaturgista, como a 

de criar, pesquisar, organizar material coletado, experimentar e reelaborar, e perceber 

que os atores assumem essas funções, apresentando cenas inteiras (incluindo 

proposta de figurino, luz, etc.), veremos que a denominação ator-dramaturgo se 

encaixa nesse perfil. É o que constatamos no depoimento de Janaína Leite, ao falar 

sobre sua contribuição em Nada aconteceu: “a cena inteira do tapa estava inteira 

pronta, antes (do dramaturgo entrar no processo.)”; ou, falando de Ronaldo Serruya, 

                                            

93 Matteo Bonfitto, muito influenciado pela biomecânica de Meyerhold, defende a ideia de um ator cujo 
foco de criação está na ação física, que com suas matrizes, elementos e procedimentos de confecção, 
adquire um valor de instrumento potente, capaz de oferecer inúmeras possibilidades de resolução 
para os diferentes processos criativos. Cf. BONFITTO, Matteo. O ator-compositor - as ações físicas 
como eixo: de Stanislavski a Barba. São Paulo: Perspectiva, 2002.  

94 Araújo, Antonio. Op. cit., p. 110. Aqui ele fala sobre o tipo de ator que o processo buscava naquele 
momento, ao dirigir o primeiro espetáculo do Teatro da Vertigem, que pesquisava a mitologia do 
Paraíso e da Queda do Homem,. 
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“Uma cena que o Ronaldo fala com a plateia também, que ele tira a roupa fica só de 

cueca. Esse texto é inteiro do Ronaldo”. Por outro lado, considerando depoimento 

pessoal como essência/característica do tipo de texto/cena produzido no processo de 

criação - ou seja, texto/cena elaborado como fruto da doação, revelação, 

desnudamento do ator -, podemos afirmar que os dois conceitos são 

complementares. Há um lugar de encontro dessas duas metodologias de trabalho 

que buscam um mesmo tipo de ator, aquele engajado com seu grupo, sua pesquisa 

e seu tempo e, portanto, com suas questões pessoais. 

Marcos Bulhões, que foi assistente de direção de Antônio Araújo em 

Apocalipse 1,11, também fala da presença do ator como dramaturgo, para “enfatizar 

a sua capacidade de interferir nas decisões quanto à pesquisa, à adaptação e a à 

redação de diferentes tipos de texto”95. Este posicionamento crítico e opinativo revela-

se tanto na cena, quanto no debate sobre o assunto, o que, como já vimos, é um 

princípio do ator-dramaturgo no Grupo XIX de Teatro. 

Tanto na poética do depoimento pessoal como na do ator-dramaturgo, a cena 

apresentada pelo ator é vista como material bruto para o espetáculo, o que leva o ator 

ao patamar de autor e de criador da cena, elaborada a partir do material que ele 

mesmo traz para os ensaios96. Araújo afirma que o depoimento pessoal: 

 é desenvolvido a partir das relações e dos confrontos dos atores e 
dos outros criadores com os conteúdos e temas do projeto (ex:“qual 
é a sua ideia de paraíso?”); 

 utiliza componentes subjetivos específicos (os sentidos, os 
sentimentos e a imaginação de cada um), procurando proporcionar 
um mergulho interno do ator em relação aos assuntos trabalhados; 

 resgata a memória pessoal, por meio da retomada de histórias 
individuais passadas, de objetos antigos da infância e juventude 
(com os quais existia uma relação significativa) e de registros 
subjetivos os mais remotos;97 

A voz do ator, nesses casos, é, sem dúvida alguma, importante constituinte do 

corpo do espetáculo, corpo-texto-voz-palavra-ação-interação, e nos faz constatar 

como tal metodologia do trabalho do ator colabora com o caráter polifônico da obra 

de arte teatral. 

                                            

95 MARTINS, Marcos B. O mestre-encenador e o ator como dramaturgo. Dossiê Teatro Educação. Sala 
preta, São Paulo, v. 2, 2002, p. 243. 

96 Araújo, Antonio. Op. cit. 
97 Araújo, Antonio. Op. cit., p. 110. 
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Como Serruya nos lembra, entretanto, é importante, tanto quanto saber propor 

e posicionar-se, que o ator saiba abrir mão daquilo que trouxe, seja um texto, uma 

cena, ou a combinação dos dois. Como já dissemos, o espetáculo é visto como 

soberano e tudo está a serviço dele. Porque o ator, como aquele que está imerso na 

cena que apresenta, não tem o distanciamento necessário de quem vê de fora e o 

ator ”precisa deste olhar de fora para fazer com que aquilo que você quer dizer, que 

você escreveu e está manipulando, aconteça com o máximo de potência. E você 

nunca tem, de dentro, o distanciamento para poder fazer isso”, afirma Serruya. 

 

Indícios da contribuição direta do ator na dramaturgia do Grupo XIX – A 

definição de qual denominação ou conceito melhor define o trabalho dos atores no 

Grupo XIX não é o objeto do nosso estudo. O paralelo entre ator-dramaturgo e 

depoimento pessoal serviram apenas para definirmos um perfil de ator que transita 

entre os dois conceitos. Agora, precisamos verificar como esse ator contribui para o 

espetáculo. 

Tendo participado de quase todas as montagens da companhia, Hygiene, 

Arrufos, Marcha pra Zenturo, Estrada do Sul e Nada... com exceção de Hysteria, para 

além do trabalho de ator, Ronaldo Serruya desenvolveu o interesse pela dramaturgia 

e encontrou abertura no processo colaborativo de criação do grupo, “todos somos 

atores-dramaturgos, mas eu tenho um interesse bastante peculiar por isso e coordeno 

um núcleo para atores dramatúrgicos”. Segundo ele, participação nas 

discussões/debates e decisões sobre dramaturgia é faz parte do processo de criação, 

um princípio do modo colaborativo. Cada processo é sempre um processo novo, e, 

seja em cena como ator-dramaturgo, seja nas rodas de conversa do grupo sobre os 

processos de criação, com seu olhar de dramaturgo, está sempre contribuindo. 

Perguntado se ajudava os outros atores e atrizes a escrever textos para suas cenas, 

o representante do grupo é enfático em dizer que todos escrevem suas próprias 

cenas. O que reforça o conceito de ator-dramaturgo, com todos se posicionando como 

artistas criativos e autônomos; com saber, ainda que não especialistas, sobre vários 

aspectos da criação teatral.  

Ao falar sobre sua contribuição direta na cena nos processos de montagem do 

grupo, Serruya explica que isso se dá na proposição de textos e exercícios de cena; 
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na análise crítica das cenas dos parceiros, bem como interferindo nas cenas dos 

demais; soma-se a isso o núcleo de pesquisa que coordena, como já mencionado. 

Ele relata a experiência de criação textual no processo de Estrada para o Sul, que 

teve a dramaturgia assinada por Pietro: 

No Estrada para o Sul, a dramaturgia é assinada pelo Pietro, porque ele ia 
sugerindo coisas para as pessoas, dando referências de poemas e tal. Só 
que tudo que eu digo é meu. Porque ele sugeria e eu dizia: “Ah, você quer 
isso? “Posso te trazer uma proposta?”. Porque na minha cabeça eu não 
consigo mais pensar diferente, como ator não tenho mais interesse em 
receber tudo pronto. Então ele dizia: “Ah, nesse momento quando ela entra 
no carro, (Eu fazia o escritor. O alterego do Cortázar), à noite, eu quero que 
o escritor confesse que ele ama secretamente a mulher do carro de trás”, 
porque ele trabalhava assim. Então, ele trazia esse poema do Baudelaire, 
do amor, e esse texto do Nietzsche e ainda uma terceira coisa. E eu 
pensava, “eu não vou falar Baudelaire, não vou falar Nietzsche. Vou falar o 
que eu quero dizer”. Não que eu não goste. Eu acho lindo falar Baudelaire e 
posso falar como se fosse meu, mas acho mais interessante entender o que 
se quer com isso. “Ah, eu quero que me mostre a fragilidade, a falta de 
perspectiva, porque ele é uma pessoa que não consegue ser ousada na vida 
e se refugia através das palavras”. Aí eu pensei “Opa! Isso aí sou um pouco 
eu, Ronaldo. Então eu prefiro falar de mim”, porque assim eu vou tocar 
melhor o outro. 

Nesta passagem, temos um exemplo bem claro de como o ator tem 

necessidade de se colocar na cena, de dar algo de seu para que a representação 

faça sentido, ao se apropriar da ideia sugerida por Pietro, criando seu próprio texto 

na relação entre o conflito interior do personagem e o seu. 

A proposta de criação de cenas por meio de workshops pressupõe, como rotina 

dos atores, levar tarefas de criação de cena para casa, e que são apresentadas no 

encontro seguinte. Ao final de cada apresentação, as cenas são analisadas pelo 

grupo, podendo sofre descarte, modificações ou, mesmo, resultar em cenas 

definitivas. Sabendo disso, quando questionado sobre seu processo de criação, 

Serruya afirmou que seu processo é caótico, apesar de extremamente organizado em 

sua vida pessoal, mas que cria muito, o tempo todo, e está sempre conectado com 

aquilo que estão criando no momento. Como ele mesmo explica: 

Então, se estou caminhando na rua, dentro do ônibus, eu crio uma conexão 
com as coisas que eu preciso. É como se elas me chamassem a atenção. 
Às vezes me pego olhando algo que tem a ver, mas não sei exatamente 
porquê. Mas geralmente, eu vou tentando entender. Eu fico preocupado em 
não perder o bonde do processo, acho que isso é a pior coisa eu pode 
acontecer para um ator. No sentido de saber exatamente onde estamos 
agora e para onde estamos indo. Não preciso saber onde vou chegar, e sim 
onde estamos agora. 
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Em sua fala, evidencia-se o caráter precário de uma dramaturgia que vai sendo 

construída aos poucos, com a participação de todos e sempre a partir daquilo que 

cada um quer falar. A inquietação e ansiedade em não perder o bonde, apesar de 

dizer que não há problema em não saber para onde estão indo, revela o medo de 

perder-se dentro do processo. As conexões que estabelece entre os temas 

trabalhados na sala de ensaio, cenas e outros elementos, com o que vê na rua 

mostram que o ator está em total sintonia com o trabalho dentro e fora do processo. 

Como não há texto, imagem e corpo prontos, as possibilidades que surgem no ônibus, 

por exemplo, são cenas em potência que são experimentadas no espaço de criação. 

Seu relato revela ainda, que mesmo sendo uma arte coletiva, há um processo 

individual que é solitário, como o de qualquer artista. 
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INTERCESSORES I – RONALDO SERRUYA98 

ENTREVISTA99 

Começando... 

Em primeiro lugar quero agradecer por você ter aceitado participar da minha 

pesquisa sobre dramaturgia contemporânea, e reiterar a importância de ter 

o Grupo XIX de Teatro como parte deste estudo. 

Este ano o grupo está completando 14 anos de formação e vocês estão com 

mostra de repertório, com Hygiene, Hysteria, e Nada Aconteceu, Tudo 

Acontece, Tudo está acontecendo. Além de trazer no baú da história do 

grupo outros espetáculos como Arrufos e Estrada para o Sul, isso é motivo 

de comemoração para o grupo, não é mesmo? 

Ronaldo – Com certeza. Acho que o grupo se beneficia de um momento 

que é até mesmo anterior a própria formação do grupo, que é o Movimento 

Arte Contra a Barbárie, toda essa articulação teatral que a classe artística 

de São Paulo conseguiu fazer e partir dela conquistou-se coisas que no 

mundo são únicas, como a ala do fomento, etc. O grupo se funda logo 

posteriormente a essas conquistas e se beneficia claramente delas.  

O Movimento Arte Contra a Barbárie tem alguma influência direta na 

formação do grupo? 

Ronaldo – No sentido de que as pessoas que encabeçaram esses 

movimentos são referências muito fortes para o grupo XIX. Eu vim do Rio 

de Janeiro e não estava aqui nessa época. Mas sei que essas pessoas 

tiveram grande influência, especialmente para o Lubi100, que estava lá na 

USP... O Celso Frateschi, Cia do Latão, o Vertigem, o próprio Tó. Então essas 

pessoas são referências. 

O Arte Contra a Barbárie influenciou na maneira como o teatro acontece em 

São Paulo, e isso também como a recepção teatral se dá, como se pensa a 

formação de um tipo de plateia, e como a população de São Paulo se 

relaciona com o fazer teatral, de uma forma que acontece aqui, não 

acontece em nenhum outro lugar. 

Processo de trabalho 

                                            

98 Ronaldo Serruya, além de ator do Grupo XIX, criou junto com o Luís Fernando Marques (também 
XIX) o grupo Teatro Kunin (desde 2010), assinando a dramaturgia de “Dizer não e pedir segredo”, 
primeiro espetáculo do grupo. Ele também está trabalhando como dramaturgo junto a um grupo de 
teatro da periferia de São Paulo, o Estopô Balaio, para o qual fez a supervisão dramatúrgica de “O que 
sobrou do rio” (já que uma das atrizes é dramaturga) e escreveu 70% do texto. Além disso, presta 
orientação dramatúrgica para a Mini Companhia, de Campinas. 
99 Na transcrição do áudio da entrevista, optamos por manter marcas do discurso oral ao invés de 
“consertar” o texto – exemplo disso é a recorrência da expressão “a gente” ao invés de “nós” como 
pede a norma padrão da língua portuguesa -, entendendo que tal interferência descaracterizaria a fala 
coloquial do participante para respeitar uma necessidade de linguagem formal, que não entendemos 
como necessária. Ou seja, acreditamos que o texto acadêmico/científico exige linguagem formal, mas 
apenas de quem o escreve e não de seus entrevistados, que usam sua variedade linguística, 
igualmente importante. 
100 Lubi – Luiz Fernando Marques, diretor do grupo. 
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Quem decide a temática dos espetáculos que são montados? Como acontece 

essa escolha? 

Ronaldo – Em relação aos três primeiros trabalhos, Arrufos, Hysteria e 

Hygiene, que nós chamamos de trilogia histórica, a escolha do tema 

aconteceu praticamente da mesma maneira. A gente parte de um tema, 

geralmente amplo, no caso do Hysteria a mulher, no caso do Hygiene é a 

casa, no caso do Arrufos o amor, quer dizer, eu não consigo imaginar três 

temas mais amplos: amor, casa e mulher. E a partir desse tema amplo a 

gente começa a pesquisar. Uma pesquisa muito derramada, no sentido de 

que, esse momento que a gente chama de embriagamento temático, 

acontecia de várias maneiras e a partir de várias fontes de referência, 

iconográficas, filmográficas, a gente partia de um livro, de jornal, de um 

histórico de falar. Não havia um julgamento de valor sobre a fonte trazida. 

E em algum momento desse embriagamento temático a gente encontrava 

um recorte dentro do tema amplo. E era muito claro quando a gente 

encontrava o mote. No Hygiene a gente partiu da casa, leu Bachelard, 

outros teóricos, fomos lendo coisas sobre casas, fomos entrando no século 

XIX e nos deparamos com a questão da habitação coletiva no Rio de Janeiro, 

com a questão dos cortiços. Então, começamos a olhar para aquilo porque 

nos interessava e nos debruçamos sobre os acontecimentos do “Bota 

Abaixo”, “Barata Ribeiro”, no Rio de janeiro, e a gente achou o mote da 

peça. Então, é mais ou menos assim que a pesquisa inicial se dá. E, a partir 

do recorte, a gente começa a envolver as questões que surgem dele. A 

partir daí cada processo pediu um tipo de criação diferente. 

Esse tema amplo é sempre trazido pelo Luiz Fernando? 

Ronaldo – Não. A gente decide junto. Quer dizer, não é bem junto, porque 

sempre tem alguém que diz, “Olha, tem isso aqui.”. Acho que no caso do 

Hygiene foi o Lubi. No Arrufos foi eu. Eu sugeri que a gente falasse sobre o 

amor, numa perspectiva histórica. No Hysteria, tem um artigo interessante 

da Mary Del Priori, que é uma historiadora carioca, e ela tem um livro 

chamado História das Mulheres do Brasil que traz um capítulo, que o Lubi 

achou, que é o mote de Hysteria. Nesse capítulo tem as histórias das 

mulheres que foram internadas no Pedro II, que são as mulheres do 

Hysteria. Ali o Hysteria foi criado a partir desse artigo. E o Arrufos é criado 

a partir de um livro da Mary Del Priory chamado História do Amor no Brasil, 

que ela lançou exatamente logo depois. Porque foi assim: eu li um artigo 

em que ela falava do próprio livro que ela iria lançar, que era o História do 

Amor no Brasil. Porque a gente precisa parar para pensar que o amor, que 

a gente tem como um dado tão universal, também é uma construção social.  

Não se ama hoje da mesma maneira que se amava no século XVI, por 

exemplo. E aquilo me chamou muito a atenção, “Claro! Que óbvio! E a gente 

acha que o nosso amor é isso, minha tataravó amou meu tataravô como eu 

amo, sei lá, a pessoa com quem eu estou agora”. Claro que não é isso! E 

eu lembro que eu lancei isso e o pessoal falou, “Nossa, que legal! Vamos 

atrás desse livro”. E o livro saiu logo em seguida e a gente falou “Vamos 

falar do amor assim!”. No caso do Arrufos foi exatamente assim, o estopim 

foi o livro dela. Só que dentro do livro a gente achou a estrutura do Arrufos. 

Porque também tem isso, depois que a gente acha o recorte, a gente 

começa a se preocupar com a estrutura. A estrutura que o espetáculo vai 

ter, estrutura dramatúrgica, de encenação, e isso geralmente é proposto 

pelo Lubi. No caso do Hygiene, do Arrufos... 

Já que você está falando da pesquisa... O que é exatamente a 

pesquisa colaborativa? 

Ronaldo – Eu acho que tem a ver com o fato de que grande parte do 

processo é um lugar onde todo mundo colabora com tudo de alguma 
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maneira. Não que as funções não sejam definidas. Acho que o grupo vem 

se transformando ao longo do tempo, no sentido de que cada peça vai 

criando especificidades outras, até do ponto de vista de dramaturgia a gente 

hoje tem outras necessidades.... Mas, pensando no início, lá no Hysteria, 

no Hygiene e no Arrufos, isso era muito claro, a gente tinha um diretor de 

arte que era do grupo, ou seja, a gente tinha um diretor de arte, um diretor 

(encenador), e os atores que criavam dramaturgia junto com o diretor de 

arte e o encenador. Então, até o final desse processo, essas estruturas eram 

muito borradas. Quando eu trazia minha cena, eu trazia o texto da minha 

cena, trazia o ponto de vista, uma proposta de figurino, de cenografia de 

alguma maneira, no espaço, e assim todos os outros atores, e assim o 

próprio diretor, e assim o próprio diretor de arte. Quando propunha alguma 

coisa, a gente propunha uma dramaturgia. Então esses limites eram 

borrados, até que chegava uma hora em que isso ia avançando, ia ficando 

cada vez mais claro. E chegava um momento em que a direção assumia 

tudo, junto com a direção de arte. Mas a dramaturgia era realmente 

colaborativa o tempo todo, sempre foi. No máximo, o Lubi, no final de tudo, 

dava um olhar de fora, cortava os excessos... E isso foi demonstrando, 

depois do Arrufos, uma coisa muito exaustiva, que a gente queria 

abandonar. Realmente a dramaturgia está precisando de um especialista... 

A gente começou a querer que no final de tudo existisse alguém que, assim 

como a encenação, assim como a direção de arte, pegasse isso para si. Até 

como olhar de fora, até porque chegava um momento que a gente não 

conseguia mais definir, a gente não tinha distanciamento... O que é gordura, 

o que está sobrando, o que redunda... E como a gente grava muito a partir 

da gente, também era muito exaustivo o olhar do outro, quer dizer, cada 

um de nós tínhamos argumentos muito profundos para dizer “Não! Isso aqui 

é super válido ficar.” E legítimos mesmo. E nós tínhamos uma certa 

dificuldade. No processo colaborativo eu acho que existe uma coisa que a 

gente sofre que é a gente estrear com uma coisa que é excessiva, que 

poderia ser menor, ser mais enxuta. Que tem a ver com essa linha de 

pesquisa. Está tudo ali. E eu falo isso sem o menor problema, porque eu, 

por exemplo, adoro o trabalho da companhia da Cibele, mas quando eu vou 

assistir vejo que a pesquisa está toda lá, mas como espectador, é cansativo. 

Será que não dá para eleger? Será que não dá para enxugar? Quando a 

gente estreou o Hygiene, o espetáculo tinha 2h e 15min e agora ele tem 1h 

e 20min. Havia oito personagens a mais, a gente fez mudanças durante 

quase o primeiro ano inteiro. A gente não parava de mudar. E isso é muito 

cansativo. E isso era, um pouco, devido a essa falta do olhar de fora. 

Em Arrufos, isso foi até engraçado, porque essa era uma grande questão. 

Então nós começamos com a necessidade de ter um dramaturgo externo e 

começamos com dois dramaturgos. Assim, antes de começar a peça, 

propriamente dita, o processo criativo começou com uma imersão com dois 

dramaturgos, dentro do tema. Então a gente pensou no amor sob duas 

perspectivas: o amor dentro da norma, que foi permitida pelo status quo, e 

o amor fora da norma, fora do padrão. Para isso, a gente chamou o Cássio 

Pires para essa imersão do amor dentro da norma, e o Newton Moreno para 

o outro. Era um projeto de dois meses com cada um. Eles seriam 

provocadores, e, na verdade, a gente falou para eles, “Olha, a gente não 

quer abrir mão dessa coisa que os atores do grupo XIX têm, ou seja, gostam 

e sabem manipular o seu material de trabalho que é a dramaturgia, mas 

que a vinda de vocês fosse para pegar isso e trabalhar da maneira que vocês 

quiserem, como dramaturgo. No sentido que a gente não queria que esses 

dramaturgos viessem com um texto pronto, à princípio, porque a gente 

também não conseguia nos imaginar fazendo isso, e, ao mesmo tempo, 
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“Olha, eu trouxe essa cena aqui...”, “A Juliana trouxe a cena dela, o que 

você vai fazer com isso... E aí você pode dizer que a minha não presta, que 

eu não vou ficar chateado”. 

Essas imersões foram legais, mas não foram tão legais a ponto de, no final 

delas, a gente dizer “Vamos trabalhar com um dramaturgo!”. Então a gente 

optou por continuar sozinhos. Acho que foi muito difícil mesmo esses 

dramaturgos entenderem isso. 

Fale um pouco mais sobre essa experiência de vocês na relação com 

os dramaturgos? 

Ronaldo – Foi tranquila. Eu acho que tinha uma coisa que era assim: nós 

estávamos muito acostumados. Os dois tinha uma relação de fora. O mais 

difícil no início foi acompanhar o pique da pesquisa. Isso era uma questão. 

A pesquisa caminhava e quando eles chegavam a gente já estava num lugar 

e eles estavam em outro. 

Qual era a frequência com que eles frequentavam a sala de ensaio? 

Ronaldo – Uma vez por semana, duas..., mas a gente fez dois exercícios 

com eles, abrimos para o público. Foi muito legal e, inclusive, muito potente. 

A estrutura que o Cássio criou ficou na peça. A dramaturgia mudou toda, 

mas a estrutura, o que a gente chama de macro dramaturgia (Estrutura de 

personagens, das relações ficaram.). O Arrufos é uma peça em quadros, 

três quadros, três pequenos atos. É uma peça que vai além do século XIX e 

além, ou seja, o primeiro quadro é século XVIII, o do meio século XIX e o 

terceiro século XX. E a estrutura que o Cássio propôs no exercício dele ficou 

inteiro no século XVIII. A gente só mudou a dramaturgia. O trabalho do 

Newton foi muito interessante, foi tão interessante para mim, por exemplo, 

que apesar de ter acabado ali, nunca mais foi visto pelo grupo, no sentido 

de ter sido apenas um exercício em si, só que eu, a partir disso, me 

interessei por pesquisar essa questão de gênero e acabei por criar outro 

coletivo, com o Luiz Fernando... 

Que coletivo é esse? 

Ronaldo – Chama-se Teatro Kunyn. Que é um coletivo que a gente criou 

em 2010, quando a gente estreou o espetáculo, e que é um coletivo para 

discutir especificamente, no teatro, a questão de gênero. Porque nos 

incomodava enormemente o recorte que se dava para isso, a gente queria 

achar uma outra via... A gente fez o Dizer e Não pedir Segredo, que era 

dentro de um apartamento, na Bela Cintra, e que tem uma trajetória 

superinteressante. Tivemos o ProAC para fazê-lo, depois ganhamos o Mirian 

Muniz e fomos para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, vários festivais. E 

agora a gente está indo para o segundo espetáculo. 

Que bacana! Vocês estão em processo de criação agora? 

Ronaldo – Começando... A gente quase ganhou o ProAC agora, ficamos ali 

no 11º lugar, mas a gente vai começar de qualquer maneira. 

Isso porque era uma pesquisa que não cabia dentro do grupo XIX? 

Ronaldo – É, porque o Grupo XIX, e isso é uma coisa muito legal, tem uma 

relação muito aberta. Os atores têm outros interesses e nem tudo pode ser 

abarcado pelo grupo. A questão do gênero é uma coisa muito forte para 

mim e para o Lubi. Não é tão forte para os outros. E esse grupo é formado 

por três atores e o diretor. 

Então vocês sempre convidaram outros artistas para trabalhar com 

o grupo? 

Ronaldo – Sim.... Mas no início não. No Hysteria, Hygiene, até o Arrufos. 

No Arrufos convidamos o Cássio e o Newton para processo pré-montagem 

e acabamos ficando sozinhos de novo. Acho que o Marcha foi muito isso. E 

tem a própria história da formação do grupo, até o Arrufos, cada espetáculo 

determinava a saída de um integrante. Coisas da vida... é um casamento. 
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Então o final do Arrufos foi o ápice disso. Quando o grupo acabou muito 

fragilizado, com as duas últimas saídas, e a gente se sentiu incapaz de voltar 

para a sala de ensaio sozinhos. Então pensamos em buscar outros parceiros, 

outras pessoas. Foi quando a gente decidiu fazer do edital da Petrobrás um 

encontro com o Espanca. Que a gente já tinha conhecido, namorava, achava 

interessante, e daí surgiu o Marcha para Venturo, que é um teatro 

completamente diferente na história do grupo. Havia uma dramaturga 

definida, que era a Grace, o diretor, que era o Lubi, e os atores.  

A Grace foi convidada ou ela é do Espanca? 

Ronaldo – A Grace era do Espanca na época, agora ela saiu. Mas na época 

ela era. Quando a gente propôs o projeto deixamos bem claro que era isso 

que a gente queria. Só que a Grace, conhecendo o XIX e conhecendo o 

Espanca, disse “Claro! Mas o processo vai ser um processo colaborativo com 

o grupo de vocês, mas no final o texto vai ser meu”. Foi bem diferente do 

caso do Newton. Ela foi recebendo essas coisas que a gente levava... 

Ela já tinha experiência com o colaborativo? 

Ronaldo – Com o grupo dela. É que no Espanca, como ela tem essa coisa 

da dramaturgia, sempre assinou a dramaturgia. No XIX a dramaturgia 

sempre foi assinada pelo grupo. Eu acho que nos processos de criação deles 

os atores são bastante colaborativos. 

Nos três primeiros espetáculos, também, não é só a dramaturgia 

que o grupo assina, não é mesmo? Tem o figurino, cenário... 

Ronaldo – No caso do Hygiene e do Arrufos, tinha a figura do Borelli, 

Renato Borelli Rebouças, que era o diretor artístico do grupo. Ele é quem 

assinava isso. O Shell de cenografia do Arrufos é dele. Por mais que, essas 

fronteiras sejam borradas, no sentido de que às vezes ele tinha uma ideia 

a partir do que era trazido pelo ator, pelo diretor, mas ele tinha isso, assim 

como a direção era assinada pelo Lubi e a atuação era a gente. A 

dramaturgia era a única coisa que o grupo assinava coletivamente.  

Esse diretor de arte participava do grupo como qualquer outro 

integrante? 

Ronaldo – Era, a mesma carga horária. 

Ele não atuava? 

Ronaldo – Não, não atuava. Só que depois que ele saiu a gente não 

conseguiu mais colocar ninguém nessa função, de dentro do grupo. Então 

em Marcha para Zenturo e em Nada Aconteceu essas funções foram feitas 

de maneira mais clara. A gente convidou um parceiro, que estava quando 

podia estar... isso sempre foi uma crise para a gente, porque talvez a gente 

tenha ficado mal-acostumado com essa figura, que por trás faz tudo e que 

é importante, não é? 

E no caso agora dos núcleos de pesquisa, Ronaldo, vocês têm trazido 

pessoas desses núcleos para trabalhar com o grupo? 

Ronaldo – Sim, sim. De alguma maneira sim. No Estrada para o Sul, 

metade dos atores eram pessoas que vieram dos núcleos. E alguns 

colaboradores do grupo, por exemplo a Tatiana Caltabiano, que faz o 

Hysteria e o Hygiene, também foi uma pessoa que a gente conheceu dentro 

do núcleo de pesquisa. 

E no Nada Aconteceu, tem pessoas dos núcleos de pesquisa? 

Ronaldo – Isso mesmo, temos duas atrizes que foram convidadas. 

Desde o início do processo? 

Ronaldo – Não. Elas entraram quando a gente começou a ensaiar a peça 

propriamente dita. Quando a gente já tinha a estrutura. Elas entraram 

quatro meses antes da estreia. Porque um ano foi de pesquisa, tivemos uma 

oficina longa sobre o Nelson com outros atores, que nos ajudaram a criar 

várias cenas. Mas, no final de tudo, a gente convidou um dramaturgo no 
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final daquele ano e entregamos o material, que só aceitou com a condição 

de poder fazer daquilo aqui o que quisesse. 

Nós vamos falar mais sobre essa parceria que o grupo teve com esse 

dramaturgo, mas antes eu gostaria de perguntar para você como é 

que se dá a distribuição das funções dentro do grupo? 

Ronaldo – Isso também foi mudando ao longo do tempo.... No início era 

assim, todos nós temos uma função artística e as funções artísticas eram 

divididas por cada um. Um cuidava da parte financeira, o outro cuidada da 

comunicação, outro cuidava da programação visual, outro cuidava do 

espaço, outro da feitura de projetos, e depois agente juntava tudo. Porque 

se tem uma coisa que nunca mudou no grupo foi a forma como a gente vive 

dele. Tudo é dividido igual entre todos os integrantes do núcleo que a gente 

chama de núcleo artístico, que são os cinco atores e o Lubi. Não existe 

nenhuma hierarquia no grupo. Tudo é decidido em reuniões intermináveis... 

(riso). Mas é o preço que se paga. E é lógico que a gente foi ganhando uma 

sofisticação nisso, antes era mais interminável, hoje, até em virtude do 

tempo que a gente trabalha junto, uma certa facilidade em delegar e de 

confiar naquele que está exercitando aquela função. 

Isso em relação às questões administrativas. E sobre as funções 

artísticas? Existe alguma conversa em cada projeto ou naturalmente 

existe uma continuidade nas funções que já vinham sido exercidas? 

Ronaldo – Artísticas? Ou administrativas? 

Artísticas. 

Ronaldo – Sim, tanto que no Nada, por exemplo, a Janaína dirigiu junto 

com o Lubi. Porque foi um desejo dela. E a gente está aberto para isso, 

inclusive para trabalhar, talvez, com outro diretor que não seja o Lubi, ou 

para um de nós não atuar.... Ou, se de repente, nesse projeto eu quero 

fazer a dramaturgia, e não quero atuar, quero fazer só a dramaturgia. 

Então vocês têm espaço para isso? 

Ronaldo – Tem. Só que não significa que isso vai acontecer. Isso vai ser 

discutido, o próprio projeto vai dizer. O Nada foi exatamente isso. A gente 

tinha acabado de fazer o Espanca, que foi um momento muito legal, até 

curativo daquele momento anterior do grupo, a gente se reuniu e avaliou 

que aquele passado frágil já tinha ficado para trás. Mas ao mesmo tempo, 

a gente entrou na sala de ensaio e não sabia exatamente o que fazer. Nós 

tivemos um momento de ficar só pesquisando aleatoriamente e no final a 

gente tinha uma série de coisas que a gente queria apontadas, do ponto de 

vista de estrutura, do ponto de vista do trabalho do ator, temas. Mas não 

tinha o “o quê”. Eu lembro que a ideia do Vestido de Noiva foi minha. Eu 

falei para o grupo, “Olha, eu acho que a gente deveria trabalhar um autor 

que desse um espaço para que a gente possa pirar dentro de uma estrutura 

estabelecida.” E então eu disse “Eu acho que o Vestido de Noiva do Nelson, 

na época era o centenário do Nelson, é um parque de diversões”. A questão 

dos planos, dos personagens... E isso soou interessante para todo mundo. 

E a gente partiu daí. Só que durante o processo de pesquisa, do 

embriagamento temático, Jana, com as questões dela, foi trazendo coisas, 

mostrando inquietação, trazendo uma luz que a gente, os outros atores, 

não estava vendo, da maneira como a gente gostaria de trabalhar isso. E 

aí, muito naturalmente, ela foi virando diretora junto com o Lubi. 

Interessante. No vídeo do processo de criação de Marcha para a 

Zenturo, o Lubi diz “A gente sempre precisa de uma estrutura 

mínima de texto para fazer qualquer tipo de experimentação, seja 

ela uma nova ação física, ou [...] Porque se não, você precisa fazer 

muita coisa, você tem que mobilizar muita coisa. Por exemplo, eu 

quero colocar uma informação que é: improvisar uma batida de 
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carro. É mais fácil mudar a linha A, ou B, ou C, do que mudar tudo. 

Ou seja, criar tudo do zero”. Partindo dessa fala do Lubi, eu posso 

entender que vocês, em processo de criação, sempre criam a partir 

de um texto? 

Ronaldo – Acho que sim... Não de um texto já pronto, e sim de algum 

fragmento de texto, sim. O texto é uma questão muito forte para a gente, 

a questão da palavra.... Tanto que eu não sei se a gente um dia conseguiria 

fazer um espetáculo sem texto. E o que aconteceu foi que ao longo dos 

espetáculos, essa estrutura de palavra veio se modificando ao longo dos 

espetáculos. Se você pega o Hysteria, e mesmo o Hygiene... - O Arrufos 

tem também, mas já quebra..., mas ainda tem um pouco – A criação da 

dramaturgia era muito solitária e acontecia a partir de tarefas que cada um 

trazia. Então, se você analisar bem, as estruturas dessas peças são 

monológicas, não é diálogo. Só que a encenação faz parecer que ela é 

dialógica, mas que na verdade não é. Se você pegar o Nada Aconteceu, ela 

realmente inaugura o dialógico dentro do XIX. 

Interessante... 

Ronaldo – O Macha para Zenturo, na verdade seria o primeiro, mas esse 

espetáculo é uma dramaturgia da Grace, porque ela assina sozinha. Nós 

não assinamos junto com ela. Mas se falarmos de uma dramaturgia que nós 

criamos, é o Nada, que a gente assina junto com o Alê, porque a gente criou 

junto com ele. 

Isso falando de montagem, não é? Pensando a improvisação num 

processo de montagem. Agora, falando sobre momentos de 

treinamento do grupo, e não de montagem de espetáculo, vocês 

trabalham com jogos teatrais ou jogos de improvisação? 

Ronaldo – A gente trabalha com parceiros. Alguém que a gente decide 

chamar para trabalhar. Nesse período, por exemplo, anterior ao Nada, a 

gente trabalhou View Points... 

Com a Bete Dorgam? 

Ronaldo – Isso, com a Bete Dorgam. Um treinamento muito voltado para 

o jogo do ator. A gente trabalhou muito a voz, com música. A gente não 

tem uma técnica, não fica pesquisando um tipo de técnica. O que 

acompanha o histórico do grupo é o que chamamos de pilares do grupo, 

como: o espaço não-convencional; a interatividade; e a dramaturgia 

colaborativa. Isso vem acompanhando, por mais que o processo sofra 

sofisticação ou mudança. Por exemplo, a dramaturgia colaborativa não 

acontece da mesma maneira desde Hysteria até o Nada. Houve sofisticação, 

mudança, mas ela está ali. Ela é um pilar. A mesma coisa acontece com a 

interatividade. Ela vai criando outras camadas, mas está presente.  

Nesse trabalho que a Bete Dorgam propôs, você, como ator, 

identifica elementos dos jogos teatrais da Viola Spolin, como os 

elementos dramáticos: Quem, O que, Onde?  

Ronaldo – Sim, sim, acho que bem diluído, porque a Bete Dorgam tem um 

trabalho muito forte do bufão. No caso a gente trabalhou muito a coisa do 

bufão, porque o Nada tinha muito essa pegada... com as figuras da 

alucinação... aquele travesti... as próprias figuras camaleônicas do noivo.... 

Então, para mim, foi muito importante esse trabalho com a Bete, de rasgar 

isso. Mas acho que tem, sempre tem, porque a Spolin é a base de tudo. 

Eu pergunto porque o contemporâneo rompe com o dramático, 

então tem coisas da Viola que podem parecer ultrapassadas para 

algumas pessoas, mas ainda continuam servindo de base. 

Ronaldo – Eu acho louco, porque você só pode romper porque aquilo está 

na base. Aquilo está estruturado ali, então você rompe. Você manipula 
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aquilo de outras maneiras, não é. Porque o mundo vai se sofisticando, de 

outras maneiras. 

Você falou que o processo criativo vem se modificando a cada 

espetáculo. Existe uma estrutura de etapas dentro do processo de 

vocês. 

Ronaldo – Acho que a gente pode falar em: escolha do tema; 

embriagamento temático; depois tem o processo criativo em si, de 

construção da estrutura, e onde você vai experimentar as propostas, vai 

desenhar as, definir a ordem da peça, essa macro dramaturgia. E tem 

sempre o momento, e isso tem desde o Hygiene, que a gente chama de 

abertura. Momento que faz parte do processo de criação. Ele vai sempre se 

modificando na relação com o espectador. 

Como é esse momento? 

Ronaldo – Geralmente, a gente convida vários grupos durante dois meses 

e promove debates exaustivos após as apresentações, dos quais a gente 

leva em consideração e vai mudando a partir do olhar do espectador, coisas 

que a gente acha que precisa modificar. 

Vocês modificam ali na hora? 

Ronaldo – Não. Modifica para a outra apresentação, para outro grupo. É 

um período em que a gente burila o trabalho. E é um período em que a 

gente termina com o trabalho bem diferente do que começou. Então, ele de 

fato serve para aperfeiçoar o espetáculo. Não é proforma. Claro, tem coisas 

que a gente ouve e que não serve. Porque a gente foi treinando também o 

nosso ouvido. O que é bom também para o espectador, porque isso se 

relaciona com a forma com que ele é recebido, o que a gente aciona para 

ouvir dele, para que não seja um exercício só de subjetividade (gostei ou 

não gostei), porque isso não vai nos ajudar em nada. 

Então, a gente pode falar, a grosso modo, dessas etapas. Como elas se dão 

é que vai ser diferente. 

Pelo que pude entender da sua fala, todos os integrantes têm direito 

a voz dentro do processo, em todas as etapas, e tem os especialistas 

em cada função. Como é que eles trabalham com isso? Como é que 

eles recebem essas sugestões, interferências, essas proposições do 

grupo? O que eles fazem com isso? Existe aceitação, discussão? 

Ronaldo – Existe. É sempre um embate de ideias. Eu acho que existe 

sempre, a priori, aceitação e abertura. O Lubi é um diretor muito aberto, 

sempre foi. Ele tem uma coisa que é assim, e ele fala isso, ele diz que é um 

diretor da ideia dos outros. Então, na história do XIX é assim mesmo, nunca 

uma proposta partiu dele. Ele brinca dizendo, “Eu não sou esse diretor que 

vem e diz ‘Quero montar isso!’”, ele se alimenta da proposta do outro. A 

partir daí ele abraça a ideia e é um diretor brilhante. Por conta disso, ele é 

um diretor bem aberto. Não existe, a priori, uma resistência. O que existe 

é que o próprio processo define. E esse é um ser bastante cruel, eu digo. 

Porque quando a peça se define, a reflexão se coloca, a estrutura se impõe, 

essas questões são cruéis e não há negociação. E, às vezes, não é o diretor 

que te diz “Não aceito!”; ele diz, “Olha para a estrutura... Não está cabendo 

isso!”. Então, isso precisa sair. E é sempre um momento em que as pessoas 

estão fragilizadas, porque se colocam demais ali, não é? É muito exaustivo... 

E, via de regra, sempre tem aquele que gosta mais, ou que não gosta de 

nada... ou que sai falando que nunca mais quer fazer isso... (risos). Na 

história do grupo sempre teve. O legal é que isso sempre foi revezado, 

nunca ficou pesado para apenas um integrante. A cada espetáculo é um 

novo, aquele para quem você olha e diz: “Foi difícil para você, não foi? Mais 

do que para todo mundo”. Mas isso daqui há pouco passa e vai ter um 

momento difícil para mim e não mais para você etc. 
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Um dos pilares do trabalho de vocês é a interação com o público, 

não é? 

Ronaldo – Sim. 

Como é a preparação de vocês, dentro da sala de ensaio, sozinhos, 

para pensar a relação com o público? 

Ronaldo – É bem exaustivo. Porque, na verdade, a gente ensaia um tempo 

imaginando a plateia, de várias formas. Por isso também que existe esse 

período em que a gente chama os grupos quando ainda é ensaio, porque a 

gente precisa ensaiar com a plateia. E a gente vê o que funciona e o que 

não funciona, a partir do que a gente imaginou. 

Os atores que não estão em determinada cena agem como 

espectadores? 

Ronaldo – Às vezes, sim. Depende da peça. No caso de Hysteria, tem o 

personagem da Tourinho, que é a personagem que tem uma relação mais 

profunda com alguém da plateia, que ensaiava com uma boneca. Para ter a 

ideia de que havia alguém ali para contracenar. Não dava para nenhuma 

atriz ser aquela pessoa, porque aquela interatividade acontecia durante a 

peça inteira. Então não dava. No caso do Hygiene é isso, tem um 

personagem que tem uma interação forte com uma mulher da plateia que 

tem que gerar uma disputa entre dois atores, eu com uma mulher e ele com 

outra. Isso era mais simples, às vezes uma atriz fazia e dava algumas 

respostas para a gente exercitar a criatividade, por exemplo, “Se vier isso, 

o que eu digo? Se não vier, o que é que eu falo?”. Porque a nossa 

dramaturgia é lacunar, é uma dramaturgia que se modifica a partir da 

intervenção do outro. 

Ela realmente se modifica? Ou ela abre espaço, mas não se abala? 

Ronaldo – Ela se modifica, mas é que a gente cria uma estrutura para que 

qualquer coisa que venha seja leitura possível para o espectador. Mas ela 

de fato se modifica. Se no final do Hysteria a personagem da Maria Tourinho 

pergunta para essa mulher e ela diz “Não!”, isso modifica a dramaturgia. 

Mas continua sendo uma leitura, porque o que ela vai fazer com esse não.... 

Já aconteceu, da mulher dizer não, “Como é que eu vou te perdoar? Você 

matou uma pessoa!” 

Então deixa eu aproveitar... vocês são surpreendidos pelo público? 

Ronaldo – Ah sim, sempre. A gente dá a cara a tapa... 

Existe algum momento que tenha sido marcante para você, por 

exemplo? Algo que tenha feito você perder o rumo, te abalado de 

alguma forma? 

Ronaldo – No Arrufos tem uma cena, a última cena, que eu faço uma 

brincadeira com a coisa do cinema e eu escolho uma musa e projeto a 

sombra dela numa cama e toda a relação é com ela. E tem uma brincadeira 

com um filme, porque eu sempre perguntava qual era o filme preferido de 

amor dela e a partir do que ela dizia, e veja, eu só fazia aquela cena porque 

eu tenho uma relação profunda com o cinema, então eu tinha material para 

dialogar com ela, quer dizer, às vezes vinha um filme que eu não tinha visto, 

mas quase sempre era um filme que eu tinha visto, então quer dizer, isso 

era sempre surpreendente. Porque às vezes vinha uma coisa que eu falava 

“Nossa!”, e às vezes vinha algo que era muito ligado às minhas próprias 

memórias. No Nada também teve um cara que, certa vez, falou, na cena 

em que eu fico pelado, quando geralmente as pessoas ficam em silêncio, 

ouvindo. Ele estava muito emocionado e falou alguma coisa e completou: 

“Fiquei com vontade de beijar você agora!”. 

E ali não é um momento em que há diálogo com o público, não é 

mesmo? 
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Ronaldo – Não, mas como eu falo olhando nos olhos do espectador, sei lá, 

é um espaço que as pessoas podem fazer o que quiserem, porque, na 

verdade, é um desnudamento mesmo. E, então, ele falou isso. Mas 

realmente não é. Como na cena da Janaína, do strip-tease que teve na 

semana passada, um cara tirou a roupa junto com ela (risos). 

Eu identifiquei dois momentos dois momentos muitos fortes de 

interação ativa: a Madame Clessi quando entra e começa a 

cumprimentar, passando nas mesas... 

Ronaldo – Isso, ela se monta, não é, vai se montando ali. 

Isso, vai se montando (a personagem entra seminua e vai se 

caracterizando enquanto estabelece diálogo com o público.). 

Naquele primeiro momento junto com as meninas, que vão servindo 

vinho e uns petiscos. E depois... 

Ronaldo – Ali eu ouço de tudo, por exemplo... ouço várias coisas... acho 

que foi sábado, tinha uma senhora, e eu sempre fico tenso. Porque era uma 

senhora mesmo, uns 70 anos, toda arrumada. Eu tenho que falar o texto, 

que é uma brincadeira que o Alê propôs, bastante modificada, o texto foi 

diminuindo, mas a essência é esta: quando um homem me chama de 

gostosa, eu sei que o que ele está querendo mesmo é chupar meu pau, 

porque eu não tenho uma buceta, tenho um pau, porque sou um travesti. 

E aí eu brinco... “Porque você acha que dá para duvidar do que tem aqui 

em baixo? Não dá, não é mesmo?! E quando olhei para ela, eu falei, “Eu já 

sei que eles querem mesmo é chupar meu pau!”, e ela falou assim: (imita) 

“Sim, meu filho, é isso mesmo! Hoje em dia esses homens só querem saber 

de chupar pau!”. (risos) “É uma tristeza! Na minha época não era assim, 

não!” E todo mundo caiu na gargalhada.... Aí eu tenho que fazer alguma 

coisa com isso, não é? Como eu também sinto que incomoda... aos homens, 

héteros, casados... porque eu falo dele, ele me chama de gostosa.... Teve 

um cara que eu achei que fosse me bater. Ele ficou muito incomodado. E eu 

tenho medo.... Eu preciso saber até onde eu posso ir. Também não quero 

agredir o espectador.  

Ronaldo ator-integrante do Grupo XIX 

Ronaldo, para a gente descansar um pouquinho sobre o grupo, fale 

um pouco da sua trajetória de formação. 

Ronaldo – Eu me formei no Rio de Janeiro, onde fiz um curso técnico de 

formação de ator, e ao mesmo tempo eu fiz um curso superior de 

jornalismo. Na verdade, foi o jornalismo que me levou para o teatro. E eu 

fui fazer jornalismo, muito por influência da minha família. Porque eu vim 

de uma família que via muita importância na formação superior, que eu 

acho que é bem a cara do Brasil mesmo. E não foi um problema, mas nunca 

trabalhei com isso. 

Então, você tinha uns vinte e poucos anos... 

Ronaldo – Vinte anos. Quando terminei a escola eu tinha 19 para 20 anos, 

e nunca parei. Quando saí da escola já estava num grupo e minha trajetória 

inteira dentro do teatro é dentro de um grupo. Eu nunca trabalhei com 

nenhum tipo de processo e projeto. Quer dizer, fiz outros projetos artísticos 

pedagógicos..., mas peça foi sempre com grupos de teatro. E isso já tem 

22 anos de teatro. Meu primeiro grupo tinha um diretor chamado Márcio 

Vianna, do Rio, muito interessante, e que já faleceu. É muito engraçado.... 

Eu trabalhei com o Márcio há até 10 anos atrás e agora com o XIX e eles 

tem uma relação interessante, porque o Márcio também trabalhava com o 

espaço não-convencional, a gente trabalhava com intervenções 

performáticas, quando isso nem tinha nome ainda, principalmente no Rio. 
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Fiquei três anos com ele, foi meu primeiro grupo profissional... ainda estava 

na escola. Quando ele faleceu, eu entrei para a cia da Ana Kfouri, que é uma 

diretora carioca que trabalha com teatro físico. E aí foram nove anos de 

bastante teatro físico, um teatro bastante corporal, muito marcado.... Muito 

bom, ela era uma diretora muito interessante... lá fiz umas coisas bem 

legais. E, com ela e a cia, a gente criou um projeto pedagógico que foi 

quando eu comecei a dar aula, mais ou menos em 2000. Eu tenho essa 

relação com o pedagógico desde 2000. Nós ganhamos um projeto do Sesc 

lá, que era como se fosse um CPT (Centro de Pesquisa Teatral do Sesc em 

São Paulo), no qual cada um dos atores tinha um espaço, um núcleo de 

pesquisa, nem era chamado de núcleo de pesquisa na época, para 

desenvolver a pesquisa que quisesse com outros atores. Era quase como 

uma oficina de longa duração para a qual a gente abria 10 vagas e 

desenvolvia uma pesquisa, que no final se concretizava numa mostra de 

teatro, que ficava em cartaz no espaço. E isso virou um acontecimento no 

Rio de Janeiro, que durou por dez, doze anos, e virou referência. Virou quase 

um curso de formação livre. Por exemplo, eu fiquei nesse projeto dez anos, 

mesmo depois que eu mudei para São Paulo, eu larguei primeiro a cia, como 

ator, para vir para o XIX, mas nos três primeiros anos aqui eu continuei 

nesse projeto pedagógico. 

Você saiu dessa cia da Ana Kfouri, então, para entrar no Grupo XIX? 

Ronaldo – Foi. Eu conheci eles no Rio, num festival, num momento em que 

eu estava em crise artística com a cia. Eu achava que eu não queria mais 

fazer aquele tipo de teatro. Mas adorava o projeto pedagógico. E adorava 

meus colegas de trabalho, meus amigos, e adora a diretora, a gente tinha 

uma relação de profunda amizade... 

E naquele momento você se identificou com o trabalho do XIX 

naquele festival? 

Ronaldo – Bastante. Eu os conheci em 2002 e em 2003 eu vim muito à 

São Paulo por conta de um projeto. Tinha um projeto de cinema que eu fiz. 

E eu comecei a me aproximar no grupo, comecei a me acostumar com as 

meninas... E então, eu comecei um relacionamento afetivo com o Lubi... A 

gente casou, na verdade. Então isso fazia com que eu viesse mais vezes 

para cá e ficasse mais perto do grupo. E no final de 2003, o grupo se viu 

como grupo e queria dar continuidade, mas para isso precisaria mudar, 

porque não dava para continuar como grupo com cinco atrizes e um diretor. 

Isso iria ser muito definidor do que eles iriam fazer. Então eles decidiram 

chamar três atores. E foi muito natural pensar em mim, por conta da 

proximidade com o trabalho. O que veio ao encontro do meu desejo artístico 

de não querer continuar aquele trabalho no Rio e vir para São Paulo, me 

mudando para cá em 2004. Que foi o ano que a gente começou a criar o 

Hygiene, mas eu fiquei até 2006 indo e voltando do Rio toda semana, por 

conta do projeto pedagógico que eu coordenava. 

Então, você, Ronaldo, o Rodolfo Amorin e o Paulo entraram para o 

Hygiene?  

Ronaldo – Isso, em 2004. E a gente está desde então. Na verdade, eu 

estou desde um pouco antes deles, porque os primeiros convites foram 

feitos para mim, o Zé Du e o Rinaldo. Mas por motivos diferentes eles não 

puderam. E em seguida vieram o Paulo e o Rodolfo, diferença de 2 ou 3 

meses. 

O que foi para você passar a fazer parte do grupo XIX e o que é hoje, 

quando o grupo está comemorando dez anos de história...? 

Ronaldo –  Olha, eu acho que, por exemplo, para mim, entrar no XIX foi 

radicalizar uma experiência de grupo, que eu tinha. Mas de fato, o XIX foi 

um grupo novo na proposta que ele estabeleceu como estrutura interna. Eu 
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vim de coletivos, que são frutos de uma época também, de uma geração. 

Eu sou o mais velho do grupo XIX, tenho 42 anos enquanto os demais estão 

na média dos 33, 34, o que dá uma diferença de seis, sete anos, que não é 

tanta, mas se pensarmos que venho do Rio e nas experiências que tive, isso 

revela outra geração. A estrutura era muito clara: existia uma hierarquia, 

um diretor que mandava, que era a cara do grupo, que definia os projetos 

do grupo, e existiam os atores, que davam conta disso, com maior ou menor 

grau de atuação... Não era ditatorial, mas foi muito diferente... Para o bem 

e para o mal, porque no início tinha horas que eu, aqui, tinha saudade da 

hierarquia, porque era enlouquecedor para mim, eu dizia “Gente eu não 

tenho idade pra isso: para discutir cinco horas se o copo vai ser de plástico 

ou de vidro...” Eu não quero te convencer que o copo precisa ser de plástico, 

eu quero que alguém diga: “Vai ser de plástico!” (risos). Mas, ao mesmo 

tempo, olhando todo o desdobramento, isso foi muito importante. 

Qual é o balanço que você faz hoje?   

Hoje, analisando, eu acho fundamental ter tido tudo aquilo. A gente 

conseguiu construir uma relação de profundo respeito, a gente se 

reinventou durante esse tempo, o que não é pouca coisa. Acho que o Nada 

Aconteceu é um espetáculo que eu tenho profundo amor e carinho por isso, 

porque primeiro acho que ele me trouxe um presente, porque a personagem 

é uma coisa muito legal de fazer, mas principalmente porque ele é o 

espetáculo que conseguiu nos reinventar. Uns perante os outros. E isso não 

tem preço, porque significa poder continuar junto por mais alguns anos pelo 

menos, não sei quantos, mas a gente estava num momento que isso 

precisava acontecer e aconteceu de fato. 

Então você participou de Hygiene, Arrufos, Marcha pra Venturo, 

Estrada do Sul e Nada? 

Ronaldo – isso. 

Todos os espetáculos, desde que você entrou, você participou como 

ator. Além de ator, quais outras funções você desenvolve no grupo 

atualmente? 

Ronaldo – Tem essa questão da dramaturgia, quer dizer, todos somos 

atores-dramaturgos, mas eu tenho um interesse bastante peculiar por isso, 

tanto que dentro desses projetos dos núcleos de pesquisa, que acontece 

desde 2006, eu coordeno um núcleo para atores dramatúrgicos. Onde a 

gente trabalha essa questão da dramaturgia, seja para construção de uma 

peça, de um espetáculo, a partir de atores manipulando seu material de 

dramaturgia. Dentro do grupo temos essa questão, cada projeto é um 

projeto, mas eu sempre estou bastante presente nesta questão. Mas 

também, se o grupo decide que vai haver um dramaturgo, eu acho 

maravilhoso e sempre vou brigar para que esse dramaturgo seja alguém 

que trabalhe como eu gostaria que um dramaturgo trabalhasse, como eu 

trabalho fora do grupo. Porque de uns dois anos para cá, eu tenho vários 

trabalhos fora do grupo. No Kunyn eu assumo completamente esse trabalho 

de dramaturgia. No Dizer e não guardar segredo, eu assumo a supervisão 

geral de dramaturgia porque tem uns textos que são dos meninos, mas acho 

que 70% do espetáculo tem dramaturgia minha, e no trabalho novo que 

está começando eu assumo totalmente a dramaturgia. E tenho feito 

também outros trabalhos de dramaturgia com outros coletivos. Mas eu 

acredito na dramaturgia de uma maneira, que é essa maneira colaborativa. 

Eu gosto de trabalhar a partir dos atores. E para isso eu preciso que os 

atores percam o medo ou qualquer outra questão que eles tenham com a 

ideia de produzir qualquer tipo de texto, e gosto de manipular isso. Porque 

por mais que eu manipule, o que vai estar ali são as questões desses atores. 

O que gera um material que é potente, porque você tem atores dizendo 
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aquilo que eles querem dizer, e não porta-vozes de uma reflexão que é feita 

por outro. Claro, talvez aquilo que ele vai dizer não é mais aquilo que ele 

disse lá no início do processo criativo. Mas, se ele for analisar bem, está 

tudo ali. Então, nesses projetos que eu fui artista convidado, dramaturgo, 

eu nunca abri mão desse processo. 

Quantos espetáculos você assinou dramaturgia de outros grupos? 

Ronaldo – Eu trabalhei com um grupo que ganhou o ProAC de 2011, que 

é uma cia muito interessante, que mistura atores profissionais com atores 

não profissionais de um lugar que é bem periferia da cidade de São Paulo, 

que se chama Jardim Romano e esse espetáculo foi construído a partir da 

memória dessa comunidade, porque o lugar ficou inundado por três meses. 

Então trabalhamos muito com o documental, e eu assinei a dramaturgia 

junto com os atores, porque nunca assino sozinho... 

Como se chama esse espetáculo? 

Ronaldo – O que sobrou do rio, que ficou em cartaz no Memorial da 

América Latina... E acabou de ganhar o ProAC para circular. 

Qual é o grupo?  

Ronaldo – É a Cia Estopô Balaio. O diretor chama João Júnior. E agora eles 

acabaram de ganhar um novo ProaAC, inédito, para construir um novo 

espetáculo, chamado Nos Trilhos da Cidade, que é um espetáculo que vai 

começar no Brás, na estação de trem, e os espectadores vão até a Vila 

Romano. Sendo que a primeira parte acontece nos vagões. E a dramaturgia 

é uma dramaturgia que é passada no áudio, enquanto cenas acontecem, e 

eu vou fazer a dramaturgia dessa parte (46:53) da peça, que eu chamo de 

travessia... 

Você vai começar esse processo?  

Ronaldo – Vai começar agora, acho que daqui a uma semana.  

E você já vai começar esse trabalho com eles? 

Ronaldo – Já. Já vou começar. Vou trabalhar três meses com eles essa 

parte da dramaturgia. E, além disso, eu estou fazendo uma coisa que eu 

chamo de orientação dramatúrgica, porque existe uma dramaturga no 

grupo e não posso assumir isso, que é para um grupo de Campinas, 

chamado Mini Cia. Eles estão montando um espetáculo em cima de um caso 

do Lacan, sobre uma mulher bipolar que tenta matar uma atriz em Paris, 

um caso muito famoso. E é uma brincadeira com a atriz, são duas atrizes 

que estão tentando se matar de verdade, mas na verdade, elas estão 

falando deste caso. 

Você falou do ator dramaturgo e eu gostaria de te perguntar se o 

seu trabalho tem relação com duas coisas: primeiro o teatro 

Essencial da Denise Stocklos; e segundo o depoimento pessoal, que 

está muito em voga hoje em dia também, inclusive o próprio Tó fala 

que o trabalho dele de direção sempre parte do depoimento pessoal 

dos atores. Tem relação? 

Ronaldo – Total. Total. Eu acredito nisso. 

Você acha que a Denise Stocklos começa, de alguma forma, trazer 

essa proposta do depoimento pessoal na proposta de teatro que ela 

trouxe da Europa? 

Ronaldo – Eu acho... A Denise Stocklos é uma referência muito importante 

para mim. Eu tenho, inclusive essa memória da primeira vez que a vi.... É 

sempre uma experiência a Denise. Então, eu tenho essa memória, faz parte 

da minha história, a primeira vez que eu vi um espetáculo da Denise e 

outros dela... Depois de um tempo tem coisas que eu gosto menos, tem 

coisas que gosto mais, mas acho que ela traz isso.... Ela está ali, dizendo 

aquilo que ela quer dizer. E acho que isso é fundamental, e se traduz nesse 

impacto que ela causa. Porque não é porque ela é uma atriz maravilhosa, 
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não é porque ela tem uma técnica refinada, isso é muito legal, mas a força 

do que ela diz tem a ver com a convicção de querer dizer aquilo. Acho que 

hoje em dia a dramaturgia tem muitas camadas, você vê dramaturgos que 

eu acho brilhantes, como o Jô Bilac no Rio, que tem um trabalho que é meio 

irregular, porque quando ele trabalha com atores que tem o que dizer e 

querem dizer, que fazem parte de um coletivo e com quem ele tem uma 

relação.... Não sei se você viu o último espetáculo da Cia dos Atores, que 

foi apresentado no Sesc do Belém, chamado Conselho de Classe? 

Não... 

Ronaldo – Um espetáculo incrível sobre a temática da educação no Brasil... 

Uma coisa impressionante. Você vê uma dramaturgia potente, e ele é 

potente não é porque esse dramaturgo é genial, ela é potente porque esse 

dramaturgo tem atores que se colocaram, que queriam falar disso, por uma 

necessidade tal, e que se colocam ali junto a serviço daquilo. Para mim, 

essa é a receita. Porque eu já vi outros trabalhos desse dramaturgo que não 

são assim, que não tem esses atores, ou são textos encomendados.... Que 

você até fala, “Ah... Legal! ”, mas que é um bom exercício de linguagem, 

um exercício vazio... de qualquer coisa. 

Entendi. 

Ronaldo – Então, é por isso que eu gosto disso. Na Cia Estopô eu assino a 

dramaturgia com a cia. Porque eu parto deste princípio, como eu trabalho 

no núcleo de pesquisa, eu lanço uma série de provocações para que eles 

me devolvam como produções textuais. Aí eu começo a construir isso, no 

caso da Estopô eu trabalho muito ligado com o encenador, que vai também 

determinando. O que sobrou do rio era muito legal porque a gente tinha 

reuniões aqui toda semana, onde encenação e dramaturgia caminhavam 

juntas e conforme ela caminhava eu lançava uma nova provocação. E o 

trabalho ia se modificando. Para isso, é preciso atores muito tranquilos.... 

Que não sejam apegados, que consigam transitar e entender que isso aqui 

que eu trouxe no início vai se transformar numa outra coisa... talvez disso 

sobre uma frase, sobre uma ideia que vai gerar outra coisa. Nem sempre a 

gente se depara com esse tipo de ator, e sim com atores apegados, que 

tem uma certa dificuldade, tem resistência. Mas quando você se depara com 

atores assim é muito bom. 

Se você tivesse que definir este conceito: Ator dramaturgo? Como 

você definiria? 

Ronaldo – Um ator que tem vontade de dizer alguma coisa, isso eu acho 

fundamental. Tem que ter vontade de dizer alguma coisa sobre alguma 

questão, não é? E que entenda que dizer alguma coisa pode ser feito de 

muitas maneiras e que tenha desapego. O que é muito difícil, porque 

quando você quer dizer alguma coisa, você termina se apegando àquilo que 

você quer dizer, não é? E que aceite. Porque tem uma hora que você precisa 

do olhar de fora, porque de dentro da cena você não tem o distanciamento 

necessário, e está dizendo uma coisa que é muito cara a você, que é muito 

importante, vital para você dizer aquilo, só que, infelizmente, só isso não 

basta para fazer um bom teatro. O teatro é estrutura, teatro é jogo, é uma 

engrenagem que precisa funcionar. E você precisa deste olhar de fora para 

fazer com que aquilo que você quer dizer, que você escreveu e está 

manipulando, aconteça com o máximo de potência. E você nunca tem, de 

dentro, o distanciamento para poder fazer isso. Nesse sentido, eu não sei 

como a Denise trabalha. Às vezes, nos últimos espetáculos dela eu sinto 

isso e digo “Ah, Denise... Você precisava de alguém de fora, hein... Só para 

amarrar melhor o espetáculo.” Eu não sentia isso nos primeiros... 
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A gente percebe que o trabalho dela é muito solitário, pelo caráter 

autoral que ela imprime, não é? Ela trabalha com filmagem, 

olhando, analisando, refazendo, mas sempre o olhar dela. 

Ronaldo – É.... No Porto Alegre em Cena de 98, eu acho, não lembro 

exatamente o ano.... Eu, inclusive, dei várias entrevistas sobre isso porque 

foi um momento histórico no teatro.... Há muito tempo atrás, era minha 

primeira cia de teatro, nós fomos com todos os espetáculos para lá. E o 

festival fechava com o espetáculo dela, que foi criado para o festival, que 

era uma coisa que já era polêmico, porque o festival deixou de dar dinheiro 

para vários grupos locais porque participaram para fazer essa super 

montagem da Denise. No teatro São Pedro... Ela, a Cida Moreira, os pais 

dela e os filhos dela. E era um espetáculo muito estranho. Então a classe 

artística de Porto Alegre se reuniu do lado de fora do teatro, entrou, e 

começou a vaiar... O espetáculo parou no meio. Só que a Denise fez uma 

coisa super bonita, indo para o fundo do palco e começou a arrepiar... Só 

que tinha gente dentro do teatro que queria assistir e começou a bater 

palma e começou a rolar uma briga, entre a plateia que queria assistir e as 

pessoas que estavam vaiando, porque o espetáculo era realmente ruim, não 

era bom. Mas aí a questão virou outra, virou a censura. E aí ela ficou lá no 

fundo regendo as palmas e as vaias, com aquela coisa de corpo que ela faz. 

E eu fui entendendo o que estava por trás daquilo tudo. Um fato, só para 

ilustrar, porque eu achei muito interessante. 

Deixe eu pegar uma fala da Janaína para te perguntar uma coisa... 

Ronaldo – Tudo bem. 

Ela diz aqui (No livro da Cia) “Outro dia li num livro de teoria do 

teatro que o texto das peças que nascem de criações coletivas é um 

elemento inseparável da encenação e que, por isso mesmo, é 

impublicável. Fiquei com isso na cabeça, um tanto querendo chamar 

o Seu Robin, o autor que diz tal frase, e dizer: “Com todo respeito, 

Monsenhor, mas porque que nós, os criadores coletivos, somos 

impublicáveis? Na falta de opção melhor fiquei pensando comigo 

mesma, talvez se trate menos de decretar o ostracismo dessa 

dramaturgia no mundo da escrita e mais de entender que é preciso 

criar uma nova concepção de texto de autor de leitor, e dialogando 

com o autor francês do que é ou não publicável.” Você acha, por 

exemplo, que esse livro Hygiene/Hysteria é uma prova de que é 

possível pensar o teatro contemporâneo como literatura, de uma 

nova forma, com uma nova escrita, com um novo tipo de registro, 

um novo tipo de relato...? 

Ronaldo – Acho! Acho que é preciso, inclusive, a gente encontrar novos 

formatos de publicação. Acho bom você perguntar isso porque um dos 

projetos da Cia Estopô Balaio é o lançamento de O Que Sobrou do Rio 

pensando outro suporte, que não seja simplesmente publicar as palavras, 

ou seja, trabalhar com outros suportes: iconográficas, etc. Tentando colocar 

dentro do publicável, algum tipo de... 

De conexão estética com o trabalho... 

Ronaldo – Não só estética, mas que esteja contida nela, de alguma 

maneira, todas as conexões que foram necessárias para que ela fosse 

criada, Entendeu? Explicitar os procedimentos na própria publicação da 

dramaturgia. Acho que hoje temos uma série de recursos para isso, de 

designer gráfico... A gente fez jogos muito interessantes... Entrevistas, com 

os moradores... A brincadeira toda da dramaturgia é se apropriar de um 

corpo que não é meu, que eu, como ator, tento dar conta de alguém que 

não sou eu e, no fim, não dou conta mesmo. E a peça era muito disso, 

porque você vê o tempo todo os atores e no final essas senhoras saem da 
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plateia para a cena, de verdade. Elas iam a todas as apresentações e 

ficavam como se fossem da plateia, então a peça tem essa brincadeira que 

se explicita no final, era um recurso para criar uma certa emotividade na 

plateia, que a gente brincava que era um recurso contínuo... E eu 

pensava.... Que tipo de coisas podem estar acompanhando as palavras para 

que quem está lendo também tenha essas sensações todas da encenação? 

Porque se a encenação é inseparável da publicação, acho que a gente 

caminha para um lugar, hoje, que a publicação pode conter coisas da 

encenação que ajudem a essa dramaturgia ser lida com mais potência, 

mesmo. Eu acredito nisso. E acho que hoje em dia existem parceiros 

incríveis para isso, não é? 

Como um áudio book, por exemplo? Você acha que áudio book seria 

um recurso ou complemento interessante?  

Ronaldo – Sim, claro! Há muitas experiências com áudio livro que são 

muito legais. E é isso que eu acho, que existem plataformas inúmeras e 

cada encenação, cada projeto criativo, propõe uma. Por exemplo, eu lembro 

do Roberto Audi, que veio assistir o Nada e nos disse, “Vocês têm que lançar 

um livro desta peça, mas não é um livro de texto. Vocês têm que fazer umas 

sessões de fotografia, como de cinema. Um pouco anos sessenta, com 

fragmentos do texto, talvez isso. Porque é um desafio você criar uma 

dramaturgia que é a alucinação de uma mulher. Você precisa criar alguma 

proposta para o leitor que faça ele alucinar junto. E acho que isso é possível. 

Acho que temos que aprimorar as ideias de como se publica dramaturgia 

contemporânea. Ela não cabe mais num livro de palavras somente. 

Eu gostaria de te perguntar agora sobre o espaço. Você veio para o 

Hygiene que já era na Vila Maria Zélia, não é? 

Ronaldo – Não. A gente entrou no Maria Zélia juntos. Entramos no Maria 

Zélia para criar o Hygiene. 

Foi o primeiro espetáculo de vocês criado lá? 

Ronaldo – Foi. 

Como é que o espaço Maria Zélia influi na dramaturgia? 

Ronaldo – Totalmente. No caso do Hygiene, total. Ela definiu a estrutura 

da peça. Quando a gente entrou ali, aquele espaço estava abandonado há 

quarenta anos, fechado. A gente tirou todo o entulho que havia ali e ao 

longo desses doze anos fomos construindo uma estrutura, possiblidades. A 

gente não tinha luz, água, banheiro, não tinha nada. Então isso foi sendo 

construído ao longo desse tempo. 

Os vizinhos ajudaram vocês? 

Ronaldo – Teve de tudo. A Associação Cultural que divide o espaço com a 

gente foi fomentada por nós e hoje em dia há momentos muito legais entre 

a gente, mas existem momentos de embate também. 

Então o Grupo XIX e a associação cultural são duas coisas 

diferentes? 

Ronaldo – E existe ainda uma outra associação lá no fundo, que é uma 

associação um pouco bizarra, que sempre trabalhou ali que é meio mafiosa 

e que alugava aquelas fachadas. Até hoje a gente se depara com isso... 

Pessoas chegam e começam a montar as coisas... Sábado mesmo 

aconteceu isso. E gente tem que chegar e falar, “Escuta, a gente é um grupo 

e vai fazer um espetáculo hoje. ”Aí o cara disse “paguei!, e eu perguntei 

“pagou para quem? Isso é um lugar público. Como assim, você pagou para 

usar uma fachada. Isso não existe. Problema seu, porque nós vamos fazer 

nossa peça e vai ter pessoas e barulho. (Comenta: Porque teatro tem essa 

vantagem, ele acontece ao vivo.) Você vai ser prejudicado... E vai sair 

setenta pessoas lá de dentro caminhando para essa igreja. E aí o problema 

é seu também.” Porque existe ainda essa relação, de pessoas que pagam 
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por uma fachada e podem fazer o que quiserem, como se a fachada fosse 

algo que pudesse ser paga, entendeu? Para ocupar um espaço que é público, 

é rua ali. 

Mas a relação com a associação cultural é bem interessante. Eles fazem 

atividades por conta. No início tentamos criar uma relação com a vila com 

o que a gente tinha, que era o teatro, oficinas, e descobrimos logo de cara 

que não daria certo. Talvez o caminho fosse outro... E talvez fosse isso, 

fomentar uma ação cultural que seja interessante para as velhinhas, para 

as pessoas dali. Às vezes as pessoas têm uma relação de amor e ódio, 

porque, por exemplo, tem aquela casa ali de frente do galpão que precisa 

ver todo dia de espetáculo aquele carro passando para lá e para cá, fazendo 

um barulhão. Aquilo incomoda e a gente tenta negociar, dialogar. Acho que 

é um convívio normal de quem tem também que conviver com o teatro do 

seu lado, não é? Numa condição única, porque não existe por aí um teatro 

assim, que você abre e já é rua, não tem isolamento acústico, não tem 

nada, é não-convencional mesmo... 

Mas essa relação com o espaço, já começa, quando vocês estão 

criando um espetáculo, na relação dos atores com o espaço...? 

Ronaldo – Sim, no sentido que a gente tenta... O Hygiene foi exatamente 

isso, porque definiu como metade teatro de rua e metade interna por estar 

na Maria Zélia. Quando a gente viu já estava ensaiando na rua e assumimos, 

o espetáculo é de rua. No caso do Arrufos, era uma estrutura... Era uma 

caixa que entrava dentro daquele armazém para compor com ele. Então foi 

uma estrutura criada em função daquele espaço. Levando em conta aquelas 

colunas, tudo. Tanto que quando a gente viajou com o Arrufos, a gente 

reproduzia aquela estrutura. No caso do Marcha não, porque a gente foi 

para o teatro. E o Nada também foi. Havia um medo no começo de já termos 

esgotado a relação com o espaço. Como que a gente alucina esse espaço, 

não é? Então toda tentativa da criação no espaço era justamente tentando 

responder essa questão, como que a gente alucina este espaço? Por isso a 

ideia do quarto que se destaca, a porta... Nós tiramos a porta de verdade e 

colocamos uma porta de mentira.... Que é igual a porta de verdade... O 

mesmo piso... E a coisa de fazer um casamento naquele espaço, ou seja, 

num galpão que já havia sido usado para festas no passado, festas de 

casamento, e ao mesmo tempo serve como bordel da prostituta... além 

disso criamos uma relação outra com a plateia, não é? A plateia aqui e a 

gente ali. 

Hygiene e Hysteria foram os espetáculos que mais viajaram, não é 

isso? 

Ronaldo – É. 

E como e que é quando esses espetáculos estão em outros espaços? 

Ronaldo – A coisa do espaço não convencional é interessante por isso. Há 

perdas, mas também tem sempre ganhos. Não só com o Hygiene e Hysteria, 

como também como o Nada também, que acabou de viajar. Foi para Belém 

e para São Luiz. Está indo para BH e para Porto Alegre agora depois da 

temporada. Ou seja, você perde coisas, mas você sempre ganha outras... 

que se somam para sempre. Isso é muito concreto mesmo. Com o tempo 

você vai se apaziguando. No início, como ator, era muito sofrimento, porque 

você se apega a tudo. Hoje em dia, eu tenho um modo de pensar assim: 

não estou mais apegado a nada. O que está em mim está em mim, vai 

comigo para todos os lugares. Agora, o que não pode ser, do ponto de vista 

da imagem, não vai ser, porque não dá para fazer milagre. A gente parte 

da realidade, “Ah, é isso que a gente tem? Então vamos descobrir coisas a 

partir do que a gente tem, outras imagens, etc. Porque essas coisas da 

referência, é sempre do ator, é sempre de quem está dentro do processo, 
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coisa do tipo, “Nossa! Era tão mais bonito lá na Vila...”. Mas quem está 

vendo não sabe o que é a Vila. Então vamos criar aqui o máximo que a 

gente pode de potência neste espaço. Isso é bom para o produto final. 

É como se a gente precisasse assistir o Teatro de Soleil lá na vila 

deles, na França, para poder conhecer o trabalho deles realmente, 

não é isso? 

Ronaldo – É. Isso mesmo. 

A diferença é que quando eles saem, carregam toda a estrutura 

deles junto, para onde estão indo. 

Ronaldo – É, mas como a gente ainda não é o teatro de Soleil... (risos). 

Não dá para levar tudo (risos). Mas a gente sempre tenta minimizar isso. A 

verdade é essa. E para isso o Lubi sempre viaja antes, faz visita técnica, 

para escolher os espaços dentro da cidade. Por que tem especificidades. Por 

exemplo o Nada Aconteceu é um espetáculo que precisa de um espaço 

específico. A gente está indo para BH agora e iria apresentar no Galpão Cine 

Horto e aí a gente mudou de espaço por conta da visita técnica que o Lubi 

fez lá. Por que no Horto o carro entra, mas a plateia não teria nenhuma 

visão do carro e não ouviria o atropelamento. Então você perde uma coisa 

muito importante da peça. Portanto, a gente pensa assim: existe uma 

especificidade que a gente não pode perder. O Hygiene tem sua 

especificidade também, é um processo da cidade, tem que ser histórico, 

tem que ter os casarões, se for um lugar abandonado é melhor ainda, 

porque a função do espetáculo é revelar o que está abandonado... O 

Hysteria não dá para ser feito numa tenda, não é? Tem que ser um casarão, 

tem que ter janelas. E em BH a gente mudou o local do espetáculo, para 

um local que pode entrar o carro, pode fechar a rua... então a gente tenta 

ao máximo ser fiel e não perder nada. Mas sempre tem perdas.  

Como que é o seu trabalho como ator no processo de criação? Como 

você contribui com a criação do espetáculo? 

Ronaldo – meu processo é caótico (ri). Completamente. Sou uma pessoa 

muito organizada na vida.... Porque sou completamente caótico na criação. 

Eu crio o tempo inteiro. Enquanto eu estou num processo criativo é assim, 

crio o tempo inteiro. Então, se estou caminhando na rua, dentro do ônibus, 

eu crio uma conexão com as coisas que eu preciso. É como se elas me 

chamassem a atenção. Às vezes me pego olhando algo que tem a ver, mas 

não sei exatamente porquê. Mas geralmente, eu vou tentando entender. Eu 

fico preocupado em não perder o bonde do processo, acho que isso é a pior 

coisa eu pode acontecer para um ator. No sentido de saber exatamente 

onde estamos agora e para onde estamos indo. Não preciso entender onde 

vou chegar, mas onde estamos agora. Não tenho problema nenhum com 

experimentar, experimentar; não é nada disso, joga fora e experimenta de 

novo... O processo do Nada foi exaustivamente para mim assim até o final. 

A Clessi foi o último personagem a se definir, pensando a estrutura da peça. 

A gente experimentou, sei lá, três mil quinhentos mil travestis possíveis e 

nunca era. Eu comecei a ficar desesperado e pensei “Gente... não vai ser 

mais...”. Quando o Alê fez a intervenção dele é que clareou tudo. Ele trouxe 

uma coisa já muito precisa. A partir daí e que nós definimos esta imagem. 

Mas antes disso, foi um ano experimentando milhões de pessoas possíveis, 

cabíveis e não cabíveis, e tudo bem. Eu geralmente gosto muito de 

manipular a escrita e todas as minhas contribuições de cena vêm com texto 

já escrito, modelado, já vem com todos os jogos linguísticos, como todos os 

jogos linguísticos que você quer criar. Eu gosto disso. Mas também, não 

necessariamente precisa ficar. 

Você escreve para os seus colegas atores? 
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Ronaldo – No processo do Nada isso aconteceu, mas não ficou. Pela 

primeira vez. Aliás, primeira vez para todo mundo. Ninguém nunca escreveu 

para o outro. O Hygiene foi uma peça que nós construímos primeiro os 

personagens, depois eles foram para a estrutura. Então a gente criou um 

acervo de textos e às vezes lá na frente alguém lembrava, “Sabe aquele 

texto...? Que você construiu par ao seu personagem, que agora não existe 

mais, eu acho que cabe no meu”. Havia essa troca, mas não que havia sido 

criada para ele. Isso é um pouco raro no XIX. No Nada aconteceu um pouco 

mais nos exercícios que nós fizemos com outros atores.  

Mas você interfere no bate-papo sobre as cenas que seus colegas 

trazem, não é? 

Ronaldo – Sim. Até porque a gente vai entendendo que dramaturgia não 

e só palavra, não é? A cena da nudez, por exemplo, foi proposta pelo Alê e 

era simplesmente: a Clessi fica pelada. Como espelho da Alaíde. Aí eu disse, 

“Ok! Mas me interessa nesse momento que seja um desnudamento e eu 

possa criar essa dicotomia: é o ator falando dele?” O efeito é para parecer 

um depoimento, sem sê-lo. Porque, de fato, eu nunca me envolvi com o 

menino de quatorze anos.  Mas o efeito que se quer é esse... “Gente... Esse 

ator...” Não é? E ao mesmo tempo eu fui colocando essas questões que 

estão surgindo agora e que estão me assustando demais, que é essa 

violência toda... e é assim que a gente vai contribuindo, porque isso também 

é dramaturgia. 

Como você acha que consegue contribuir mais com a dramaturgia, 

dentro do grupo? De que modo ou em que espetáculo?  

Ronaldo – Ao longo do tempo eu entendi que dramaturgia é mais do que 

palavra, porque no Hygiene e no Arrufos, tudo que eu falo é meu. Tudo. Fui 

eu que escrevi. Então nesse sentido a contribuição é muito mais forte no 

Hygiene e no Arrufos... sim! De alguma maneira. No Estrada para o Sul, a 

dramaturgia é assinada pelo Pietro, porque ele ia sugerindo coisas para as 

pessoas, dando referências de poemas e tal. Só que tudo que eu digo é 

meu. Porque ele sugeria e eu dizia: ”ah, você quer isso? “Posso te trazer 

uma proposta? ”. Porque na minha cabeça eu não consigo mais pensar 

diferente, como ator não tenho mais interesse. Ah, nesse momento quando 

ela entra no carro, (Eu fazia o escritor. O Alterego do Cortázar), à noite, eu 

quero que o escritor confesse que ele ama secretamente a mulher do carro 

de trás, porque ele trabalhava assim. Então, ele trazia esse poema do 

Baudelaire, do amor, e esse texto do Nietzsche e outra coisa. E eu pensava, 

eu não vou falar Baudelaire, não vou falar Nietzsche. Vou falar o que eu 

quero dizer. Não que eu não goste. Eu acho lindo falar Baudelaire e posso 

falar como se fosse meu, mas acho mais interessante entender o que se 

quer com isso. Ah, eu quero que me mostre a fragilidade, a falta de 

perspectiva, porque ele é uma pessoa que não consegue ser ousada na vida 

e se refugia através das palavras. Aí eu digo “Opa! Isso aí sou um pouco 

eu, Ronaldo. Então eu prefiro falar de mim, porque assim eu vou tocar 

melhor o outro.” Só que, para isso, eu vou criando um subterfúgio, para 

que isso não fique tão... bobo. Então nesse sentido é meu. Agora no Nada 

Aconteceu, quase nada do que eu digo é meu, com exceção do momento 

da nudez, nada. Ou é do Nelson, porque o pouco que ficou do Nelson está 

na boca da Alaíde e da Clessi, basicamente, que é a primeira cena do bordel, 

depois a cena da morte... e a cena do menino maluquinho é do Ziraldo. 

Aquele texto que eu falo no final chorando é do Ziraldo. Então eu me sinto 

bastante presente contribuindo na dramaturgia, de uma outra maneira, 

talvez seja no desenho dessa personagem. Que foi tudo proposto por mim, 

quando eu entendi e disse “Eu quero fazer ela carioca, porque eu vim do 

Rio, entende?” Quero rascar aqui, segurar ali, então todas as coisas foram 
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sendo propostas de forma clara. O Lubi também dirigindo com a Janaína, 

mas sempre eu propondo. Assim eu entendi que isso também é a 

dramaturgia. 

Entendi. Ainda falando do Nada. Como é que vocês começaram este 

processo de trabalho inspirado no Nelson Rodrigues? Vocês tinham 

o texto na mão? Leram para ter referência? Leram e deixaram de 

lado? Como foi? 

Ronaldo – A gente leu o texto, bastante até, mas a gente queria 

desconstruir. O texto, a princípio não nos estimulou, no sentido do texto em 

si, mas sim o jogo dos planos e as personagens. Tanto que a gente, logo de 

cara, foi unânime que o tema da irmã disputando o marido da irmã não era 

uma discussão que nos interessava. A gente achou “pequeno burguês”... 

Novela das oito... Que de alguma maneira é. Então a primeira coisa que a 

gente fez foi cortar esse tema, que magoou profundamente crítico da Veja, 

que veio pra assistir esta cena, porque ele adora, e então sua crítica começa 

exatamente daí “Pouco resta do original”. Agora, você sai de casa para 

assistir uma peça que tem o nome de Nada aconteceu, tudo acontece, tudo 

está acontecendo, vírgula, ”livremente inspirada em Vestido de Noiva de 

Nelson Rodrigues” e a crítica começa com “Pouco resta do original”, eu 

penso, Claro, não é, meu bem?! Esta é a dificuldade de o crítico fazer uma 

crítica a partir daquilo que ele vê. É uma coisa impressionante, não é? Eu 

fiquei muito incomodado com isso. Porque não é para gostar ou não, mas a 

pessoa não pode fazer uma crítica do que ela gostaria de ver, não é o papel 

do crítico. O papel do crítico é fazer uma crítica a partir daquilo que ele vê. 

Mas enfim, a gente ficou muito mais interessado na figura do Nelson, então 

na verdade eu acho que a peça fala muito mais do Nelson do que do Vestido 

de Noiva em si, fala muito mais do homem por trás da obra. Muito mais 

essa figura bufônica que o Nelson era, essa figura contraditória.... Você não 

consegue colocar o Nelson em nenhum lugar, porque ele incomoda, é 

reacionário, mas escreve textos geniais... Ele acreditou que não existia 

tortura na ditadura até o filho ser torturado.... Uma figura humana, a mais 

toscamente humana, não é? E ao mesmo tempo ele admitia as imperfeições 

dele. Acho que ele é uma das grandes figuras do século XX, no Brasil. 

A Janaína entrou na direção do espetáculo junto com o Lubi e é uma pessoa 

que odeia o texto, então ela foi um contraponto forte... até demais. A ponto 

de a gente dizer para ela, “Olha, mas a gente não odeia tanto o texto assim. 

Para. Tem coisas que podem ficar.” Mas tudo bem, era uma opinião dela. E 

a gente tentou fazer isso, quero dizer, todas essas coisas que a gente 

colocou na peça, como o carro, essas coisas camaleônicas, foram uma 

tentativa de dialogar com o Nelson. Eu acho que o Nada é como se a gente 

estivesse tentando fazer uma peça hoje, como se o Nelson estivesse vivo. 

Entendi! 

Ronaldo – É o que eu penso, eu olho para o Nada e penso, eu acho que se 

o Nelson estivesse vivo hoje ele escreveria Vestido de Noiva assim, dessa 

maneira. Ele colocaria o Loro José, colocaria o Clodovil, ele colocaria essas 

pessoas na alucinação. Entendeu? Porque ele trabalhava com a referência 

do tempo. Eu acho que hoje ele estaria muito mais conectado com este 

mundo cão, porque na época que ele viveu a televisão estava engatinhando 

ainda. 

Falando da experiência da Janaína na direção, foi a primeira 

experiência de vocês com dois diretores, não é isso? Como foi essa 

experiência? 

Ronaldo – Foi bom em alguns momentos e ruim em outros. Às vezes 

cansativo, porque você ouvia duas direções diferentes. 

Eles trabalhavam juntos? 
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Ronaldo – Estavam sempre juntos, mas teve uma hora que a Janaína teve 

que se afastar para ganhar o neném. Agora, a peça só é o que é hoje porque 

teve a codireção da Janaína. 

Havia divisão no trabalho de direção? Um fazia a direção geral o 

outro a direção de atores, por exemplo? 

Ronaldo – Não, não tinha. Misturava muito. A Jana, como é atriz, tem uma 

pegada muito mais forte na questão do ator e me ajudou muito. Mas eu 

acho que o que pegava mesmo era quando tinha a dissintonia, porque a 

dissintonia era na experimentação com os nossos corpos...risos...cansados, 

de atores. Então, por exemplo, “Eu fiz isso agora, porque a Janaína acabou 

de falar para fazer.” (E o diretor responde:) “Então, não é isso!” (E 

Ronaldo:) “Então, não sei o que é para fazer!”. Coisa normal de processo, 

entende? Tudo normal, faz parte do processo. Então eu acho que a peça é 

esse resultado da intersecção entre Janaína e Lubi. Acho rico isso. Acho que 

experimentamos outras coisas por conta dessa novidade que é ter outro 

diretor junto. 

Vocês têm pessoas novas nessa peça, não têm? No cenário, no 

figurino... 

Ronaldo – O cenário é do Lubi com o Filipe, que na verdade já é um parceiro 

do grupo, que já era da equipe. Nós temos uma equipe, que não é do núcleo 

artístico. Mas o grande parceiro neste projeto, que não é do núcleo artístico, 

é o Wagner da luz. Porque o Wagner é na luz o que o Borelli foi na direção 

de arte de Hygiene e Arrufos. Ele começou a oficina de luz, junto com a 

oficina de atuação e experimentava o projeto de luz dentro da oficina e essa 

luz ia se delineando junto com a pesquisa. 

Me parece que essa é a terceira experiência de vocês com um 

dramaturgo, não é isso? Em Arrufos, vocês começaram, mas não 

levaram adiante... 

Ronaldo – Presença profissional mesmo no desenvolvimento da peça é a 

2ª, que foi a Grace em Marcha para Zenturo... 

Então é a primeira vez do grupo sozinho? 

Ronaldo – Primeira vez. 

E é alguém que já era conhecido de vocês? 

Ronaldo – O Alexandre é casado com a Janaína. 

E ele já era íntimo do grupo? 

Ronaldo – Íntimo não era. Mas era um parceiro artístico do grupo, que 

conhecia todos os trabalhos do grupo. A gente já tinha visto coisas do 

Tablado, e somos grupos muito próximos... O Rodolfo foi do Tablado, depois 

veio para o XIX.... Então a gente acompanha os trabalhos uns dos outros. 

Éramos próximos sim. 

Isso foi uma necessidade ou uma escolha? 

Ronaldo – Foi uma necessidade. A gente sabia que depois do processo de 

um ano a gente iria precisar de um dramaturgo. E o nome do Alê surgiu, na 

verdade, porque a gente achava que ele era uma pessoa legal para trabalhar 

com o tipo de material que a gente tinha levantado, dentro do universo que 

a gente estava trabalhando. Por conta da trajetória dele como dramaturgo. 

Um cara muito contemporâneo, muito antenado com umas questões 

incômodas do contemporâneo. E foi muito legal, porque assim que 

chamamos, ele ganhou o prêmio Shell por Mateus 10 no ano passado, que 

é uma peça muito interessante também. E aí a gente brincava, “Nossa, 

estamos trabalhando com um dramaturgo premiado...”. E foi legal, e a 

postura dele quando chegou, só corroborou isso. 

Você diz que ele aceitou com a prerrogativa de que ele pudesse fazer 

o que ele quisesse... 
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Ronaldo – ... de que ele pudesse explodir o que precisasse implodir... E ele 

implodiu tudo que ele quis implodir. 

E vocês aceitavam o que ele trazia...? 

Ronaldo – Sim.... É que da minha parte, quando ele chegou com essa 

dramaturgia, eu olhei para aquilo eu falei “Eu não tenho nada para dizer, 

acho tudo incrível...”. Não tive nenhuma questão. O Lubi tinha e o Alexandre 

ouviu, juntos eles negociaram e mudaram algumas coisas. E não teve 

nenhum problema. 

Bom, a minha pergunta agora seria qual foi o papel do Alexandre.... 

Pode-se dizer que foi o de dar formato a esse material que vocês 

levantaram? 

Ronaldo – Acho que mais do que isso... ele se apropriou desse material, 

no sentido que esse material era um farol, um guia, só que ele tinha total 

liberdade de transformar isso, então eu acho que é um pouco mais do que 

pegar esse material e dar uma forma. Porque ele tirou coisas, ele 

acrescentou, criou o texto, então não isso que ele... Coisas inteiras caíram. 

Coisas outras novas vieram no lugar. Eu acho que eles foram um cara que 

na verdade teve uma... E ele acompanhou durante. Não é que a gente 

chamou ele no final. No meio da oficina a gente já sabia que queria ele. E 

ele assistiu algumas coisas e no final a gente apresentou um apanhado geral 

de tudo que a gente tinha criado, como se fosse uma sequência, que a gente 

achou que seria a sequência mais próxima da peça. E que na verdade virou 

uma outra sequência com a intervenção dele. Então já tinha visto isso, já 

sabia onde a gente estava.  

Bom, o último tema, sobre o qual eu queria perguntar algumas 

coisas para você, é sobre a Lei de Fomento. São poucas coisas. Antes 

disso, porém, há uma última questão sobre dramaturgia.... O 

Antônio Araújo fala de improvisação dramatúrgica. O Alexandre 

vivenciou um processo deste tipo de experimentação dramatúrgica? 

Ronaldo – É sim, de escrita, quando ele veio com esse material foi em 

janeiro. A gente ficou trabalhando em janeiro, fevereiro, março e abril. A 

gente estreou no final de maio, então nesses quatro meses ele estava quase 

o tempo todo, e era isso. Ele trazia uma proposta, e era sempre uma 

proposta, “Ah, eu pensei isso e isso...”, experimentou bastante. 

E você acredita que ele mudou a forma como o grupo passa a ver 

agora, a contribuição do dramaturgo em cena?  

Ronaldo – Sim! Acho que não mudou, porque a gente já tinha muito essa 

coisa assim de querer o dramaturgo... mas acho que a maneira que ele 

trabalhou foi muito saudável, pelo menos para mim, para essa ideia de um 

dramaturgo que dialoga com um grupo de atores dramaturgos. Porque nós 

somos atores-dramaturgos! 

Você é dramaturgo! Você trabalha com outros grupos, você sabe 

perfeitamente que é perfeitamente isso, e em relação aos outros 

integrantes, havia resistência? 

Ronaldo – Não, mas os outros atores também escrevem. No XIX todos, 

com maior ou menor intensidade. A Janaína também bastante. Eu acho que 

resistência tem um pouco sempre. Às vezes tem um texto que você acha 

que não cabe na sua boca. Mas tem formas de você driblar isso. E acho que 

ele estava muito aberto e sempre trazia o texto como uma sugestão, sempre 

aberta. Que é como eu faço, também. Se não está cabendo na sua boca... 

porque, às vezes, a gente escreve, como dramaturgo, a partir da 

embocadura que é a nossa. Tanto de pensamento quanto de..., ainda mais 

que é um ator também escreve. O Alê nem é ator, ele é só dramaturgo, 

escritor, roteiro, etc., mas de qualquer maneira ele escreve com a 
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embocadura do grupo dele, da maneira que ele acha que o texto deve ser 

dito, pode ser dito. 

E a Grace, de certa forma, você acha que preparou o terreno? 

Ronaldo – Sim, sim! Também! Só que eu acho que, tanto a Grace quanto 

ele, foram essas experiências dramatúrgicas. Acho que a gente precisa 

deste tipo de dramaturgo. Eu não consigo ver o Grupo XIX trabalhando com 

um dramaturgo que chega e diz “o texto é esse aqui. Não vai mudar uma 

palavra do texto”. 

Que ela também passou por esse mesmo processo... 

Ronaldo – Porque eu não acredito nesse tipo de dramaturgo. Nem 

Shakespeare... eu mudo as palavras de Shakespeare, não vou mudar as 

suas por quê? 

Então agora falando sobre o Fomento... Uma das formas de 

contrapartida que o grupo tem dado na Lei de Fomento é a formação 

desses núcleos de pesquisas, uma forma de dividir essas 

pesquisas... 

Ronaldo – De fazer mais gente circular naquele espaço... criar outros 

produtos... outras materialidades sempre. 

Você acredita, então, que a Lei de Fomento tem contribuído para a 

renovação da dramaturgia do próprio grupo XIX? 

Ronaldo – Claro! 

Esses núcleos de pesquisas têm fomentado o trabalho do grupo? 

Ronaldo – Na verdade, eles são espaços muito individuais, no sentido de 

uma liberdade que cada um tem para aquilo que quer pesquisar, da maneira 

que quer pesquisar.  Então, é nitidamente um espaço de respiro, porque, 

no grupo, a gente negocia o tempo todo. Do ponto de vista criativo, do 

ponto de vista temático. No núcleo ninguém negocia internamente, mas eles 

acabam sendo, como tem uma liberdade, uma maneira de você conseguir 

aprofundar as suas pesquisas. Nitidamente, a Janaína, dentro do teatro 

documental, eu, na minha pesquisa de ator-dramaturgo, mais vinculado 

agora muito à questão de gênero, da questão do corpo. Meu tema agora é 

carnaval, sob essa perspectiva, de resgatar um conceito primordial do que 

é o carnaval. A Jana está orientando o projeto de outros artistas.... Então, 

na verdade, vários projetos passaram pelo XIX, que estão em formação... 

acho que é isso, termina sendo um lugar de respiro. E como você aprofunda 

isso, acaba voltando. Porque não é à toa, a peça tem um pouco essa questão 

documental por causa da Janaína. Não é à toa que eu quis dar a ela este 

lugar de trazer a questão do travesti, no Vestido de noiva, na figura da 

Madame Clessi, é uma tentativa nítida de discutir uma questão de gênero 

hoje. Que eu acho importantíssimo, então isso acaba reverberando. Eu acho 

que isso não é a condição sine qua non de todo mundo, porque cada um é 

cada um, tem gente que não está pesquisando nada, e que está muito 

tranquilo. Não é todo mundo dentro do XIX que tem, nitidamente, uma 

pesquisa de alguma coisa direcionada fora do grupo. Eu acho que isso está 

muito forte em mim e na Janaina. 

E isso aparece... 

Ronaldo – No espetáculo? Acho que sim.  

Não só no espetáculo, mas no envolvimento com o grupo... ou se 

vocês se destacam de alguma forma? 

Ronaldo – Acho que não! Não é um julgamento de valor. Por que, por 

exemplo, o Paulo, hoje, é uma pessoa que está vinculado à cooperativa. Ele 

está com uma questão que é, de alguma forma, muito maior, política, outra. 

E isso faz com que ele esteja nisso agora, e não em uma outra coisa fora 

do XIX. Só que isso aparece no espetáculo, fica difícil não aparecer. Porque, 

como nós trabalhamos a partir da perspectiva de cada um, muito 
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provavelmente no próximo trabalho a questão que eu estou pesquisando de 

gênero, vinculada ao corpo, vinculada a uma tentativa de criar uma outra 

perspectiva de afeto... e de estar no mundo... isso vai estar presente. É 

mais forte do que eu, quando eu menos esperar, vai estar. 

E com relação as companhias que você conhece, que você 

acompanha o trabalho de alguma forma, você acredita que o 

fomento tem sido importante para desenvolver a dramaturgia que 

essas companhias praticam? 

Ronaldo – Sim, todas, todas! O fomento mudou a maneira de fazer teatro 

na Cidade de São Paulo. Isso é definitivo. 

Você mencionou alguns dramaturgos importantes na atualidade.... 

Houve algum curso de dramaturgia importante para você, ou algum 

dramaturgo que é referência para você atualmente? 

Ronaldo – Ah, eu gosto muito do Dal Farra, do Jô Bilac.... Na verdade, eu 

gosto muito de uma dramaturgia que não é teatral, mas ela está presente 

nas obras dos artistas que eu admiro muito, artistas que trabalham muito 

relacionados com a própria vida, porque a vida é uma matéria de trabalho, 

e da construção dramatúrgica. Sophie Callie, Marina Abramovic, por 

exemplo... 

Algum curso? 

Ronaldo – Eu fiz curso na Escola Livre, com o Toscano, mas eu sou muito 

autodidata, de ler muito sobre dramaturgia... e fiz outros cursos também. 

Fiz um curso com a Maria Figueiredo, que ela trabalha com mito e cinema. 

Ela vai desconstruindo os filmes a partir das teorias do Campbell, que eu 

gosto muito. 

Você indicaria para algum grupo para integrar minha pesquisa? 

Ronaldo – Tem muitos.... Ah, o Tablado.... Você está falando de 

dramaturgia colaborativa? 

Contemporânea. 

Ronaldo – Nossa, o Tablado totalmente. Que é o grupo do Alê Dal Farra. O 

Bartolomeu, que trabalha muito ligado a uma dramaturgia urbana. O 

Bartolomeu está numa fase, uma pesquisa, de se apropriar de mitos, muitos 

mitos... Antígona, Orpheu... 

Ronaldo para terminar, para fins acadêmicos o que interessa para 

nos dar entrevista é o que você falou a sua formação profissional, 

sobre a atuação como ator e dramaturgo, sobre o trabalho do grupo 

XIX, e eu gostaria de saber se você autoriza publicação da 

entrevista, seja no todo ou em partes, tanto na minha tese quanto 

artigos científicos 

Ronaldo – Claro que sim! Mais do que autorizado. Não falei nada de mais, 

não falei mal de ninguém... (risos) 

Bom, então, chegamos ao final dessa entrevista. Agradeço muito a 

você e gostaria de ter a porta aberta, caso seja preciso a gente 

voltar a conversar novamente. Obrigado! 
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Figura 3 - Cena de Hysteria   

 

CAPÍTULO 2: O PÚBLICO EM CENA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA DRAMATURGIA 

LACUNAR 

- Foto do autor 
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O estudo da dramaturgia aberta, característica das produções do Grupo XIX, 

nos fez entender a importância da participação do público para o texto final de cada 

um dos espetáculos produzidos. Esta participação pode ser maior ou menor 

dependendo do lugar reservado aos espectadores em cada um, ou pode acontecer 

de não haver contribuição efetiva. Neste capítulo apresentamos a análise dos três 

diferentes modos polifônicos indicados na introdução, apontando evidências de 

contribuição ou não do público, ou seja, evidências de interferência do público na 

polifonia que surge da dramaturgia aberta nesses processos criativos. Portanto, ao 

analisar a participação do público, buscamos verificar a real presença das vozes dos 

espectadores no espetáculo, bem como os espaços predefinidos para essas vozes 

dentro do texto. Além disso, apontamos também a participação que não resulta em 

texto, mas que é igualmente importante para a dramaturgia cênica. 

HYSTERIA – ATRIZES E MULHERES-PLATEIA COSENDO O TECIDO 

TEXTO 

O primeiro indício de polifonia que encontramos se evidencia na estética do 

espetáculo, ou seja, Hysteria pressupõe o público feminino como parte da cena, 

assumindo as espectadoras como figurantes e/ou personagens. Assim, elas são 

também pacientes histéricas que ocupam a Sala de Asseios do Hospício Pedro II, no 

Rio de Janeiro, no século XIX. Essa concepção aproxima o público feminino das 

personagens, eliminando qualquer distância entre espaço de representação e plateia. 

Dessa forma, fica definido que as mulheres farão parte diretamente da representação. 

Não só o grupo de mulheres como um todo, como qualquer integrante poderá ser 

protagonista em algum momento, podendo contribuir efetivamente para a realização 

da cena e a escrita do texto. Isso significa que a cada representação teremos um 

espetáculo diferente, com um texto final específico, fruto de cada ato teatral em 

particular. Para quem não conhece o trabalho do grupo, é possível entender como se 

dá essa participação das mulheres e a interação promovida pelo grupo através do 

vídeo-documentário produzido pelo diretor Danilo Dilztloso, que é intitulado Sara 
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Antunes sobre a peça Hysteria101. A atriz Sara Antunes, no documentário, fala que o 

jogo entre ela e o público está sempre imbuído de verdade, já que acontece no aqui-

e-agora da representação, sendo, ao mesmo tempo, uma brincadeira. 

Não se trata apenas do desejo do grupo de propiciar interação entre atrizes e 

público, e sim da proposta de colocar essas mulheres na mesma condição daquelas 

do século XIX para causar sensações, impressões, provocar tensão entre desejos, 

angústias, experiências do universo feminino, bem como o confronto com a questão 

cultural e o papel da mulher nas sociedades de então e atual. Os problemas vividos 

por aquelas mulheres estão mesmo superados pela sociedade do século XXI? Talvez 

seja esta provocação que o Grupo XIX de Teatro deseja fazer com o espetáculo. Para 

isso, antes de adentrar o espaço de representação, ali mesmo na rua em frente ao 

prédio do grupo, os espectadores são divididos em dois grupos: homens e mulheres. 

Os homens são conduzidos por um caminho e as mulheres por outro, o que gera 

curiosidade e ansiedade (e porque não dizer “receio”...) pelo que está por vir. Então, 

o público feminino é recebido pela personagem Nini, que conduz a bancos na área 

de representação: 

NINI – (Indica os lugares para a plateia feminina acomodar-se) Entrem, 
minhas senhoras. Os bancos estão limpos e higienizados, por favor, 
acomodem-se! Aquele ali, minha senhora, está limpo também, pode se 
sentar. 
Um momento, por favor (limpa um banco com seu pano). Agora sim, fique à 
vontade. 

A espectadora pouco familiarizada com o teatro pode pensar que se trata 

apenas de um momento anterior à peça, propriamente dita, em que o público está 

sendo acomodado, mas logo a relação proposta por Nini deixa claro de que não é 

apenas isso:  

(Para alguém do público feminino.) A senhora está com uma feição mais 
caprichosa hoje, tem feito o que o Dr. Mendes pediu? (Mulher responde.) 
Vê-se que sim. (Quando todas estão sentadas.) Vamos às regras: não 
ponham os pés nos bancos, não abram as janelas e não toquem nas portas! 
E lembrem-se, não sou eu quem faz as regras, é o Dr. Mendes, e por isso 
devem ser seguidas à risca! 

                                            

101 Vídeo Sara Antunes sobre Peça Hysteria que integra o projeto Partes do Teatro em Documentário, 
dos diretores Direção Danilo Dilztloso e Fotografia Felipe Bentivegna. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fzeTZ_Bbekw, acesso em 10/03/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=fzeTZ_Bbekw
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Com esta fala de Nini não há mais dúvida, quem ainda não havia entendido 

passa a ter certeza de que ela está sendo convidada a uma imersão no universo 

fictício das mulheres histéricas que irá presenciar e vivenciar a partir dali. No 

espetáculo filmado por Mocarzel & Rocha102, podemos perceber a surpresa da 

espectadora ao perceber que era com ela mesmo que Nini falava naquele momento 

da cena, ao que ela respondeu: “Você acha mesmo?! Obrigada”. Ou seja, o público 

feminino é parte do espetáculo de forma atuante, ele é chamado a contribuir com voz, 

corpo e imaginário, compondo cenas junto com as atrizes-personagens. No entanto, 

nesse primeiro instante, a participação ainda é tímida, porque as mulheres buscam 

entender o que está acontecendo e o que exatamente devem ou podem fazer. Aqui 

não há abertura no texto para interferências, a interação acontece como 

orientação/ordem e tem o objetivo de organizar o público em torno de um dos espaços 

de representação, o centro, uma vez que a cena acontece em vários espaços da sala. 

O único espaço “respeitado” é o da plateia masculina. As mulheres não invadem o 

espaço dos homens, não indicam saber de sua existência, o que proporciona 

liberdade de atuação. Assim, “a experiência do espectador (a) será tão mais profunda 

quanto for sua abertura ao convite para saltar no abismo”103. Segundo o diretor do 

grupo, ao falar de interação, não se tratava apenas de abrir lacunas para a plateia: 

Nós nos preocupamos em criar uma curva de interatividade que se inicia com a mais 

prosaica das perguntas: “a senhora sabe que horas são?”, e caminha gradativamente 

até chegar em perguntas mais íntimas sobre a sexualidade feminina”104.  

E os homens? As mulheres do público podem se perguntar sobre a 

participação deles, chegando até mesmo a achar que eles ficarão isentos de 

exposição como elas, questionando o lugar de conforto da plateia masculina: fora da 

cena, num espaço tradicional: uma arquibancada. Segundo nota na publicação do 

texto, essa ideia de dividir a plateia foi fruto da pesquisa do grupo e inspirada nas 

                                            

102 MOCARZEL, Evaldo e ROCHA, Ava (2009), Hysteria, Brasil, Evaldo Mocarzel e Ava Rocha. [longa-
metragem |. 
103 CONCEIÇÃO, Jorge W. Recepção teatral: o público ontem & hoje e a potência de processos 
educativos mediadores. In: MARTINS, Mirian C. (org.); Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: 
contaminaçãoes e provocações estéticas. Pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando 
experiências e conceitos. São Paulo: Terracota, 2014, p. 140. 
104 MARQUES, Luiz F. A arte do encontro. In: GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: 
Funarte, 2006, p. 74. 
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experiências de um médico, chamado de Dr. Charcot, entre 1863 e 1893. Um célebre 

médico que convidava uma plateia de curiosos, artistas e intelectuais para assistir às 

histéricas nas dependências do hospital La Salpêtrière, em Paris105. A atriz Janaína 

Leite diz que essa definição de separação da plateia já existia desde os tempos de 

ensaio, na sala 23 do prédio das Artes Cênicas na USP, e que Tó (Antônio Araújo) 

chegou a sugerir que amarrassem esses homens, (mas não sabe dizer se era apenas 

brincadeira ou não)106. A ideia, que não vingou, descaracterizaria o perfil de 

observadores espontâneos que é simbólico dessa plateia masculina, como era nos 

experimentos do Dr. Charcot. Isso não quer dizer que os homens não tenham algum 

tipo de preocupação com o que irá acontecer com eles, visto estarem no espaço do 

desconhecido. Portanto, pode haver, nos primeiros momentos do espetáculo, uma 

certa desconfiança, por parte deles, de que não ficarão apenas assistindo. 

Desgranges107, sobre essa experiência estética, fala do sentimento de incômodo e 

das questões que brotaram para ele, na sua experiência como espectador, naquele 

instante: “por que me sentia implicado antes mesmo do início? O que seria solicitado 

de mim? O que se revelaria a seguir? A ação dramática nem começara e minha 

vontade era de fugir dali, de escapar, a sensação de que a cena descortinaria lances 

provocativos se reforçava”. 

Os homens estão de fato fora da cena, enquanto as mulheres estão no centro 

do acontecimento. Portanto, elas estariam certas se pensassem que eles estão numa 

zona de conforto, o que é verdade, mas não estão isentos de participação. Colocados 

na mesma posição dos homens do século XIX nos experimentos do Dr. Charcot, os 

homens-plateia assumem, assim, o papel, historicamente construído na sociedade 

patriarcal, do homem machista, insensível e prepotente, que percebe a mulher como 

ser inferior em termos de importância, força e poder. Portanto, homens que as 

exploram, humilham e violentam. Um mal que não era vivido apenas pela mulher, já 

que “a história das mulheres não é só delas, é também aquela da família, da criança, 

do trabalho, da mídia, da literatura. É a história do seu corpo, da sua sexualidade, da 

                                            

105 GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 50. 
106 Santos, Valmir. Claraboias pela cidade. In GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: 

Funarte, 2006, p. 109. 
107 DESGRANGES, Flávio. A posição de espectador em Hysteria. In GRUPO XIX DE 

TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006. 
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violência que sofreram e praticaram, da sua loucura, dos seus amores e dos seus 

sentimentos”108.  Dessa forma, olhando de fora, os espectadores são cúmplices da 

dor e desespero que promovem a essas mulheres que lutam por mais uma chance 

na sociedade, seja como cidadãs, mães, amantes, ou mesmo, profissionais (nos dias 

de hoje). As vozes dessa plateia masculina não são ouvidas, mas são representadas 

pelo Dr. Mendes, médico responsável pelo tratamento das mulheres histéricas 

internadas naquele hospício. A distância com que a plateia masculina observa pode 

ser comparada a ausência dos maridos das internas, que só aparecem quando 

citados, o mesmo acontecendo com o médico. 

A participação das “mulheres-plateia”109 é indicada na ficha técnica com a 

seguinte orientação ao leitor: “A rubrica ‘plateia responde’ representa os momentos 

de interatividade direta com a plateia feminina, nos quais as atrizes interagem a partir 

das respostas dadas, gerando a cada apresentação novas respostas e pequenos 

diálogos entre plateia e atrizes”110. Além disso, ao longo do texto também há rubricas 

indicativas da relação entre atriz e público feminino, bem como há marcas textuais 

que revelam essa relação, como é o caso do pronome de tratamento “senhora (s)”, 

que vemos nos exemplos abaixo (grifos nossos): 

Nini - Eu tenho certeza que este caderno estava aqui. Quem pegou meu 
caderno? A senhora viu que eu o guardei aqui, não viu? (plateia responde) 
Onde está? Vamos digam! 
M.J. - (Para uma mulher da plateia) A senhora sabe das horas? (plateia 
responde) A senhora sabe, eu já estou boa, vou embora hoje, o João, o meu 
marido é quem vem me buscar. O Dr. Mendes me garantiu que o João vem 
me buscar ainda hoje, antes do pôr-do-sol. (para a mesma mulher da plateia) 
Mas a senhora também ficará boa logo e vosso marido virá lhe buscar. (para 
a plateia) Todas as senhoras um dia ficarão boas! É por isso que eu vou 
embora, já estou boa, não posso mais ficar aqui com as senhoras. Eu já 
estou boa! Hoje é meu último dia. 

No primeiro exemplo, a fala de Nini exige uma resposta da plateia através dos 

questionamentos “quem pegou?”, “a senhora viu?” e “onde está?”, que culmina como 

                                            

108 DEL PRIORE, Mary (org). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, p. 7. 
109 Diferenciamos os termos plateia e público em termos do grau de participação no espetáculo. Desse 

modo, ‘plateia’ é usada para participantes que apenas assistem, no sentido tradicional do termo, ou 
seja, apenas observam, o que chamamos de interação passiva, como no caso dos homens em 
Hysteria. Já o termo público significa o oposto, pois refere-se ao espectador que interage com o 
espetáculo, interferindo na escrita cênica. Apesar disso, optamos por usar a denominação “mulher-
plateia” ao nos referirmos ao espetáculo Hysteria, já que foi alcunhada pelo grupo e que aparece em 
vários materiais publicados. Neste caso, além deste termo, usaremos também outros, como mulher-
paciente, por exemplo. 

110 GRUPO XIX DE TEATRO, op. cit., p. 7. 
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o verbo no imperativo “digam”. Entretanto, a plateia percebe a brincadeira que as 

atrizes estão fazendo com a personagem Nini, escondendo seu “caderno-goiabada”. 

Por isso, entendem que não devem responder às perguntas, e sim entrar no jogo 

proposto, permanecendo em silêncio. Isso acontece porque o jogo é proposto de 

forma clara e as mulheres se percebem como “parte do time” das mulheres reclusas. 

Já no segundo exemplo, a pergunta de M.J. realmente busca uma resposta 

dessa mulher da plateia escolhida pela personagem. Ela deverá, no mínimo, dizer as 

horas ou justificar-se por não ter a informação, ou pedir a uma colega do lado... enfim, 

deverá responder. O texto apresenta essa lacuna, pequena de certo, pois trata-se do 

início da relação atriz-público, mas que serve de aquecimento, uma forma de “quebrar 

o gelo”, e de abrir caminho para participações mais profundas. Outros exemplos 

dessa tentativa de estabelecer a relação com o público e que resultam como lacunas 

no texto a serem preenchidas pela plateia, em geral pedem respostas curtas, como 

na sequência abaixo: 

Clara – (para uma mulher da plateia) A senhora gostaria de conhecer minha 
coleção de bilhetes? (plateia responde. Vai buscar seus bilhetinhos num 
cantinho da sala) 
(mostra o saquinho de bilhetes para a mulher a quem tinha perguntado) 
Pronto! Eu os coleciono há um tempão! [...] O saquinho foi eu que costurei! 
Gostou? (plateia responde) A senhora quer que ver um? (plateia responde) 
A senhora poderia lê-lo para mim? E voz alta, por favor, é que eu ainda não 
aprendi as letras. 
Mulher da plateia – (lê o primeiro bilhete) “Vai esta menina, já batizada, 
chama-se Ana. Por sua mãe morrer é que chegou a este destino”. 
Clara – Mais um tempo e eu terei decorado todos. (para outra mulher) E a 
senhora, sabe ler esse? 
Mulher da plateia – (lê o segundo bilhete) “Manda-se entregar, por Julia 
Teles da Silva, um seu escravo menor, de nome Tomé, que fora lançado à 
Roda dos Expostos. Rio de Janeiro, 1876.” 

Apesar de serem participações previamente definidas e elaboradas, textos 

para serem lidos, essa é mais uma estratégia de interação cujo resultado é 

participação efetiva do público, com prazer e entrega, como pudemos constatar 

durante observação. O espaço destinado a essa abertura dramatúrgica é registrado 

no texto publicado, como reproduzido acima. Ainda assim os textos não se repetem 

a cada apresentação, pois a escolha do bilhete se dá de forma aleatória, uma vez que 

há vários exemplares que compõem a “coleção de bilhetes”. Além disso, a forma 

como a participante lê o texto, imprimindo sua marca pessoal à leitura do bilhete, 

modifica cada representação dessa cena. 



105 
 
 

Até aqui, observamos a existência de pequenas aberturas no texto de Hysteria 

para breves momentos de participação. Contudo, esses espaços vão se dilatando no 

decorrer do espetáculo, e alcançando um nível mais íntimo/qualitativo na relação 

personagem X público, como vemos nas questões propostas por Maria Tourinho: 

(para a mulher sentada ao lado) A senhora é casada? (plateia responde) 
Pensa em se casar? (plateia responde) Como foi a festa do seu casamento? 
(plateia responde) A senhora fez o seu vestido? (plateia responde) O meu, 
fui eu mesma que fiz! Eu e minhas cúmplices (mostrando as mãozinhas) […] 
(e mais adiante) 
A Senhora prefere falar ou escrever? (plateia responde) Hoje eu até falo 
mais do que escrevo. 

Assim, conforme o público vai ganhando mais intimidade com as atrizes e com 

o jogo cênico, a qualidade da interação ativa vai aumentando e as contribuições 

espontâneas vão crescendo, dentro dos espaços já definidos na dramaturgia. Assim, 

a cena não fica limitada a uma sequência textual, já que cada abertura de cena, ou 

do texto, pressupõe um espaço de improvisação cênica, tanto por parte do público, 

como por parte das atrizes. Ou seja, atrizes e público feminino improvisam juntas, 

com maior ou menor grau de interferência na sequência dramatúrgica, de acordo com 

a abertura e prazer de jogar das espectadoras. Nos trechos abaixo, vemos uma 

sequência que promove o avanço de várias espectadoras ao centro da cena para 

rezarem. A cena permite o surgimento de textos genuínos, em forma de orações: 

Maria Tourinho – (convida a mulher sentada ao seu lado para rezar e se 
ajoelha junto a ela, em frente ao banco. […] 
Nini – Deus Pai Todo Poderoso, fazei de mim um instrumento de tuas obras. 
Vamos rezar juntas minhas filhas. (ajoelha junto às outras e convida as 
mulheres da plateia, inclusive a que fez o exame, chamando-a pelo nome) 
Clara – Venha, venha rezar para Jesus! (convida as mulheres da plateia) 
M.J – Reze também, peça a Ele, e Ele te dará! Eu pedi minha cura, e hoje 
estou boa, o João vem me buscar. (convida as mulheres da plateia) 
Clara – (para uma das mulheres que vieram para rezar) E a senhora, quer 
pedir alguma coisa? (plateia responde, pergunta a outra mulher que veio 
para rezar) E a senhora? (plateia responde) 

A cena propõe um maior envolvimento de cada convidada, visto que atrizes e 

mulheres partilham do espaço cênico com seus corpos e vozes. Mas essa proposta 

de dramaturgia aberta chega ao seu ápice quando todas as mulheres são envolvidas 

em um movimento de canto e dança, como vemos na sequência abaixo: 

Clara, Maria Tourinho, M.J. e Hercília - (cantam e convidam as outras 
mulheres para dançar) 
Todas – Esta casa tem quatro cantos/ Cada canto tem uma flor/ Nesta casa 
não entra maldade/ Nesta casa só entra o amor 
O céu é lindo/ Mas o mar também é/ O céu é lindo/ Mas o mar também é 
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[…] 
(é feita uma grande roda com todas as mulheres da plateia, e elas repetem 
várias vezes a música, cada vez mais rápido) 
Nini - (tenta manter o andamento da música, a parcimônia na dança) 
M.J. (brinca de mudar as mulheres de lugar dentro da roda) 
Hercília (Brinca com as mulheres, faz rodopios, sobe nos bancos) 
Clara (diverte-se ao brincar de abrir e fechar a roda) 
Maria Tourinho (gira sem parar no centro da roda) 
(a música ganha ritmo e velocidade, as mulheres batem palmas e todas 
ficam cada vez mais agitadas em um crescente bem forte) 
Nini – (interrompe) Chega! Para! Chega! Todas sentadas, agora em seus 
lugares. Não era para suar, era só para cantar. Sentem-se já, rebeldes. Não 
se pode dar a mão e já querem o braço. 

A voz dessas mulheres-plateia são parte da escrita cênica que é finalizada no 

ato da representação, visto que o texto resultante da representação é totalmente 

diferente a cada encontro com um novo público. 

HYGIENE – O PÚBLICO NAS RUAS E NAS CENAS 

Neste espetáculo não há divisão da plateia, nem bancos ou arquibancadas. O 

espectador que assistiu Hysteria, já familiarizado com o espaço do galpão como lugar 

de representação do grupo, e que geralmente espera ali no saguão de recepção e 

bilheteria do grupo, tomando um café, ou mesmo do lado de fora, em frente à praça, 

pode achar que a qualquer momento as portas do teatro serão abertas para a entrada 

do público, mas terá uma surpresa ao saber que o ato teatral terá início na rua mesmo, 

em frente à igreja, logo ao lado da sede. Isso porque se trata de um espetáculo 

hibrido, parte de rua e parte de espaço fechado (que será representado em um espaço 

semiaberto). Assim, ele ocupa espaços diferentes da Vila Maria Zélia. Dividida em 

duas partes, a fábula é contada nas ruas da vila e dentro do “Cortiço Nossa Senhora 

do Bom Jesus de Braga”, um espaço em ruínas da vila. O público é identificado pelos 

personagens como moradores do cortiço e estão ali presentes para participar da festa 

de casamento da Noiva Amarela. Durante todo o trajeto pelas ruas, em procissão ou 

cordão carnavalesco, o público participa da dramaturgia. Entretanto, ao adentrar o 

espaço do cortiço, que é a parte final do espetáculo, os espectadores são organizados 

como plateia e a interação passa a ser passiva.  

O espetáculo inicia-se com o badalar do sino e o público está em frente à igreja, 

como dito acima. Abaixo reproduzimos este início, como aparece no texto e que se 

confirmou na nossa experiência como espectador. 
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Em frente à igreja. Três badaladas. 
(Ouve-se uma voz cantando, do alto da torre da igreja, que, aos poucos, 
torna-se um grande coro) 
Nossa senhora do Rosário 
Nossa senhora do Rosário 
Vem me dar o seu amor 
Vem me dar o seu amor 
Nossa senhora do Rosário 
Nossa senhora do Rosário 
(Eugênio sai da igreja, bate à porta com violência deixando-a entreaberta. 
Encara a plateia e tira do bolso um punhado de terra; vai até os espectadores 
e olha nos olhos de cada um) 
Vem me dar o seu amor 
Vem me dar o seu amor 
Nossa senhora do Rosário 
Nossa senhora do Rosário 
Vem me dar o seu amor... 
(O sino é batido várias vezes. Eugênio sai correndo em direção ao cortiço. 
As portas da igreja se abrem e vemos ao fundo a NOIVA AMARELA) 

Vemos na passagem acima os espectadores em situação de contemplação, 

como plateia, mas logo em seguida eles ficam sabendo que não irão apenas assistir, 

e sim fazer parte do casamento da Noiva Amarela, como anunciado por Flausina, 

Dalva e Mundo: “Oh, meu povo, saiu todo mundo de costas. Vire aí, seu moço, êta 

que tem que sair todo mundo no retrato. Olha o sorriso que é pra eternidade. Junta 

aí, não deixa a moça sozinha, junta mais... (escutamos o estouro do segundo retrato)”. 

Trata-se da primeira relação direta com o público, que se agrupa com atores e atrizes 

para aparecer na fotografia de casamento. Como se vê, outro diferencial deste 

espetáculo, é que não há separação espacial entre elenco e público, nem diferença 

do tipo de participação entre homens e mulheres, como vimos em Hysteria. 

Na sequência, o texto pressupõe algumas estratégias de aproximação e 

envolvimento do público. Para começar, todos são lembrados pela personagem Dalva 

de que vão testemunhar um acontecimento: “Por isso, prestem atenção, pois vós 

sereis testemunhas...”. Para reforçar a importância da participação do público, Dalva 

ainda propõe um pacto: “Que o casório de nossa noiva seja o dia marco em que 

transitaremos na fronteira, um pé no que se foi e outro à espera. E sob a luz desse 

céu, juremos que há de ser na alegria e na tristeza”. Mas é o personagem Mundo - 

sem perder oportunidade de elogiar as mulheres presentes (“e por falar em formosura, 

isso aqui tá uma maravilha, eita que abriram a porta do céu.) - que define o papel do 

público dentro da fábula, como moradores do cortiço, ao dizer que: 

Me escolheram aqui pra dá as regra do casório, porque todo mundo sabe 
que esposa eu nuca tive, mas mulé porque eu tenho três. Quem tá falando 
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agora é o Mundo, Edmundo, responsável resmunerado pela Santíssima 
Trindade Aurora, Vera e Noêmia, as mulé mais formosa do nosso cortiço. 
[…] falo em nome de todos os caribocas, os mulatos, os cabra livre, os 
ajuntado de pé ligeiro, os pé rapado e os pé junto, que tão sempre aí dando 
aquele amparo. E é por eles e por nóis! E em nome desse povo tudo que 
eu gostaria de dar minhas calorosas boas-vindas a todos, sem distinção, 
que compareceram aqui na igreja onde casa as nossas virgem. Já 
casamo aqui oito virgens... 
Já que a Inspetoria de Hingiene diz que é pra nóis toma cuidado com a 
qualidade da água que a gente bebe […]. 
Vamos dá um viva pra nossa noiva!  

As palavras e expressões destacadas nos trechos acima indicam a inclusão 

do público como participantes do cortejo que logo terá início. Isso fica evidente, em 

especial, pelo uso repetitivo do pronome pessoal de primeira pessoa do plural (‘nóis’, 

como variação não padrão de nós) e verbos também na primeira pessoa do plural 

(‘casamo’, ‘toma’ variação não padrão de de ‘tomarmos’; bem a expressão “a gente 

bebe”, que por sua vez é a variação linguística não padrão de “nós bebemos”), tudo 

isso somado ao uso do pronome possessivo ‘nosso (a) (s)’ (cortiço, virgens e noiva, 

respectivamente). A cena é feita em frente ao público e com o público, de modo que 

o significado dos pronomes e verbos ganham contextualização através do diálogo 

que se instaura. 

Para completar o acolhimento, Mundo passa aos novos integrantes da 

cerimônia de casamento uma garrafa de cachaça, propondo, com isso, uma mistura 

do rito religioso com o dionisíaco: “[…] o Mundão aqui receita esta água que é demais 

de especial (pega uma garrafa de cachaça na carroça e oferece para a plateia). 

Pegue, amigo, abra, beba e passe adiante que é pra nóis compartilhar essa alegria! 

Tá proibida a disciprina com a cachaça!”. Cabe ao espectador aceitar ou não a bebida, 

em ambos os casos ele (a) deve passar a garrafa adiante para que todos tenham a 

oportunidade de participar. 

Até aqui, o texto não abre espaço para o diálogo com o espectador, mas as 

falas e ações das personagens envolvem o público colocando-o dentro da cena (foto 

e beber da cachaça) e dentro da história (participantes do ‘casório’, moradores do 

cortiço e vítimas da ‘Inspetoria de Higiene’). Esse momento inicial é de fundamental 

importância na dramaturgia por três razões. Primeiro, pensando na fábula, aqui se 

estabelece personagens (moradores do cortiço), espaço (Cortiço Nossa Senhora do 

Bom Jesus de Braga), tempo (momento da cerimônia de casamento da Noiva 

Amarela) e o conflito (Investidas da Inspetoria da Higiene contra o cortiço). Segundo 
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porque define a participação do público como personagens do cortiço onde acontece 

a saga, como figurantes e/ou personagens como veremos depois. E, terceiro, pelo 

clima festivo e pela simpatia dos personagens que vão cativando os espectadores e 

acolhendo-os dentro da cena, estreitando os laços de amizade, e preparando-os para 

outras contribuições. 

“- Eustáquio, crava as unhas no chão (Eustáquio começa a puxar a carroça). 

E vamo junto da carroça, meu povo, que o caminho é longo, mas o tempo é curto”. 

Esse é o primeiro comando de Edmundo que organiza o início da procissão. Mas há 

contratempos, até que finalmente a caminhada começa, como vemos na rubrica do 

texto: “Chico das Ora – (empurra a carroça e a plateia envolvida pelo cordão é 

conduzida em procissão pela rua)”, a carroça segue à frente levando a Noiva Amarela 

e o público segue acompanhando. O trajeto é curto porque a procissão é interrompida 

em frente a um prédio abandonado da vila. Aqui a interação com o público se amplia, 

promovendo oportunidade de contribuições genuínas. A personagem Carmela 

conversa com os espectadores sobre sua rotina de lavadeira de roupas e sobre a 

história que cada roupa traz e nesse interim pede que uma mulher segure sua roupa 

e inicia pequenos diálogos com algumas pessoas, como vemos abaixo: 

(para uma mulher da plateia) Segura? Ma no respira perché é febre amarela. 
(para a calça de algum homem da plateia) Che è isso? Lo non conosco essa 
calça? Io conosco tutti roupa, nunca havia visto questa calça! Bela calça! 
Scusa ragazzo, il nome? (plateia responde) Non, dela calza! 
Il signore tem casa? Scusa, ma quanto di cômodo há na tua casa? (plateia 
responde) E quanto di gente? (plateia responde, Carmela dirige-se a outras 
pessoas da plateia) 
(volta a se dirigir ao dono da calça) Donde pensa que sono io? (plateia 
responde) 
(para outra pessoa) E il signore pensa que io sono donde? (plateia responde) 

Carmela ainda pergunta a outras pessoas sobre sua origem e volta a conversar 

com o dono da calça sobre a possibilidade de ela vir a morar com ele, já que o homem 

tem uma casa tão grande com tão pouca gente, enquanto ela mora com quarenta 

pessoas em apenas dois cômodos. 

O diálogo descontraído e bem-humorado entre Carmela e o público revela a 

miséria em que os moradores do cortiço vivem, o aperto e desconforto com tantos 

moradores sob o mesmo teto, bem como reforça o problema da febre amarela vivido 

pelas pessoas daquelas comunidades pobres, cujas roupas dos mortos ela ainda 

guarda. Os diálogos são curtos e as respostas pontuais, o que gera ritmo na cena e 
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abre espaço para várias participações individuais. Portanto, todo este texto de 

Carmela é recheado de pequenas interferências dos espectadores. O trecho abaixo 

foi extraído de uma apresentação do espetáculo Hygiene111, e nos dá a real dimensão 

da importância da contribuição do público na cena da lavadeira de roupas. 

Destacamos as falas do público para maior visibilidade da interferência no texto que 

vai sendo construído: 

Carmela – (Caminhando até um rapaz no meio do público e pegando em sua 

calça) Ma che è isso? Che isso? Io non conosco essa calça? Io conosco tutti 

roupa, nunca havia visto questa calça! Bela calça! Scusa ragazzo, il nome? 

Rapaz – Morani. 

Carmela – Morani... Morani, non bello, il nome dela calza! 

Rapaz – Não! 

Carmela – Não! 

Rapaz – Calça jeans, Morani! Calça jeans! 

Carmela – Io me chamo Carmela, Morani. Piacere! 

                  Scuza, Morani, tem casa? 

Rapaz – Tenho! 

Carmela – Tem casa! E quanto di comodi há na tua casa? 

Rapaz – Dois. 

Carmela – Dois comodi! E quanto di gente? 

Rapaz – Uma. 

Carmela - Uma? Due per uma! (dirige-se a outro rapaz) E quanto di comodi há 

na tua casa? 

Outro rapaz – Quatro. 

Carmela - E quanto di gente? 

Outro rapaz – Seis. 

Carmela – Quattro per seis. (dirige-se a um terceiro rapaz) Il signore tem casa? 

Terceiro rapaz – Tenho! 

Carmela – E quanto di comodi há na tua casa? 

Terceiro rapaz – Seis. 

Carmela – E di gente? 

Terceiro rapaz – Cinco. 

Carmela Seis per cinco.... Ma isso non é justo! Perché qui noi vive com 

quarenta personi em due cômodo. Calcula. (volta-se para o primeiro rapaz, o 

                                            

111 Filmagem realizada por Eduardo Mocarzel durante turnê do grupo por dezoito cidades brasileiras 
com os espetáculos Hysteria e Hygiene. 
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da calça) Calcula, Morani! Immagina! E guarda que io vim de longe, lontano 

(longe). (Volta a se dirigir ao dono da calça) Donde pensa que sono io? 

Rapaz da calça – Não tenho nem ideia! 

Carmela - Não?! Ma, vá! Parla qualquer coisa! 

Rapaz da calça – Itália, talvez... 

Carmela – Itália! (dirige-se a uma moça) E il signoria pensa que io sono donde? 

Moça – Da Itália. 

Carmela – Itália! (pergunta para uma segunda mulher) E la signora? 

Segunda mulher – Também. 

Carmela – Da Itália! (Arruma o cesto e sobe em cima dele) Ora alza la mano 

quem pensa que Io sono d’Itália. Alza la mano! (muitos a sua volta levantam 

as  mãos) Ma non! Io non sono d’Itália, non sono italiana, io sono nata nel mare 

em uno navio d’imigranti. Ne perto de lá, ne perto de cá. Da sola, senza mama, 

senza papa, ma perto delas, imagina, Morani, perto das malas, perto delas, das 

roupa mia. 

Além de proporcionar a continuidade do diálogo proposto pela personagem, 

algumas respostas demandam revisão do texto previsto ou acréscimo de nova fala. 

Na sequência em que o rapaz responde o próprio nome ao invés do da calça, 

constatamos pequenos acréscimos na fala de Carmela que não estão registradas no 

texto base e que foram necessárias naquele momento. Vemos ainda que, logo a 

seguir, quando o rapaz diz não ter ideia de onde ela seria, a personagem força o 

rapaz a dizer qualquer coisa, fala que não aparece também no texto base. 

Maria João, personagem que se apresenta como um menino esperto e hábil 

para os negócios, escolhe uma mulher do público para conversar – “Êta, êta, 

êeeeeeta. A moça não é daqui, não é não?”. Caso a mulher seja jovem e bonita, esta 

abordagem pode sugerir uma “cantada”, mas logo ela revela seu interesse por fazer 

algum trabalho para a mulher e tenta vender-lhe um sabonete “Nunca trabalhei para 

a senhora. Pois, então faço questão de lhe oferecer uma gentileza da casa”. 

Com a procissão ainda parada, surgem dois outros personagens: Manuel e 

Giuseppe. Manuel, português, é proprietário do cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus 

de Braga. Giuseppe, operário que também negocia sapatos, organiza um jornal de 

protesto da classe operária, e se vangloria de sua família ter tido uma plantação de 

laranjas na Itália. Os dois escolhem duas mulheres do público para conversarem: 

Manuel – [...] (dirige-se a uma mulher do público, de preferência morena) 
Não é minha senhora!? Muito prazer! Manuel Pinho do Aido, proprietário do 
cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga. Conheces? (plateia 
responde) Vais conhecer! Sua graça? (plateia responde) Muito prazer! Está 
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a ver aquela carroça? Pois, mulher, fui eu também que fiz. Vamos lá ao pé 
da carroça ter uma lorota os dois. Sem vergonhas, mulher! (caminha com a 
mulher em direção à carroça) Tu és brasileira? (plateia responde) Olha, eu 
vou te dizer, este país é uma maravilha, o problema são as pessoas que 
estão nele, que não valem nada! (sentam-se os dois na carroça) 
Giuseppe – (escolhe uma outra mulher no meio da plateia, de preferência 
magra) Hei, bela, tu aí questi cabelos cor de ouro, scusa, come ti chiama? 
(plateia responde) Que belo nome! Piacere, io mi chamo Giuseppe, e da 
minha parte, io queria tanto encontrar uma ragazza assim com uma cara 
farta, forte, robusta, para tirar um retrato de casamento comigo. 

Giuseppe, como vimos ao final de sua fala, mostra interesse por encontrar uma 

companheira. Manuel, sempre galanteador, faz várias perguntas à moça, pois quer 

alugar-lhe uma de suas casinhas do cortiço, como vemos nos trechos abaixo: 

Manuel - […] Sem vergonhas, mulher! Diga pra mim? Como é o lugarzinho 
onde tu vives? (plateia responde) E tu és feliz lá? (plateia responde) Tem 
que ser feliz onde se vive! 
[…] Mas se tivesses que pensar uma casinha assim, tal e qual os teus 
sonhos, assim do teu jeitinho, como é que ela haveria de ser mulher? (plateia 
responde) Olha que tu estás a falar e eu estou aqui a calcular que eu tenho 
uma casinha que é tal e qual o teu sonho! É assim do teu jeitinho! […] Sabes 
que lugar é esse? É o cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga! 
[…] Tem até latrina! Sabes o que é latrina? (plateia responde) Vai lhe 
apetecer tamanha! 
[...] Vamos fazer o seguinte: vou marcar aqui na minha caderneta o primeiro 
mês de aluguel e ficamos assim os dois. Tu vais lá entrar e não vais mais 
sair...  

A disputa entre os dois personagens, que têm divergências políticas, diverte o 

público e aprofunda a interação com as mulheres escolhidas. É o que vemos na 

resposta de Giuseppe, incomodado com a ostentação de Manuel com seu cortiço ao 

falar da casinha dos sonhos para sua nova amiga: 

Giuseppe – (corta Manuel) Ei, bela, fica tranquila perque comigo os seus 
sonhos non vão se transformar em pesadelo, non! Sabe, bela, lá na minha 
Itália, mostra família tinha um agormeto. Consci agrometo? (plateia 
responde) Bem, é como a gente chama lá na minha Nápola uma plantação 
de laranja. […] 

O momento seguinte de interação com o público acontece com o final da 

disputa, a retomada da andança com a saída da carroça, e a proposta de roda que 

Dalva propõe para a dança das sete saias. A participação aqui é de sete homens que 

seguram as saias de Dalva, que dança e louva a São Gonçalo do Amarante: 

Dalva – Olha lá, que eu quero vê o povo em roda aqui em volta da minha 
saia. (plateia se organiza em roda. Para Noiva Amarela) Minha Amarelinha 
de pescocinho mole, olha quem veio pra tua festa: É São Gonçalo do 
Amarante, e veio logo afogadinho aqui na parati. Porque você sabe, minha 
noiva, que São Gonçalo, além de santo de puta, é também nosso protetor 
contra os homens aí de branco. 
[…] 



113 
 
 

Flausina – (distribui sete saias para sete homens da plateia) São sete 
homens, pra sete saias. E quem não é homem mesmo, pega e dá pro do 
lado! 
Dalva – (Chama um dos homens que recebeu a saia) Amarre aqui, homem. 
Mas amarre firme e não bula, hein! Que eu sou mulher e pobre, mas não da 
sua cozinha. Venham vocês também, ficam com esses olho esbugalado de 
peixe n’água! (os outros homens se aproximam para amarrar as saias na 
saia de Dalva e, juntos, formam a imagem de uma estrela) Já conheceu 
rapaz? As protegidas de São Gonçalo? (plateia responde) 

Ao final da dança, há o anúncio da chegada da Inspetoria Sanitária, o que 

gerou o embate de alguns homens que tentavam defender o cortiço Cabeça de Porco, 

prestes a ser demolido. Um deles, Pedro, que está ferido, chama à parte um homem 

do público e pede que o ajude. A cena irá acontecer com o espectador que aceite 

ajudar, no caso de recusa, Pedro pede a outro espectador até que um entre no jogo. 

O teatro colaborativo não é impositivo, ele pressupõe a espontânea contribuição dos 

participantes, incluindo o público, que, a esta altura, já está bastante envolvido e uma 

recusa é algo difícil de acontecer, o que foi confirmado pela observação em diferentes 

apresentações do espetáculo. Conforme a rubrica “esta cena acontece em um lugar 

reservado para apenas o homem escolhido por Pedro” e seu pedido de ajuda é 

precedido por um longo diálogo entre os dois que é de grande importância, por revelar 

um momento longo e significante de interação com um único integrante do público, 

por isso reproduzimos na íntegra: 

Pedro – Hola amigo, usted podria ayudarme por favor? (plateia responde) 
Sabes leer? (plateia responde) Entonces vem conmigo. No permitas que te 
miren. Vem de prisa. (entrando em uma casa) Entra compañero, cierra 
lapuerta. Gracias, vem hasta acá, usted podría... Perdón, como te llamas? 
(plateia responde) Mucho gusto, Pedro. Soy del grupo de moradores del 
cortijo Cabeza de Porco, que queda después de la iglesia, conoces? (plateia 
responde) […] Usted podria leer esta carta em mi lugar, muy alto, para todo 
el Pueblo, para que todos se enteren de la verdade de la Higiene? (plateia 
responde) Usted vive acá pierto? (plateia responde) Y vive em una casa? 
(plateia responde) La policía te molesta em tu casa? (plateia responde) Acá 
siempre hacen inspecciones, invaden y dicen que vivimos em pocilgas. Pero 
como creen que podemos pagar por um lugar mejor com los sueldos que 
recebemos de la fabrica? Em esta fabrica de ar infecto, donde passamos 
todo el dia jamás vi um agente de Higiene. Usted tiene trabajo amigo? 
(plateia responde) Em que trabajas? (plateia responde) De cuanto tempo es 
tu jornada? (plateia responde) Acá trabajamos catorce horas por día, esto 
no es correto, verdad? Tienes patron? (plateia responde) El es um buen 
patron? (plateia responde) Que es lo que hace para mejorar su situación? 
(plateia responde) Participaste de alguna manifestación? (plateia responde) 
Em prol de quê? (plateia responde) Y como te fue? (plateia responde) Que 
era lo que gritaban em la calle, em la rua? (plateia responde) Y la policía 
como se portó? (plateia responde) Amigo, que sentias al lado de tus 
conpañero, luchando por uma causa? (plateia responde) Donde están 
ahora? (plateia responde) Continúan luchando? (plateia responde) Crees 
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que com tu trabajo haces algo por tu país? (plateia responde) Compañero 
tienes familia? (plateia responde) Tienes hijos? (plateia responde) Cómo se 
llaman? (plateia responde) Sueñas algo para el futuro de tus chicos? (plateia 
responde) Mi novia esta embarazada. Creo que es uma niña, porque la 
panza esta redonda y no pontuda usted sabe.... Espero que encuentre outro 
marido. No más guapo! Para que se no se olvide de mí. Es hora amigo. 
Ayúdame a abrir la ventana. Compañero que sueñas para el futuro de este 
país y de su pueblo? (plateia responde) Por favor compañero lee esta carta 
com todo tu corazón y bien alto para que todos entendam la urgência de 
esto. Gracias amigo, fue um placer conocerte. Lea como se estibeste al lado 
de tus compañeros em aquella manifestación, agora es contigo... (o homem 
abre a janela da casa e se dirige agora para todo o público lendo a carta)  

 O objetivo do personagem Pedro é fazer com que o homem leia sua carta, 

mas o diálogo que antecede o pedido contextualiza a condição dos operários da 

referida fábrica, bem como a luta para melhores condições de trabalho. Portanto, suas 

perguntas buscam levar o homem a uma reflexão sobre essa realidade do século XIX 

e relacioná-la com suas próprias experiências de luta de classes, para que, assim, 

incorpore o sentimento que vivenciou em alguma experiência passada e leia a carta 

com mais “verdade”. Este homem que foi escolhido, portanto, deve não somente ler 

a carta, e sim, representar, se colocar no lugar de Pedro, um dos moradores-

manifestantes do cortiço Cabeza de Porco, cuja casa está para ser demolida, mesmo 

que para isso ele pense na sua causa. Por isso Pedro pede-lhe que leia a carta com 

o coração, bem alto, como se estivesse naquela manifestação da qual contou a 

Pedro, ao lado dos seus próprios companheiros que já lutaram com ele, dessa forma 

seu discurso será convincente e as pessoas entenderão a urgência do problema de 

demolição dos cortiços da cidade. 

Depois dessa importante participação de um espectador, o público, como um 

todo, é chamado a participar cantando e dançando uma marchinha carnavalesca. 

Aqui, assim, como em Hysteria, o público se mistura com atores e atrizes de forma 

descontraída, cantando e dançando. Da marchinha surge o cordão carnavalesco que 

sai pelas ruas da Vila Maria Zélia, com o público participando da cena de carnaval até 

que a festa é interrompida com a chegada dos inspetores da Higiene: 

Mundo – Atenção, povario! Vamo fazer que nem moça donzela e abri o meio 
com muito cuidado, que é pro Mundão poder entrar! Quem quiser se indo a 
hora é agora, que depois que o cordão fechar quem tá fora num entra e quem 
tá dentro num sai! [...] 
[...] 
(O cordão é formado e sai pelas ruas cantando e, no fim da evolução forma-
se grande roda) 
Flausina (com seu pano começa a dançar com uma mulher da plateia) 
Giuseppe (distribui o jornal A Causa) 
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Maria João (chega esbaforida e acaba com a música) Pára! Pára! O tempo 
acabou. Eles chegaram! 

Aqui o espetáculo chega ao final da representação nas ruas da Vila e passa a 

acontecer dentro do cortiço. Nesse momento, todo o público é reunido à entrada do 

cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga e ouve o comunicado do Higienizador 

que informa o fechamento do último grande cortiço do centro de São Paulo, ou seja, 

“os moradores do cortiço foram vítimas da limpeza étnico-social promovida pelo poder 

público para abrir caminho aos direitos da especulação imobiliária e ao bem-estar dos 

donos da vida”112. Alguns moradores, entretanto, - “não se sabe se por resistência, 

por medo ou por falta de opção” - decidiram ficar dentro da estalagem. 

É aqui que começa a parte final do espetáculo. Os espectadores vão entrando 

num espaço em ruínas e são conduzidos a uma plateia com bancos em um pátio 

interno, onde se acomodam. Aqui acontece a separação entre plateia e espaço de 

representação: o cortiço. Com essa divisão espacial, vem também o fim da interação 

com o público, e, portanto, o fim da contribuição direta deste na escrita da cena. 

Entretanto, Carmela ainda faz referência ao rapaz dono da calça que ela conheceu, 

dizendo que ele jurou amor por ela e que a pediu em casamento, bem como Giuseppe 

cita a mulher do público com quem flertou. Mas essas referências são feitas de forma 

distanciada, sem voltar a se relacionar com essas pessoas. 

O mapeamento das formas de participação e contribuição do público acima, já 

nos permite perceber a relevância do público de cada espetáculo para o texto que se 

completa a cada representação. Não apenas para o texto, é preciso pontuar, como 

também para a dramaturgia de uma maneira mais ampla. Assim como em Hysteria 

em que as mulheres participaram com suas vozes, corpos e expressão pessoal, em 

Hygiene isso também acontece, visto que há vários momentos de interação com e 

sem texto que promovem essa experiência. É importante percebermos que nas 

dramaturgias de Hysteria e Hygiene, o texto é apenas mais um elemento do conjunto 

estético que é o espetáculo. A presença marcante de elementos como pesquisa 

temática do grupo, temáticas e pesquisas específicas de cada processo (teórica e 

cênica), antecedem a existência da palavra, ou seja, do texto dramático. Dessa forma, 

                                            

112 COSTA, Iná C. Experimentos cênicos: um enredo. In DESGRANGES, Flavio e LEPIQUE, Maysa 
(orgs.). Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo. São Paulo: 
Hucitec/Cooperativa Paulista de Teatro, 2012, p. 68. 
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como visto o capítulo I, o fato do texto não estar no centro da produção teatral faz 

gerar novos modos de criação dramatúrgica, ou seja, “percursos os mais variados 

dão origem a dramaturgias que emergem de múltiplas fontes, tais como depoimentos, 

narrativas, temas trazidos à tona em experimentações e assim por diante”, 

característica da maioria dos espetáculos fomentados em São Paulo113. 

Podemos, concordando com Ranciére, dizer que Hysteria e Hygiene são 

espetáculos sem espectadores, no sentido tradicional do termo, ou seja, como aquele 

que vai assistir, portanto, que tem uma relação de distância e de passividade perante 

a obra. Estamos falando de um teatro “onde quem participa aprende, ao invés de ser 

seduzido por imagens; onde eles se tornam participantes ativos em oposição a 

observadores passivos”114. 

MARCHA PARA ZENTURO – ESPECTADORES FIGURANTES 

O espetáculo que uniu dois grupos teatrais de cidades distantes - São Paulo e 

Belo Horizonte - representa uma iniciativa de trabalho colaborativo muito particular, 

que não reflete a mesma estética do Grupo XIX de até então. Essa, segundo o grupo, 

era exatamente a proposta, ou seja, que o resultado fosse uma estética mista, uma 

síntese criativa de seus integrantes em um processo que buscava a expressão das 

inquietações, anseios e desejos de cada um. Aqui, interessa-nos analisar o reflexo 

desse encontro que aparece também no lugar que o público ocupa nessa produção. 

A característica marcante do Grupo XIX de inserir o público no espetáculo, que esteve 

no centro das três produções anteriores, não encontra a mesma força aqui, como 

veremos adiante. Entretanto, antes de entrar na análise do texto, apresentamos 

abaixo uma breve contextualização de como se deu essa parceria entre os grupos, 

bem como a espinha dorsal da fábula. 

Marcha para Zenturo é o quarto espetáculo da trajetória de cada uma das duas 

companhias e nasceu após um longo período de parceria, troca e experimentações 

entre os dois grupos. Em entrevista para o projeto Bastidores CCSP, do Centro 

                                            

113 PUPO, Maria L. de S. B. Quando a cena se desdobra: as contrapartidas sociais. In DESGRANGES, 
Flavio e LEPIQUE, Maysa (orgs.). Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo. 
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Cultural São Paulo115, Grace Passô do Grupo Espanca! Afirma que havia um desejo 

mútuo entre os grupos de trabalharem juntos, uma vez que "honestamente queríamos 

nos reinventar, honestamente queríamos entender como o outro trabalha, e tudo 

nasceu desse período em que a gente disse ‘vamos ver o que pode realmente nascer 

do encontro desses dois grupos’”.  Com apoio do Programa de Fomento, em 2006, o 

Grupo XIX deu o primeiro passo e convidou outros grupos para alguns “Encontros 

Antropofágicos”, que eram uma espécie de reunião-almoço, que tinham como prato 

principal a troca de experiências e discussão de assuntos e temas relacionados ao 

fazer teatral. A partir daí, e em vista da afinidade que os grupos criaram, outros 

encontros aconteceram, como o encontro de teatro Acto I promovido pelo Grupo 

Espanca!, até que surgisse a proposta do Grupo XIX de um processo de criação 

conjunta, em 2008, “que o resultado não seria mais fruto do trabalho nem do primeiro 

nem do segundo, mas seria uma terceira coisa, nascida do encontro, híbrida, com a 

potência de um contato estabelecido sem hierarquias e feito do desejo de transformar-

se a partir do outro”116. Ao final de um período de dois meses nasceu Barco de Gelo, 

que foi apresentado na Vila Maria Zélia e no Galpão Cine Horto, em Belo Horizonte. 

Estava dado o primeiro e significativo passo rumo a um trabalho colaborativo entre os 

dois grupos. O aprofundamento na parceria e na estética proposta em Barco de Gelo 

culminou em Marcha para Zenturo. 

O espetáculo conta a história de cinco amigos (Noema, Lóri, Gordo, Patalá e 

Marco) que se reúnem para uma festa de réveillon. Como não se veem há muito 

tempo, o encontro desperta lembranças e reflexões sobre o destino desses 

personagens, que os fazem pensar sobre a situação presente e futura. O ano é o de 

2441. Tempo em que as pessoas já não se tocam, já não se olham, nem se quer 

andam pelas ruas. Noema, a anfitriã, recebe os convidados em um apartamento onde 

mora. Do lado de fora uma passeata toma as ruas e calçadas, impedindo até mesmo 

o trânsito dos moradores e a chegada dos amigos. Mas, enfim, todos chegam e 

começam a conversar, o problema é que não há sincronia entre o que eles dizem ou 

                                            

115 Bastidores CCSP - Marcha para Zenturo, vídeo-documentário produzido pelo Centro Cultural São 
Paulo em 2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H8rt3PoTlXQ, acesso em 
12/08/2015.  
116 GRUPO XIX DE TEATRO. Marcha para Zenturo. In PASSÔ, Grace. Marcha para Zenturo. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2012, p. 101-102. 
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fazem, o resultado é que suas falas são concomitantemente atrasadas e se 

confundem com outras falas que vão se sobrepondo, como evidencia-se no excerto 

da página 20117: 

[…] 
Noema abre a porta 
Noema: (saúda o amigo efusivamente) Gordo! 
Patalá: (ainda para Noema) Por que você disse “Como assim, Patalá”? 
Gordo: (entrando nervoso, comenta sobre a passeata) Credo, gente. 
Noema: Se eu te visse na rua, não te reconheceria! 
Patalá: (ainda sobre o que conversavam) Hein, Noema, tô te perguntando! 
Gordo: (indignado) Vocês viram a passeata na rua? 
Noema: (para Gordo) O que foi, aconteceu alguma coisa? 
Patalá: (os amigos não se veem há anos!) Gordo, não vai nos dar um olá? 
Gordo: (indignado) Vê se hoje é dia disso? Não, hoje não é dia disso! 
Noema: (enche-lhe os olhos ver a massa) Que pergunta, Gordo, é claro que 
vimos a passeata, tudo isso é por Zenturo. (grita na janela) Por Zenturo! 
[…] 

O objetivo da festa é ajudar um dos amigos que está doente, sendo que sua 

doença é enxergar o problema do seu mundo, no seu tempo, ou seja, a falta do toque, 

do olhar, de viver plenamente, verdadeiramente, e o vazio que essa existência 

causava em todos. Ele quer sair às ruas, juntar-se à marcha para Zenturo, uma vez 

que estão confinados naquele apartamento. 

E o público nessa história? Qual lugar foi pensado pelos grupos para o 

espectador numa história que acontece no ano de 2441? Vejamos as falas abaixo: 

Gordo: (Sobre a passeata, para a plateia) Resolveram fazer silêncio agora, 
que estranho. Quase nem se movem... e estão em silêncio... 
Lóri: (descreve a plateia) Ei, aquele senhor de blusa branca é o porteiro 
daqui, não parece o porteiro aqui de baixo? 
Nina: (descreve a plateia) Eu vi aquela senhora quando descemos, ela tava 
ajeitando os cabelos. Andou até ali, depois foi pra lá, no meio daquela 
confusão toda. 

As indicações cênicas nas rubricas acima, as ações e as falas dos 

personagens Gordo, Lóri e Nina indicam o público como figurante: integrantes da 

passeata na marcha para Zenturo. O grupo coloca o público na situação de serem 

vistos, da janela imaginária do apartamento. “Quem marcha?”; “Marcha pelo quê?”; 

“O que ainda pode reunir pessoas?”; “Por que estamos nós olhando por essa janela 

sem nos juntar a massa?”; “Sem nem, ao certo, saber dizer o que ela busca?” - São 

questões que o grupo aponta como possíveis de serem pensadas por esses 

personagens, e que representam inquietações dos próprios artistas, para cada plateia 
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que assistiu ao ato teatral. Essa estética, portanto, revela não só o conflito dos 

próprios artistas sobre seu ofício, e sim também as convicções (ou falta delas) de 

pessoas como os personagens da fábula que não fazem parte da marcha. 

Apresentamos algumas falas abaixo, para observar os diferentes posicionamentos 

das personagens centrais: 

Gordo: (entrando nervoso, comenta sobre a passeata) Credo, gente. 
[…] (indignado) Vê se hoje é dia disso? Não, hoje não é dia disso! 
Lóri: Foi quase impossível chegar aqui, parece que o carro queria passar, 
eles não estavam deixando, o motorista se zangou, disse que ia passar por 
cima, eles começaram a gritar “Zenturo!”, mas ele passou assim mesmo. 
Tenho medo que isso vire baderna, vocês não acham que isso pode virar 
baderna? 
[…] 
Gordo: (Fulo da vida!) Essa passeata é uma merda! 
[…] 
Noema: (engajada) Ou você acha que devemos fazer fingir que nada está 
acontecendo? É isso que você acha, Gordo? 
Lóri: Não devemos fingir que nada aconteceu, mas sabe, às vezes eu acho 
que essas pessoas são contratadas. Vocês já ouviram falar das empresas 
que contrataram pessoas para fingirem fazer passeata, mas na verdade 
estão fazendo propaganda de seus produtos? Vê, todas as pessoas lá 
embaixo estão com tênis Piquetone, isso não é coincidência demais? 
Noema: (engajada) Pois que tapem as entradas dos prédios, que tapem! 
[…] 
Patalá: (fulo, reagindo a Gordo) Como assim, Gordo, você está contra a 
passeata? 
Gordo: (fulo!) Qualquer um tem direito de sair do seu prédio. 
[…] (estoura) Pois, eu estou, sim, contra a passeata por Zenturo. 

Gordo, advogado e médico, representante da classe média, é quem mais se 

incomoda com o movimento social, que “impede” seu direito constitucional de ir e vir. 

Além disso, os presentes que o amigo dá ao grupo nos encontros anuais (num ano 

foi um show com um grupo de strippers; em outro uma partida com um time de 

baseball; em outro um desfile de pôneis), deixam transparecer uma personalidade 

supérflua do personagem. É novamente Gordo que irá reclamar depois ao saber dos 

trinta segundos de silêncio que a organização da passeata está programando para a 

hora da virada: “[…] mas é a hora mais importante da festa, trinta segundos de silêncio 

seria uma eternidade!”. Os protestantes, representados pelos integrantes da plateia 

ali à sua frente, são vistos, como quem impedem sua locomoção e quem causam 

transtornos na festa de ano novo. Em termos de ação, podemos falar de uma 

interação passiva por parte da plateia, que apenas ouve.  

Noema e Patalá se mostram engajados, indignam-se com a posição de Gordo 

e defendem a passeata. Não fosse a festa, estariam junto com a massa lá embaixo, 



120 
 
 

é o que intuímos a partir de suas falas. Já Lóri se mostra confusa, defende o direito 

de mobilização, mas lança dúvida sobre o engajamento das pessoas que fazem parte, 

portanto, do próprio público que vê a sua frente. Ou seja, ao falar dos tênis, é para os 

calçados de cada espectador que está olhando e é sobre o engajamento de cada um 

ali presente que questiona. Aqui também não há diálogo, mas a plateia sente-se 

novamente parte da encenação, ainda que de forma indireta, e é levada a pensar 

sobre esse tipo de crítica feita por Lóri, tão comum nos grupos sociais que participam. 

A fala da personagem pode revelar uma real preocupação do indivíduo, tão 

desconfiado nos dias de hoje com qualquer iniciativa de protesto político – como, por 

exemplo, os grupos de guerrilha urbana, denominados “Black-bocs”118 - expressa sua 

suspeita, mesmo partindo de uma premissa insólita, ou uma desculpa de pessoas 

acomodadas para não aderir ao movimento, uma vez que não tem um ponto de vista 

definido sobre as questões postas. O único personagem que não expressa uma 

opinião sobre a passeata é Marco, que no momento mais acalorado de discussão 

sobre o evento ainda não está presente, mas que não expressa a mesma raiva de 

Gordo, quando chega, nem mostra desconfiança como Lóri, ou engajamento como 

Noema e Patalá. 

Patalá é o personagem que reflete sobre o que eles foram no passado e o 

quanto mudaram, ao dizer que “(pensa que no passado estariam na passeata e não 

na festa) Realmente, nós mudamos muito”. Reflexão que parece representar muitos 

dos que estão ali na plateia, ou que pretende contaminá-los a rever suas trajetórias. 

Como vimos até aqui, durante todo o espetáculo, os atores referem-se à 

multidão que se aglomera lá embaixo, e, para isso, muitas vezes, olham pela janela 

imaginária que dá para a plateia, estabelecendo contato com os espectadores. Ou 

seja, as ações dos atores e atrizes já revelam isso ao público, antes que o texto o 

                                            

118 O termo black bloc (bloco negro, em inglês) refere-se a uma tática de manifestações de rua, 
desenvolvida desde a década de 1980, para garantir a autodefesa dos manifestantes diante de ações 
repressivas das forças policiais e, posteriormente, para atacar edificações de empresas e instituições 
de Estado consideradas símbolos do capitalismo. Ele constitui-se na formação de um bloco de pessoas 
vestidas de negro que participam em grupo nas manifestações, tapando seus rostos com máscaras, 
capacetes ou panos para evitar o reconhecimento e a perseguição policial. No Brasil, o black bloc 
ganhou notoriedade a partir das manifestações de junho de 2013 e vem sendo alvo de inúmeras 
críticas. (Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/black-bloc-movimento-
ou-tatica.htm, acesso em 15/07/2016) 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/black-bloc-movimento-ou-tatica.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/black-bloc-movimento-ou-tatica.htm
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faça, já que esse ‘lugar do público’ só é revelado na última parte do espetáculo, 

através das falas que vimos acima.  

Sabemos que em Hysteria e Hygiene o público ganhava status de coautor do 

espetáculo, em virtude de uma interação ativa na cena, com ações e falas. Aqui, no 

entanto, não há participação ativa. Como figurantes, os espectadores contemplam o 

espetáculo que acontece à sua frente, sendo observados e referenciados pelos 

personagens, em alguns momentos da trama. Muito diferente também da figuração 

proposta ao público em Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, no 

qual o público está dentro do mesmo espaço que as personagens da festa de 

casamento de Alaíde, participam do coquetel e para quem os personagens dirigem-

se em diversos momentos do espetáculo, ou seja, os personagens conversam 

diretamente com os ‘convidados da festa’.  

Podemos entender esta obra como aberta apenas se pensarmos no conceito 

proposto por Eco119, como vimos no capítulo anterior, em que o público é percebido 

como um interprete que finaliza e dá sentido ao ato artístico. Neste espetáculo, os 

indivíduos não só completam o significado a partir de suas próprias convicções, 

podendo concordar ou negar este ou aquele ponto de vista defendido pelos diferentes 

personagens, reafirmando ou refutando algumas ideias, como podem ser levados a 

refletir sobre suas crenças e reavaliar seu posicionamento. 

A temática político-social e a proposição reflexiva sobre o engajamento dos 

indivíduos frente às questões do seu contexto social fazem o público perceber que, 

de um lado, “mesmo quando a evidência salta aos olhos, há quem não perceba que 

o mundo está sendo cada vez mais dominado pelos dogmas da economia de mercado 

– o Deus Mercado substitui os outros deuses! Sua fome é o lucro.”120, podemos 

completar a afirmação de Boal dizendo que entre os deuses que estão implícitos no 

dogma da economia está o ‘Deus Poder’, que é venerado pelos representantes 

políticos e pelo qual se explora igualmente a população. Há de se somar também ao 

dogma da economia o dogma do avanço tecnológico, e avaliar, em especial, os 

problemas gerados pelas tecnologias de informação e comunicação que têm criado 

novas formas de relacionamento interpessoal a distância. Não é à toa que a fabula 

                                            

119 ECO, Humberto. Obra aberta. São Paulo: Perspectiva, 2005 
120 BOAL, Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p.25. 
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apresenta personagens que não se tocam mais, que não andam a pé. Neste sentido, 

os grupos mostram seu engajamento e contrapartida ao fomento do seu trabalho, 

uma vez que não se propõem a “uma apresentação mimética do mundo, mas a agir 

sobre esse mundo, no limite, transformando-o”121. 

NADA ACONTECEU, TUDO ACONTECE, TUDO ESTÁ 

ACONTECENDO – ESPETÁCULO OU FESTA DE CASAMENTO? 

O Grupo XIX, com esta mais recente produção, e depois da experiência de 

criação colaborativa com o Grupo Espanca!, volta ao trabalho de pesquisa e 

experimentação interno ao grupo na Vila Maria Zélia. Desta vez, duas novidades são 

promovidas no processo de criação: o texto Vestido de Noiva como mote inicial; e um 

dramaturgo externo convidado para finalizar o texto. A versão do texto que o grupo 

nos ofereceu para análise foi concedida pelo diretor Luiz Fernando Marques, que a 

estava usando até depois da estreia, em 2015, quando fizemos a solicitação. 

Curiosidade interessante é que esta versão traz como título Vestido de Noiva ou Nada 

aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, o que nos remete imediatamente 

o texto do espetáculo à obra de Nelson Rodrigues, que serviu de base para a releitura 

do grupo. Ronaldo Serruya, em entrevista, afirmou tratar-se não de uma adaptação, 

e sim de outro texto que foi livremente inspirado na referida obra, e esta escolha se 

deu pelo “interesse por uma estrutura dramatúrgica com uma engrenagem própria e 

que, ao mesmo tempo, fosse suficientemente lacunar para permitir novas 

possibilidades de discussão e geração de sentidos”122. 

O espetáculo, seguindo a ideia original de Nelson Rodrigues, aposta na 

sobreposição dos planos da realidade, memória e alucinação, intercalando fatos da 

realidade (cerimônia de casamento) e da ficção (memória e alucinação), 

apresentando fatos que se passam na cabeça de Alaíde. O plano da realidade, 

portanto, é o aqui-e-agora da representação/cerimônia de casamento, uma vez que 

                                            

121 PUPO, Op. cit., p. 153.  
122 GRUPO XIX DE TEATRO. Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo. Texto de 

divulgação do espetáculo. Disponível em: http://www.grupoxix.com.br/press/?page_id=532, acesso 
em: 10/03/2015. 

http://www.grupoxix.com.br/press/?page_id=532
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a história acontece nas duas horas que antecedem o casamento de Alaíde e Pedro, 

que têm convidados muito especiais para a cerimônia: os espectadores.  

O público é recebido na porta do galpão/salão de festas por duas 

recepcionistas que tomam nota dos nomes de quem vai chegando e conversam 

descontraidamente com eles. Os espectadores não sabem, mas são os convidados 

da festa de casamento de Alaíde e Pedro. A chegada dos convidados é o primeiro 

acontecimento da festa de casamento de Alaíde, o que coloca novamente o público 

no centro da cena. Enquanto as pessoas vão adentrando o espaço de representação, 

luzes e cenários vão sendo montados pelos técnicos. Toda essa movimentação não 

deixa claro se o grupo está preparando o espetáculo ou organizando a festa123. Os 

recursos manipulados e organizados pelos técnicos - um pequeno palco, spots de luz, 

fiação elétrica, torre de luz, mesa de som e de luz - ao mesmo tempo que leva o 

público a pensar em um evento de casamento, também diz ao público: “É teatro!”. 

Todavia, esta incerteza que o público pode experimentar, por não saber se se trata 

de uma coisa ou de outra, não é gratuita e consta da rubrica no texto do espetáculo: 

Os técnicos do teatro arrumam tudo, fazem os últimos testes e ajustes. Eles 
testam fragmentos de imagens, sons e efeitos de luz que voltarão depois, ao 
longo da peça. Os atores estão por ali e realizam ações que mais tarde 
aludirão de forma indireta aos personagens que interpretam na peça. Paulo, 
ainda sem a roupa do Padrinho (ou com uma parte dela), chega com o carro 
e tira algo do porta-malas. Juliana fala ao telefone, enquanto dá as boas-
vindas a algumas pessoas do público, tratando-os como conhecidos seus. 
“Já vamos começar...”, etc. Janaina e Rodolfo discutem mais ao longe, de 
forma que não se pode escutar o que dizem, mas pode parecer uma 
discussão de casal. A certa altura Lubi se aproxima e faz uma pequena 
recepção para todos, enquanto diretor, na qual tampouco esclarece 
totalmente a situação (diz que estão nos preparativos finais, etc.). Muito 
tempo sem que o público entenda ao certo a situação. 

O resultado é que, sem perceber, o público já está participando da cena 1 

(montagem do teatro - com Janaina, Juliana, Paulo, Rodolfo, Ronaldo, Felipe, 

Vanessa, Wagner, Muca, Fotógrafo, Coro/atriz, Coro/produtora 1, Coro/produtora 2), se 

movimentando pelo espaço, conversando em pequenos grupos ou com uma ou outra 

personagem que ali aparece, como vemos acima. Na sequência, cena 2 (mixagem 

da montagem da peça para festa com Hostess, Felipe Cruz, coro/recepcionistas, 

                                            

123 Na temporada realizada em 2015 o espetáculo era precedido de Hysteria, o que reforçava a 
impressão de que toda aquela movimentação da equipe técnica se dava porque o grupo estava 
mesmo atrasado com a reconfiguração do espaço cênico. 
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Chefe da Técnica, Assistente de Técnica e Mãe), o espaço vai sendo aos poucos 

definido com a montagem de mesas com cadeiras e ornamentos para os convidados, 

ainda assim, de forma contida ou dúbia, de modo que o público ainda fique na dúvida 

sobre o que está acontecendo. Vemos no roteiro de ações abaixo esta preocupação 

dramatúrgica de não revelar ao público, de modo que sua participação não seja 

afetada pela definição da cena. 

 O espaço é modificado para se tornar a sala de uma festa de casamento. 
Chegada de mesinhas e cadeiras, flores, e um pequeno palco para a 
cerimônia. A hostess coordena a localização das mesas. Entra a mãe de 
vestido de festa, mas ainda não completamente “montada” (figurino que a 
deixe bem arrumada, mas não “teatral” demais). Ela se dirige aos 
convidados enquanto ao mesmo tempo diz aos técnicos onde as mesas 
devem ser postas, etc. Ainda há longos momentos vazios. Não deve estar 
totalmente claro que se trata de um casamento. O clima é ainda flácido e 
híbrido, entre a organização de uma peça e de uma festa. (Grifos nossos) 

Como podemos perceber, neste ínterim, algumas propostas de interação 

acontecem de forma individual ou em pequenos grupos - entre espectadores, atores, 

atrizes e o diretor - e se confundem com os acontecimentos. Além das atendentes, o 

fotógrafo do evento, representado pelo diretor do grupo, Luís Fernando Marques, 

interage com o público, conversando e tirando fotos. A mãe de Alaíde também 

passeia entre os convidados tecendo comentários aqui e ali. Até o vídeo que é exibido 

na parede do armazém deixa dúvidas no início, visto que apresenta um documentário 

sobre a Vila Maria Zélia para em seguida mostrar as imagens de criança de Pedro e 

Alaíde, e assim instala-se ali, numa das paredes do salão, a retrospectiva da história 

do casal. Finalmente, a hostess vai organizando os convidados nas mesas, 

chamando nome por nome através das listas. Está pronto o espaço da cerimônia de 

casamento. 

Nesta nova configuração espacial e temática, surge o ator Ronaldo Serruya 

com a personagem Madame Clessi. A proposta é de montar o personagem em cena. 

Para isso, enquanto vai passando de mesa em mesa com um monólogo da 

personagem, fazendo provocações e conversando com os convidados, o ator vai 

colocando o figurino. Ela (que para Nelson Rodrigues era uma ‘cocote’ do início do 

século XX, uma mulher mundana, uma prostituta) aqui é um travesti e seu texto é 

ousado, provocativo, até mesmo agressivo, recheado de palavras de baixo calão, cujo 

teor causa diferentes reações nos espectadores. Mudança que nos chama a atenção 

pelo caráter de releitura do texto Vestido de Noiva que o Grupo XIX imprime a esta 
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versão, ou seja, se na primeira metade do século XX a prostituta era a vítima daquela 

sociedade preconceituosa e [hipocritamente] conservadora, hoje é a homofobia que 

é a bola da vez no que tange ao sexo (somada a outros tipos de preconceito) portanto, 

como releitura, faz todo sentido a personagem Clessi ser um travesti. Para nos dar 

um exemplo do que acontece nesta cena, o ator apresenta um trecho do monólogo e 

uma situação: “quando um homem me chama de gostosa, eu sei que o que ele está 

querendo mesmo é chupar meu pau, porque eu não tenho uma buceta, tenho um pau, 

porque sou um travesti. (O ator explica: “- E aí eu brinco...”) - Porque você acha que 

dá para duvidar do que tem aqui em baixo? Não dá!”. Numa noite, uma senhora, com 

idade já avançada, respondeu: (imita) “Sim, meu filho, é isso mesmo! Hoje em dia 

esses homens só querem saber de chupar pau!”. (Os dois riem) “É uma tristeza! Na 

minha época não era assim, não!”, e o ator completa: “E todo mundo na mesa cai na 

gargalhada... Aí eu tenho que fazer alguma coisa com isso, não é?”. Por outro lado, 

o ator também sente que incomoda os homens, héteros, casados... Uma vez que é 

desse tipo de homem que Clessi está falando, um homem que se esconde da 

sociedade durante o dia e que coloca um travesti em seu carro à noite, é esse homem 

que a chama de “gostosa”. Ronaldo conta que tem medo de ultrapassar um certo 

limite: “eu tenho medo... eu preciso saber até onde eu posso ir. Também não quero 

agredir o espectador”.  Nesta fala do Ronaldo está toda a preocupação que é marca 

do grupo com a recepção teatral, com a forma como o espectador é percebido dentro 

da cena e como o convite a participar da fábula pressupõe também cuidar para que 

não seja a última visita do espectador à casa do grupo. Sem, no entanto, deixar de 

tocar nas questões que são caras ao ator, ao grupo, e ao espetáculo. O espaço para 

a eventual contribuição do público para o texto da personagem Clessi, neste 

momento, não é previsto em rubrica na versão que analisamos do espetáculo. Se 

verificamos que em Hysteria e Hygiene isso é esperado e anotado como “(plateia 

responde)”, aqui tanto a rubrica quanto o enunciado não apresentam marcas de 

abertura para o diálogo, como se pode ver abaixo: 

CLESSI/RONALDO – de mesa em mesa, fala sempre algo desse tipo. 
Enquanto vai passando nas mesas, ele “se monta” de Clessi, de forma que 
na última mesa que passar fique pronto. 
- Sabe quando a pessoa vai e fala assim, "esse aí é bandido. Vagabundo, 
sem vergonha", e isso parece uma certeza totalmente simples e clara, e 
inquestionável para a pessoa? Sabe quando o cara diz, "esse aí é louco", ou 
"essa é vagabunda", ou, "esse aí é veado!", sabe? E você já pensou talvez 
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nisso por alguns instantes, e percebeu que essas ideias que o cara fala com 
tanta força, com tanta certeza, na verdade não fazem o menor sentido, não 
obedecem à lógica, não têm uma justificativa. E você provavelmente já 
percebeu que por trás delas se escondem umas outras ideias inconscientes, 
que são, na maioria das vezes, os opostos diretos das coisas que a pessoa 
fica reafirmando. Então, na verdade é assim: o cara xinga o outro de 
vagabundo, e está pensando ao mesmo tempo "quero ser como ele"; o cara 
chama o outro de veado e ao mesmo tempo está pensando "quero dar para 
ele"; o cara diz, "sou reacionário", e está pensando, "quero ser 
revolucionário"; o cara diz "morre comigo" e está dizendo "vive comigo"; ele 
diz "vamos morrer juntos" e está dizendo "vamos ser felizes para sempre"... 
E vice-versa. Isso sempre teve para mim um viés prático. Porque sempre 
que um cara me chama de gostosa eu já sei que ele quer chupar o meu pau. 
Não é verdade? Todo o mundo sabe o que tem aqui embaixo. 

Além desse diálogo possível com alguns espectadores, podemos também 

analisar a textualidade da paisagem sonora do espetáculo. Desde o início, como 

vimos, o público faz parte de um espetáculo que explora o espaço com movimentação 

de cenário, objetos de cena, recursos de iluminação. Com a evolução teatral, ele vai 

perceber que outras surpresas virão, como a transformação do pequeno palco no 

quarto de Alaíde, uma porta falsa que sai da parede e, entre outros, um carro de 

verdade, que invade o espaço de representação (assustando os espectadores mais 

desavisados) e corre pelas ruas da Vila Maria Zélia fazendo estardalhaço e 

queimando pneus. Todos esses elementos espetaculares buscam o efeito de 

encantar o público pelas imagens que geram, numa dinâmica imagética-sonora-

espacial que garante surpresa, novidade, medo e deleite. A experiência visual, sonora 

e sinestésica aguça os sentidos e provoca a plateia. O tratamento cinematográfico 

das cenas, com cortes e retomadas de cena, assegura um ritmo muito interessante 

ao espetáculo e imprime um tom realístico à ficção. Essas características de Nada 

aconteceu confirmam que a dramaturgia teatral contemporânea é criada “segundo as 

regras do playwriting ou como storyboard de cinema, estruturada em padrões de ação 

e diálogo ou a partir de monólogos justapostos, tratando de problemas atuais de forma 

realista ou metaforizando grandes temas abstratos, hoje a peça de teatro desafia 

generalizações”124. Em Nada aconteceu, tudo isso junto promove a reação do público 

dentro da cena, gerando ruídos, barulhos e comentários. Portanto, sem o burburinho 

das pessoas conversando, bem como os ruídos de movimentação de objetos, 

cadeiras que se arrastam, copos que tilintam, por exemplo, em toda a sequência 

                                            

124 FERNANDES, Sílvia. Apontamentos sobre o texto teatral contemporâneo. Sala Preta, 2001, p. 69. 
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inicial, o ‘clima’ de festa não se instauraria. O que nos faz pensar nessa paisagem-

sonora-textual que não é texto do espetáculo, mas igualmente importante para a 

dramaturgia, ainda que não resultem no texto dramático propriamente dito. Vale 

lembrar que muitos espetáculos tradicionais, com texto de escrivaninha, se valeram 

de paisagem sonora, seja de festa, de enterro ou reunião, mas para isso os 

encenadores contavam com a ajuda dos atores e da técnica. No trabalho do Grupo 

XIX, o público compõe a materialidade cênica, com seus corpos e vozes no espaço, 

o que enriquece a realidade do ato teatral e o torna mais complexo. O vídeo trailer do 

espetáculo produzido pelo grupo125, apesar de apresentar cenas aceleradas, pode 

dar uma noção do que falamos até aqui para quem não tenha visto a montagem. 

Portanto, devido a sua importância, essa contribuição do público poderia ser 

evidenciada, quiçá na própria rubrica (que, como vemos, descreve a cena com ações 

dos personagens, atores e equipe técnica), e isso não aparece nesta versão 

analisada e que ainda pode ser revista, no caso de publicação, por exemplo.  

A próxima personagem a estabelecer uma relação direta com o público é a 

mãe de Alaíde. A passagem da personagem pelas mesas do salão, conversando com 

pequenos grupos nas mesas, é assinalada na rubrica da seguinte forma: “A Mãe 

conta algumas histórias para o público, fala com as pessoas, enquanto o ambiente 

vai sendo organizado. Ela passa nas mesas e às vezes fala a todos, utilizando-se 

livremente dos blocos de falas”. Os blocos de texto são complementares e tratam de 

assuntos como: a infância da filha; o seu próprio casamento com Jorge; de como acha 

desnecessário o rito religioso no casamento, já que não acredita “em nada disso”; de 

como é bom quando a família se reúne em comemoração; de como sempre procurou 

dar orientação à filha, para que não acabasse virando uma prostituta; etc. A mãe tenta 

entreter os convidados, uma vez que a noiva não aparece e em suas falas podemos 

verificar a presença de várias marcas textuais que indicam esta tentativa de 

aproximação da personagem com o público, como vemos abaixo: 

[1] Quando a Alaíde tinha lá pelos 10 anos, eu me lembro direitinho, não sei 
de onde ela tirou isso, não sei se uma amiga do colégio falou alguma coisa, 
ou se ela andou escutando alguma discussão minha com o Jorge, sabe, 
porque essas coisas às vezes assustam a criança... 

                                            

125 Vídeo Grupo XIX de Teatro apresenta "Nada Aconteceu, Tudo acontece, Tudo esta acontecendo", 
disponível no Youtube atrave´s do link https://www.youtube.com/watch?v=qKshqGZCpig, acesso em 
15/04/2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=qKshqGZCpig


128 
 
 

[2] Olha, não é que eu seja assim muito.... Não é que eu faça tanta questão 
assim desse negócio de casamento, viu?... 
[…] Mas a pessoa tem o que comer, tem faculdade, tem escola boa, vai e 
escolhe ser prostituta, vender o próprio corpo!... Ah, não dá. Não dá para 
entender. Mas também, tem muita coisa que não dá para entender mais. 
Desculpa, com licença. 
[3] Olha, vocês me desculpem, viu, mas vai ter depois aquela parte da 
igreja... Eu não sei, eu sempre achei, acho... (em segredo) Olha, desculpa 
eu falar assim, viu, mas eu sempre achei que não precisa disso, ir na igreja, 
sabe, essa coisa de Padre, e tal... 
[4] ...ai, ai. O bom é reunir as pessoas. É que nem o natal. Eu nem gosto 
muito de natal, porque eu não sou muito chegada nessas carnes mais 
pesadas, me faz mal... Então, eu sempre fico sem ter o que comer direito, 
sabe?... 
[...] Enfim, mas essa reza que ele puxa, na família, sabe que eu sempre me 
emociono?... Porque, sabe, eu vi aquelas pessoas crescerem, cresci junto 
com elas, e aí a gente se encontra, todo o fim de ano, e parece que dá essa 
sensação de estar fazendo parte de uma coisa maior, sabe, de um ciclo, sei 
lá, que vai continuando, continuando, um ano depois do outro... 
[…] Ai, desculpa, estou falando demais. Com licença. Fiquem à vontade. 
[5] ...no meu casamento, eu me lembro muito, muito!... Não tanto da igreja, 
da cerimônia, enfim, é tudo meio besteira, ainda mais quando eu penso... no 
tanto que a gente gastou com aquilo... [...] Era esse momento, né, como se 
fosse assim, o começo de uma vida, o começo de um... Todo o mundo 
assistindo aquilo, todo o mundo, quieto... Aquela luz baixa, os brilhos do 
vestido, e eu lembro do rosto dele, olhando bem para mim, era muito forte 
aquele momento... Então, no fim, eu acho que valeu, vale a pena, né?... 
Quando na vida eu ia sentir aquilo se não fosse ali? Enfim... Com licença. 

A mãe de Alaíde completa esta parte do espetáculo subindo ao palco e fazendo 

um pequeno discurso sobre o que significa o casamento de sua filha naquele local, e 

termina agradecendo a presença dos convidados-espectadores: “Desculpem, eu me 

emocionei agora. É muito forte isso. Se recompõe. Eu só tenho a agradecer a 

presença de todos, obrigada, fiquem à vontade. Dentro de instantes, nós 

iniciaremos...” 

Em todo o trecho da relação da mãe com o público que vemos acima, não há 

espaço previsto para contribuição falada dos participantes, mas podemos inferir que 

ela acontece, bem como afirmar que há uma contribuição do olhar, do ouvir, do aceno 

de cabeça e do sorriso de compreensão, enfim, do aceite para fazer parte daquela 

fábula.  

No texto não há perguntas com espaço para respostas da plateia, como vimos 

nos dois primeiros espetáculos analisados, mas através do uso das marcas que 

sublinhamos nos trechos acima, notamos a importância do público para a cena, que 

apenas “ouvindo” assegura a existência da personagem e da situação proposta. “Né?” 

e “sabe?”, são perguntas retóricas que buscam, não a confirmação do que se diz, e 
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sim a cumplicidade do outro durante o diálogo, elas aparecem em vários trechos, 

gerando efeito de aproximação com os ouvintes. “Obrigada”, “Desculpa” e “Fiquem à 

vontade”, também aparecem em alguns trechos e revelam sua preocupação com um 

tratamento cordial aos convivas. Dessa forma a interação é estabelecida e a 

contribuição do público é fundamental para a dramaturgia, ainda que não resulte no 

texto dramático. Tudo isso reitera nosso entendimento de que “Não se tratava apenas 

de abrir lacunas para a plateia, mas de elaborar um pensamento estético que 

contemplasse detalhes importantes na relação atrizes-plateia e potencializasse o 

encontro”126. 

O espetáculo não acontece apenas dentro do espaço de representação, há 

várias cenas que levam os personagens para a rua, em especial as do atropelamento, 

com fortes freadas e fortes estrondos. Apesar do susto e da curiosidade, o público 

permanece sentado. Na primeira cena de atropelamento, as fotos tiradas pelo 

fotógrafo, que saí como se estivesse cobrindo um furo de reportagem, são projetadas 

no telão. Assim como em Vestido de Noiva, em Nada aconteceu a cena do 

atropelamento se repete várias vezes, a diferença é que não se trata de um efeito 

sonoro, e sim de um carro de verdade que buzina, derrapa e freia de verdade, o que 

dá às cenas um forte tom de realidade. Não é totalmente verdade que a plateia não 

participa dessas cenas externas. Um espectador é escolhido para entrar no carro e 

acompanhar uma das cenas que culmina com um atropelamento. Além disso, 

algumas vezes o carro invade o espaço do salão de festas com o farol ligado, o que 

gera susto no início e incômodo pela luz forte dos faróis.    

A próxima cena que promove interação com o público apresenta um delírio de 

Alaíde que tenta reconhecer o próprio noivo. Ela vai de mesa em mesa olhando os 

rapazes e depois acredita que se lembraria do toque da mão, depois de um tapa que 

recebeu do namorado, por isso pede para que alguém lhe dê um. A atriz/personagem 

pergunta quem poderia dar um tapa nela e alguns rapazes se prontificam, ou ela 

mesma pede. Depois do “forte” tapa, como ela pediu, a cena continua com o homem 

que lhe bateu, contracenando com ela para reviver um momento de encontro entre 

                                            

126 CONCEIÇÃO, Jorge W. Recepção teatral: o público ontem & hoje e a potência de processos 
educativos mediadores. In: MARTINS, Mirian C. (org.); Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: 
contaminaçãoes e provocações estéticas. Pensar juntos mediação cultural: [entre]laçando 
experiências e conceitos. São Paulo: Terracota, 2014, p. 146. 
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Alaíde e seu noivo. Trata-se de uma representação de Alaíde, buscando reconstituir 

o momento do crime. O espectador participa da encenação, como se fosse o noivo. 

Assim, como vimos em Hygiene a participação de uma pessoa da plateia fazendo um 

aparte na cena, com a leitura da carta de repúdio aos atos dos inspetores da Higiene, 

aqui também o espectador entra na cena e participa contracenando com a atriz. A 

rubrica indica essa interação da atriz Janaína Leite, representando Alaíde, com alguns 

homens da plateia até encontrar aquele que lhe bata forte: 

ALAÍDE – É verdade. Esse casamento, esse noivo. Estou com a cabeça tão 
embaralhada. O curioso é que continuo achando que todos os homens têm 
a cara do meu noivo. Que eu nem sei quem é direito! O meu noivo, eu vou 
viver então o resto da minha vida com essa pessoa?!... Que coisa mais 
bizarra, porque eu nem sei direito de onde eu conheço ele... Olha só (Ela 
acende a luz de serviço, querendo ver entender.) Esse aqui, por exemplo, 
tem os olhos do meu noivo. Talvez você possa me ajudar. Me dá sua mão. 
Você pode colocar a sua mão no meu rosto. Não, não pode ser. Não 
reconheço esse toque. Talvez um pouco mais forte. Um pouco mais. Assim, 
assim começo a me lembrar de algo sobre esse meu namorado, esse meu 
noivo. Posso? (Usa a mão do homem para bater um pouco mais forte). Não, 
não pode ser ele. Você. Você poderia me dar um tapa. Não? Não é capaz? 
Então você não deve ser ele. Eu sei, eu sinto que ele seria capaz. Alguém 
poderia me dar um tapa? Por favor, é desesperador não lembrar e talvez 
esse gesto funcione como um... portal!... É uma ajuda que eu peço. Alguém 
faria essa caridade? (consegue tomar um tapa forte) Faz sentido.  

É preciso ter coragem para se expor nesta cena, bem como para dar um tapa 

forte como ela deseja, daí a dificuldade de um ou outro se arriscar, por ter medo de 

machucar a atriz, mas ela insiste até conseguir o que quer, mesmo que tenha que 

desafiar os homens da plateia para isso (“Não é capaz?”). Até que, finalmente, 

aparece um homem e dá um tapa com firmeza na atriz, mas engana-se pensando 

que seria apenas um tapa, pois ele é convidado a “ajudar” Alaíde. Em seguida, ele 

está em cena, na frente da plateia, participando de acordo com a orientação da 

personagem Alaíde. Como se nota, não há diálogo entre os dois, visto que a 

personagem mergulha em sua memória, falando e agindo sem parar, desnudando-

se, buscando reviver a possível cena de sedução que teria acontecido entre ela e o 

noivo. 

Eu me lembro de alguma coisa. Estou me lembrando. Você me ajuda? 
Talvez, se eu fizer as ações que começam a me vir à lembrança, meu 
passado inteiro emerja dessa escuridão sem fim. Já ouviu falar de regressão, 
psicodrama? Dizem que essas coisas funcionam. Me ajuda? Então você é 
meu namorado ou noivo. Acho que nós estamos num quarto. Sim. […] 
[...] Eu pego você e sento na minha penteadeira (faz a ação e coloca o 
homem da plateia numa outra posição). Coloco uma música, alguma coisa 
sensual. Alguém tem uma música no celular pra me ajudar a reconstituir o 
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mais fielmente possível essa lembrança? Talvez isso ajude! Eu então danço 
pra ele como que fazendo uma surpresa. Provavelmente eu devo ter 
escolhido alguma coisa especial, uma roupa provocante. Eu coloco a música 
e danço para ele tentando atrair sua atenção (toda essa descrição acontece 
só na palavra). Ele não reage. Bufa um pouco, ri como se eu fosse uma 
criança boba tentando aparecer. Eu não desisto. Danço como nunca antes. 
Eu começo então a tirar a roupa para ele (ela tira a roupa de verdade). […] 

Durante a cena, outra proposta de interação com o público: a música da cena. 

Clessi vai até o público, perguntando se alguém tem alguma música no celular para 

ajudar a criar o clima, até escolher uma. Esta participação de Clessi e sua busca entre 

as mesas por uma boa sugestão de música romântica, sensual, não fica tão clara 

nesta versão do texto, como é na cena propriamente dita. 

Da cena da memória para a metalinguagem, Alaíde descreve todo o percurso 

de ação da atriz, caso a cena vivida com seu noivo, bem como a humilhação a que o 

noivo a submeteu, não passasse de teatro. O espectador-participante continua 

apenas observando, não há texto, mas sua expressão é notada e pela atriz: 

[…]se isso fosse uma cena de teatro como essa aqui, tudo poderia ter sido 
apenas sugerido, e eu não precisaria estar aqui, me sentindo exposta, diante 
desse homem que me olha com indiferença, com vergonha ou indignação 
(menção à cara que o homem estiver fazendo de fato diante de sua nudez). 
Eu poderia, se fosse uma cena de teatro, ter uma luz bonita me protegendo, 
estar vestindo um figurino lindo, e eu estaria mandando as mensagens para 
o público, por meio dos meus gestos, dizendo assim “neste momento eu 
estou sofrendo, neste momento eu estou envergonhada, neste momento eu 
fui humilhada!...” 

Como vemos, mesmo sem o texto-palavra, novamente pensando na 

dramaturgia como um todo, esse espectador é imprescindível, já que sem ele não há 

cena, pois toda a tentativa de reconstituição é feita com ele e para ele. Isso reflete o 

caráter dialógico da cena, do texto de Alaíde, como um enunciado que só existe a 

partir do outro, que é elaborado a partir do outro e para o outro. Como sabemos, todo 

enunciado é dialógico por natureza, mas o dialogismo, que num romance ou mesmo 

texto dramático tradicional existe por pressupor o outro que está distante (leitor ou 

espectador), aqui acontece dentro da cena, e nos permite ver, por exemplo, a reação 

de Alaíde em determinado momento ser conduzida pelas expressões do espectador 

que está no palco e vê sua nudez, ou nos permite acompanhar seu fluxo de 

consciência que materializa o noivo na pele do homem trazido à cena. O dialógico se 

instaura no diálogo e na presença. 
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Ao final, é Clessi quem encaminha o homem à sua cadeira, como aponta a 

rubrica: (Nesse momento o fotógrafo atravessa a cena rapidamente e consegue tirar 

uma foto, flagrando Alaíde/atriz no momento de constrangimento em que está. Clessi 

vai reposicionando o homem da plateia no seu lugar original. Apaga a luz para evitar 

o constrangimento de Alaíde.). [...] 

Depois de várias cenas sem participação do público, chegamos ao solo de 

Madame Clessi com o público. É o momento em que a personagem fica nua porque 

gosta de sentir-se livre e revela seu amor por um menino de treze anos. A plateia 

assiste àquele arroubo da personagem e seu discurso pró amor livre. Entretanto, o 

ator Ronaldo Serruya nos conta que, numa noite, um rapaz ficou tão emocionado com 

a cena que disse: “Eu te amo!”. É interessante perceber como nesta parte da 

encenação, o texto, sem lacuna para interação ativa do público, pode, com o público 

contaminado pela proposta de obra aberta do XIX, e com o desejo de fazer parte, 

sofrer interferência. 

Estamos agora na cena doze quando o público é referenciado pela mãe de 

Alaíde, eles são citados no agradecimento que se faz a todos os presentes: “Paulo 

Moreira Street Gastão dos Passos Costa e sua senhora Zélia Gastão Moreira, pais 

de Pedro Street Gastão; e Jorge César Farias, pais de Alaíde Farias Silva, 

agradecem, sensibilizados a todos que compareceram, [cita a lista de nomes dos 

convidados]. A lista criada durante a recepção dos convidados agora entra no texto. 

Ainda na cena doze, o padrinho de casamento de Alaíde está em crise 

existencial e desabafa com os convidados, convidando alguns para morrer junto com 

ele, até que alguém aceite o convite e entre com o padrinho no carro, que está dentro 

do salão de festas.  

[...] Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da mudança. Tudo 
vai continuar como era antes. Mesmo se a mudança for a morte. Para 
alguém do público, estendendo a mão. Morre comigo? Para outro. Morre 
comigo? Morre? Para outro. Morre? Morre comigo. Eu não quero morrer 
sozinho. Para outra pessoa. Morre comigo. (Grifos nossos) 

Dentro do carro, o ator pergunta o nome do espectador, pede que coloque o 

cinto. Alaíde está escondida, na parte de trás do carro. Ali aguardam o final da cena 

de amor entre camaleão/maluquinho e Clessi. Quando camaleão/maluquinho entra 

no carro o padrinho sai dirigindo, mas, ao parar para manobrar, vemos Alaíde sair do 

porta malas em seu vestido de noiva. O carro, com o espectador, sai em disparada 
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pelas ruas da vila para, logo em seguida, voltar para o último atropelamento de Alaíde. 

Este, segundo, a rubrica, deve ser o mais “real” de todos. 

Na cena final, o público é levado à frente da igreja para assistir ao casamento 

de Alaíde e Pedro. Todos a aguardam por um tempo “mais ou menos longo”, até que 

ela aparece. A rubrica explica assim o final do espetáculo Nada aconteceu, tudo 

acontece, tudo está acontecendo. Não há indicação do que acontece quando ela 

surge, nem de como é feito o encerramento com os atores. O que vemos aqui, então, 

é a participação do público como figurantes da cena de casamento na igreja, o que é 

importante como dramaturgia e como registro (ainda que só como rubrica) no texto 

dramático.  

CATEGORIAS DE INTERAÇÃO / PARTICIPAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO 

Ao analisarmos a interação do público feminino no espetáculo, confirmamos 

que as mulheres atuam como figurantes, por serem vistas como internas do sanatório; 

como participantes diretas da ação, uma vez que, por exemplo, cantam e dançam 

junto com as atrizes-pacientes; e como personagens, já que algumas delas trazem 

referências pessoais, de sua história, e, de alguma, forma, falam também de sua 

histeria127. Entretanto, mapear os momentos de interação do público com atrizes e 

atores nos espetáculos, bem como a qualidade dessa interação, nos permitiu 

perceber que há diferentes categorias de interação/contribuição. Podemos pensar 

essas categorias como camadas de interação. Assim, foi possível analisar qual a 

implicação de cada categoria na polifonia do texto/espetáculo e entender em quais 

espetáculos há maior uso de categorias que geram polifonia. Dessa forma, 

conseguimos definir as seguintes categorias: Figuração; Organizar/Contextualizar; 

Fazer; Escutar; Dialogar; Atuar; e Propor. 

A fronteira entre uma categoria e outra às vezes é tênue e outras vezes pode 

acontecer de uma cena se enquadrar em mais de uma categoria. A seguir, 

apresentamos o conceito de cada uma delas e a tabulação das cenas dos 

espetáculos. A reprodução é literal das falas, apresentadas com indicação de página 

                                            

127 DESGRANGES, Flávio. A posição de espectador em Hysteria. In GRUPO XIX DE 
TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006. 
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no caso das peças publicadas, mas com foco específico em cada situação, podendo 

ter falas do meio suprimidas por não se relacionarem com a interação analisada. 

Exemplo disso acontece na cena da reza quando Nini chama as mulheres para rezar 

e depois pede a uma delas que faça uma oração junto com ela. Neste caso, outras 

falas que estão no meio foram suprimidas, como segue: 

(p. 29) Nini – Deus Pai Todo Poderoso, fazei de mim um instrumento de tuas 
obras. Vamos rezar minhas filhas (ajoelha junto às outras e convida as 
mulheres da plateia, inclusive a que fez o exame, chamando-a pelo nome) 
Nini (para a mulher que fez o exame preliminar) Vamos lá, minha filha, ainda 
não escutei a senhora pedir. Vamos, eu te ajudo. (plateia responde) Senhor, 
dai luz aos meus pensamentos, […] 

As rubricas também são mantidas como no original (respeitando inclusive 

pontuação) e em alguns casos tivemos a necessidade de acrescentarmos alguma 

informação ou comentário. Nesses casos, para diferenciar da rubrica original, fizemos 

o uso de parênteses e texto em itálico. 

Apresentamos abaixo as categorias aqui indicadas, seu conceito e as 

tabulações de cada espetáculo, seguidas de análise dos resultados. 

O público como figurante 

Esta categoria observa-se em todos os espetáculos, visto que em cada um 

deles o público assume um papel específico dentro da trama, como vemos na tabela 

abaixo: 

CATEGORIA FIGURAÇÃO – a presença do público com papel definido no 

espetáculo 

 

Item 
Espetáculo Papel do público como figurante 

1 Hysteria 

Homens – não participam como 

figurantes. 

Mulheres – são as mulheres-

pacientes do sanatório 

2 Hygiene 

Homens e mulheres fazem parte da 

cerimônia de casamento como moradores 

do cortiço. 
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3 Marcha para Zenturo 
Os espectadores são as pessoas 

que participam da marcha para Zenturo. 

4 

Nada aconteceu, tudo 

acontece, tudo está 

acontecendo 

Os espectadores são os convidados 

da festa de casamento de Alaíde e Pedro 

Organização & contextualização 

Esta categoria apresenta uma relação que se estabelece entre ator/atriz e o 

público (individualmente, em pequenos grupos ou todos os participantes) e tem 

objetivo de organizar a cena ou dizer ao público o que vai acontecer. Neste tipo de 

interação pode ocorrer pequenas réplicas por parte do público. As tabelas abaixo 

mostram os blocos de cena deste tipo de categoria, com exemplos de cenas de cada 

bloco. 

Espetáculo Hysteria 

CATEGORIA ORGANIZAR / CONTEXTUALIZAR: 

Atriz dirige-se ao público para organizar ou contextualizar a cena/situação 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

Recepção das 

mulheres-plateia. Nini 

conduz as mulheres 

aos bancos; 

estabelece pequenos 

diálogos; e apresenta 

as regras. 

 

(p.22) Nini (Indica os lugares para a 

plateia feminina acomodar-se) -  Entrem, 

minhas senhoras. Os bancos estão limpos 

e higienizados, por favor, acomodem-se! 

Aquele ali, minha senhora, está limpo 

também, pode se sentar. 

Um momento, por favor (limpa um 

banco com seu pano). 

Agora sim, fique à vontade. (para 

uma mulher da plateia) 

2 

Nini termina de 

organizar o espaço 

(regra sobre as 

(p. 25) (fecha a janela) Pronto, 

minhas senhoras, agora as janelas estão 

como devem ficar. Trancadas! E vamos 
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janelas) e informa as 

participantes de que 

haverá inspeção da 

higiene pessoal. 

para os asseios, pois estamos atrasadas. 

M.J. vou começar pela sua cabeça. 

3 

Atrizes organizam o 

momento da reza, 

convidando as 

mulheres para 

participar, primeiro 

algumas e depois a 

plateia como um todo. 

Elas se ajoelham 

perante um altar 

improvisado no centro. 

 

(p. 28) M.J. (ao lado de Clara, que 

reza) Isso, Clarinha, reze. Reze e peça 

proteção. (para a plateia) Por que não 

rezamos todas? Todas juntas, por favor, 

hoje é o meu último dia aqui com as 

senhoras, eu já estou boa e o João vem me 

buscar. Vem, Clarinha, me ajude! (as duas 

pegam um banco no canto da sala e levam 

para o meio, inaugurando um “altar”) 

(p. 29) Maria Tourinho (convida a 

mulher que está ao sentada ao seu lado 

para rezar e ajoelha- junto a ela, frente ao 

banco) [...] 

Clara Venha, venha rezar para 

Jesus! (convida as mulheres da plateia) 

M.J. Reze também, peça a Ele, e Ele 

te dará! Eu pedi minha cura, e hoje estou 

boa, o João vem me buscar. (convida as 

mulheres da plateia) 

 

Como vemos, a tabulação apresenta três blocos de cena em Hygiene nas 

quais as atrizes interagem com as mulheres-pacientes visando organizar o espaço de 

representação. A cena inicial, coordenada por Nini, além de organizar as mulheres no 

espaço de representação, serve também para informá-las de que serão parte da 

representação, vistas como internas do sanatório. Ao fazer isso, por outro lado, 

contextualiza para a plateia masculina quem são as personagens desta fábula e qual 

é o espaço representado na história. A cena da reza é organizada por quase todas 

as atrizes, com exceção de Hercília (que também participa), e coloca várias mulheres 
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no centro da cena, promovendo interação e estimulando iniciativas por parte das 

espectadoras-pacientes de fazer orações. 

Espetáculo Hygiene 

CATEGORIA ORGANIZAR / CONTEXTUALIZAR: 

Ator/atriz dirige-se ao público para organizar ou contextualizar a cena/situação 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

Dalva, Fausina e 

Mundo organizam 

o público para um 

retrato, 

anunciando a 

participação dos 

espectadores no 

evento que está 

iniciando: o 

casamento da 

noiva Amarela 

(p. 10) Dalva, Flausina e Mundo - Oh, meu povo, 

saiu todo mundo de costas. Vire aí, seu moço, êta 

mundo no retrato. Olha o sorriso que é pra eternidade. 

Junta aí, não deixa a moça sozinha, junta mais... 

(escutamos o estouro do segundo retrato) 

[…] 

E é para nossa Noiva Amarela que fazemos hoje 

a nossa festa. 

Dalva Daremos vida ao seu sonho e contaremos 

a nossa versão da história. 

Flausina – A história de uma gente que as fotos 

oficiais não revelam. 

Dalva - Por isso, prestem muita atenção, pois vós 

sereis testemunhas... 

2 

Mundo organiza a 

participação do 

público 

(p. 11) Mundo – Me escolheram aqui pra dá as 

regra do casório, porque todo mundo sabe esposa eu 

nunca tive, mas mulé eu tenho três. Quem tá falando 

agora é Edmundo, [...] É em nome desse povo tudo que 

eu gostaria de dar minhas calorosas boas-vindas a 

todos, sem distinção, que compareceram aqui na igreja 

onde a gente casa as nossas virgens. Já casamo aqui 

oito virgens... 

[...] Pegue amigo, abra, beba, e passe adiante 

que é pra nóis compartilhar essa alegria! Tá proibida a 
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disciprina com a cachaça! A Inspetoria proíbe agora 

também de deitar na rua, mas o Mundo aqui acha que 

se for acompanhado, e aí no caso convidando os 

colega, num há de ser nada. [...] Pra terminar, vamo 

seguir pelo menos uma das regra da cartilha da 

Hingiene, que é a regra da ordem. [...] (Eustáquio 

começa a puxar a carroça). E vamo junto da carroça, 

meu povo, que o caminho é longo, mas o tempo é curto!  

3 

Contextualização 

- Mundo alerta 

sobre a Inspetora 

da Hingiene 

(p. 13) Mundo – O itinerário já foi discutido nos 

preparativos dos festejo. O itinerário é uma coisa meio 

gasta, que é pra se nóis for pego rasga fácil e sair na 

carreira, e um chapéu de palha que é pra esconder meia 

cara pros homi num se alembrá de nóis. (refere-se a um 

homem da plateia) Olha só, o senhor aqui já errou no 

itinerário. Se a Inspetoria de Hingiene baixar, como é 

que cê vai se desvencilhar dessa camisa? (plateia 

responde) Mas pode fica sossegado que, como chefe 

da folia, vou fazer vista grossa pro itinerário e só vou 

prestar atenção na qualidade das àgua que a gente 

bebe (pega mais uma garrafa de cachaça na carroça). 

Vamo dá um viva pra nossa noiva!  

4 

Contextualização 

- Chico das Ora 

avisa a todos que 

a Noiva Amarela 

está com febre 

amarela 

 

(p. 13) Oxente, minha gente, é febre. Olhe que a 

danada dessa epidemia parece que está é dizimando a 

cidade toda. E parece também que lá da parte dos dôtô, 

eles não tão dando conta de controlar a maldita não [...] 

5 

Chico das Ora 

envolve o público 

com um cordão 

para conduzi-lo 

(p. 13) Chico das Ora (empurra a carroça e a 

plateia envolvida pelo cordão é conduzida em procissão 

pela rua) 

(anda apenas alguns metros.) 
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6 
Carmela para a 

procissão 

(p. 14) Carmela (volta com seu cesto, parando a 

procissão para recuperar suas roupas) Ma va! Para! 

Para! Ferma! Que isso? As roupa mia tutta atropelata!!  

Chico das Ora (para a carroça e sai.) 

Eustáquio (começa a retirar o cordão colocado 

em torno do público e guarda-o na carroça) 

7 

Dalva retoma a 

caminhada, 

ajudada por 

Giuseppe e 

Flausina 

(p. 24) Dalva (corta a discussão entre Manuel e 

Giuseppe) a briga está boa, mas a festa tem que 

continuar! E quem vai levar a gente pra adiante é a 

danada aqui! (mostra a garrafa com a imagem de São 

Gonçalo do Amarante mergulhado em aguardente) 

Bora, Flausina, tocar esse povo pra frente porque 

oferenda que se preze, é no encontro das ruas que se 

faz! 

Giseppe (Olha ao longe) Vão, que os desgraçatti 

já estão apontando lá longe no largo, ainda temos 

tempo. 

Flausina (vai levando a carroça) Vambora rápido! 

Mas sem atropelar com os pés, pra provar pra essa rua 

que pé também acaricia, que se essa rua não fosse 

nossa, de quem ela seria? 

(param novamente alguns metros adiante) 

8 

Dalva organiza o 

público em roda 

para a dança das 

sete saias em 

homenagem à 

Noiva Amarela 

(p. 24) Dalva – Olha lá, que eu quero vê o povo 

em roda aqui em volta da minha saia. (plateia se 

organiza em roda. [...]) 

Dalva – Que há quem morra de contentamento 

como quem morra de dor! Vamos, Flausina, são sete 

saias para sete homens! 
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Flausina (distribui sete saias para sete homens 

da plateia) São sete homens, pra sete saias. E quem 

não é homem mesmo, pega e dá pro do lado! 

9 

Mundo conclama 

o povo a cantar 

uma marcha 

contra os 

inspetores e 

organiza o cordão 

carnavalesco 

(p. 30) Vamo ter que se uni aqui, povario, que o 

Cordão dos Hingienista que lançar esta marchinha 

contra o nosso companheiro rato nas nova avenida! 

Mas esses doutô não entendem que Carnaval é tempo 

de inversão, de revolta admitida, que conjura os medos 

e exalta a folia! Por isso agora vou convocar todo 

mundo pra me ajuda a melhorar a caligrafia dessa 

marcha. Vamos dá um rabo de arraia nas otoridades 

para eles vê a nossa festa de ponta-cabeça! Vamo botar 

os rato pra cantar! (cantam) 

(p. 31) Isso, meu povo, vamo ajuntando todo 

mundo! Bem junto, que é pra misturar os cheiros num 

cheiro só. Vamos dar o gosto pra essa rua, de senti uma 

vez mais o triunfo e a glória do nosso cordão! 

(p. 33) Atenção, povario! Vamo fazer que nem 

moça donzela e abri o meio com muito cuidado, que é 

pro Mundão poder entrar! Quem quiser se indo a hora é 

agora, que despois que o cordão fechar quem tá fora 

num entra e quem tá dentro num sai! […] 

(o cordão é formado e sai pelas ruas cantando e, 

no fim da evolução, forma-se uma grande roda) 

10 

Contextualização 

e organização - 

Higienizador 

conduz o público 

até a frente do 

cortiço e explica 

quando e como 

aconteceu seu 

(p. 34) Higienizador (aparece e conduz o público 

até a frente do cortiço. Tira a máscara) Era o dia (diz o 

dia e o mês exato daquela apresentação) de 1889, por 

volta das quatro horas da tarde, quando muita gente 

começou a se aglomerar diante da estalagem. Tratava-

se da entrada principal do Cortiço Nossa Senhora do 

Bom Jesus de Braga, o mais célebre do período. 

Naquela tarde, depois de várias intervenções da 
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fechamento. 

Depois conduz 

todos à parte 

interna. Lá ele 

organiza a plateia 

Inspetoria Geral da Higiene, era difícil calcular o número 

exato de moradores que ainda ali residiam. A maioria 

dos seus quatro mil habitantes saiu antes da entrada 

final da polícia. Nas mãos, carregavam pedaços de 

madeira do próprio cortiço, que seriam as bases de 

suas novas casas, agora construídas ao pé do morro, 

longe do centro da cidade. Um grupo de moradores, de 

número indeterminado, decidiu ficar dentro da 

estalagem.  Não se sabe se por resistência, por medo 

ou por falta de opção. O que se sabe é que aquelas 

pessoas que se aglomeravam diante da estalagem 

testemunharam o fim do último grande cortiço do centro 

da cidade. Sobre o destino dos seus habitantes, apenas 

uma coisa ficou evidente: é que aqueles poucos muitos 

moradores, não lutavam contra a Higiene, lutavam 

contra a História. (recoloca a máscara e conduz o 

público até a parte interna) 

(p. 35) acomoda a plateia em bancos, dentro do 

pátio interno. Depois de todos estarem sentados, 

delimita uma linha com seu borrifador higienizante para 

dividir o espaço entre plateia e “cortiço” 

 

Ao analisarmos a participação do público em Hygiene, observamos que logo 

no início há uma preocupação em contextualizar o acontecimento que servirá de 

espinha dorsal para a trama, amarrando todos os acontecimentos, ou seja, o 

casamento da Noiva Amarela. Os itens 1 e 2 da tabela revelam esta estratégia do 

grupo. Entretanto, há neste espetáculo outros momentos de contextualização. A 

personagem Noiva Amarela não apresenta nome, só sabemos que se trata de uma 

noiva e que é chamada de Amarela. O porquê dessa denominação não é tão evidente 

para o público na cena inicial, mas é esclarecido na sequência, quando Chico das 

Ora explica que é febre e que “a danada dessa epidemia parece que está é dizimando 

a cidade toda”, como mostra o item 4 acima. Há ainda um terceiro momento de 
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contextualização, no qual o público é levado a saber sobre o fechamento do Cortiço 

Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga. Quem organiza o público para esta cena, e 

para a cena seguinte dentro do cortiço, é o próprio agente da Higiene, que também 

participou da expulsão dos moradores. 

 A relação entre atores e público como um todo é retomada em outros 

momentos, não para contextualizar, e sim para organizar a sequência das cenas. No 

item 2, apresentamos o momento em que Mundo organiza a procissão. Ele fala das 

regras da Higiene, mas apresenta suas próprias regras: “Tá proibida a disciprina com 

a cachaça! A Inspetoria proíbe agora também de deitar na rua, mas o Mundo aqui 

acha que se for acompanhado, e aí no caso convidando os colega, num há de ser 

nada”. Nos itens 5, 6 e 7 da tabela, vemos que a procissão segue, mas logo para, 

quando outros eventos tomam lugar (a cena de Carmela com suas roupas, cena com 

Maria João e a disputa entre Manuel e Giuseppe). É Dalva (item 7) quem retoma a 

caminhada com o povo, que também não seguirá longe para a dança das sete saias 

que ela realiza em homenagem a Noiva Amarela e, para isso, organiza o público em 

roda, como demonstramos no item 8, ajudada por Flausina e por alguns homens da 

plateia que realizam a ação de segurar as sete saias de Dalva. 

A parte final de interação do público culmina com a finalização da primeira 

parte do espetáculo: a marcha de carnaval. O item 9 apresenta trechos que revelam 

a organização e o convite à participação do público no cordão carnavalesco contra o 

“Cordão dos Hingienista”, como diz Mundo. Trata-se de um momento importante, pois 

o público é conduzido de forma descontraída e alegre à frente da estalagem e é 

posicionado como as pessoas que aparecem no relato do agente da Higiene, quando 

diz que “Era o dia (diz o dia e o mês exato daquela apresentação) de 1889, por volta 

das quatro horas da tarde, quando muita gente começou a se aglomerar diante da 

estalagem. Tratava-se da entrada principal do Cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus 

de Braga, o mais célebre do período [...]”. Neste momento, o público é colocado como 

cúmplice do despejo que os moradores do cortiço sofreram, ou seja, os espectadores 

são integrados a uma história que não viveram, que não está nos livros, mas uma 

história que não se cala com a ajuda do Grupo XIX. Depois da alegria das marchas, 

quando dançaram e cantaram, o público se depara com a tragédia daquelas pessoas 

que foram expulsas de suas casas. A alegria, que agitava os pés dos participantes, 
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se esvai e dá lugar ao silêncio e à tristeza, que agora conduzem os pés dos 

espectadores ao interior do cortiço onde são acomodados em bancos, na plateia. 

A interação que observamos nesta categoria é de fundamental importância 

para a dramaturgia cênica. As cenas iniciais, além de contextualizar, como 

demonstramos, serviram para aproximar atores e atrizes do público, contribuindo para 

uma maior abertura dos participantes nas cenas que se seguiram, bem como maior 

envolvimento com os temas da trama. A organização do público para a caminhada e 

paradas contou também com um elemento cênico importante: a carroça da Noiva 

Amarela. Foi ela que ajudou na condução do público, uma vez que todos a seguiam 

e isso é apontado em algumas rubricas, entre outras: “(Eustáquio começa a puxar a 

carroça)” (p. 11); “Chico das Ora (empurra a carroça e a plateia envolvida pelo cordão 

é conduzida em procissão pela rua)” (p. 14); “Chico das Ora (para a carroça e sai)” 

(p. 14); “Flausina (vai levando a carroça) Vambora rápido!” (p. 24). 

Como veremos na análise de outras categorias adiante, houve lacunas para 

participação de alguns espectadores no texto dramático. 

Espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo 

CATEGORIA ORGANIZAR / CONTEXTUALIZAR: 

Ator/atriz dirige-se ao público para organizar ou contextualizar a 

cena/situação 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

Recepção do público 

e elaboração da lista 

de convidados que 

será lida 

posteriormente 

(p. 1) O público que for chegando 

encontra um galpão vazio. Uma bilheteira, 

vestida como tal, anota o nome das pessoas 

em uma lista. Ela comenta sobre o trânsito, 

fala de um acidente que teria dificultado a sua 

chegada, e pede para cada um dos 

espectadores repetir o nome duas ou três 

vezes (porque os esquece). Distraída, puxa 

assuntos prosaicos com a plateia, que 
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remetam sutilmente a temas e situações da 

peça. 

[…] 

A essa altura, a bilheteira reaparece, 

agora vestida como recepcionista, usa um 

vestido cafona de hostess, algo brilhante e 

curto, maquiagem, cabelos soltos e 

penteados. Ela continua anotando os nomes 

das pessoas, comentando do tempo, sempre 

esquecendo os nomes e se distraindo durante 

as conversas, de forma que a situação 

continua não ficando clara para o público. 

2 Montagem do teatro 

(p. 1) Os técnicos do teatro arrumam 

tudo, fazem os últimos testes e ajustes. Eles 

testam fragmentos de imagens, sons e efeitos 

de luz que voltarão depois, ao longo da peça. 

Os atores estão por ali e realizam ações que 

mais tarde aludirão de forma indireta aos 

personagens que interpretam na peça. Paulo, 

ainda sem a roupa do Padrinho (ou com uma 

parte dela), chega com o carro e tira algo do 

porta-malas. Juliana fala ao telefone, 

enquanto dá as boas vindas a algumas 

pessoas do público, tratando-os como 

conhecidos seus. “Já vamos começar...”, etc. 

Janaina e Rodolfo discutem mais ao longe, de 

forma que não se pode escutar o que dizem, 

mas pode parecer uma discussão de casal. A 

certa altura Lubi se aproxima e faz uma 

pequena recepção para todos, enquanto 

diretor, na qual tampouco esclarece 

totalmente a situação (diz que estão nos 
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preparativos finais, etc). Muito tempo sem que 

o público entenda ao certo a situação. 

3 

Montagem da 

cerimônia de 

casamento 

(p. 2) O espaço é modificado para se 

tornar a sala de uma festa de casamento. 

Chegada de mesinhas e cadeiras, flores, e um 

pequeno palco para a cerimônia. A hostess 

coordena a localização das mesas. Entra a 

mãe de vestido de festa, mas ainda não 

completamente “montada” (figurino que a 

deixe bem arrumada, mas não “teatral” 

demais). Ela se dirige aos convidados 

enquanto ao mesmo tempo diz aos técnicos 

onde as mesas devem ser postas, etc. Ainda 

há longos momentos vazios. Não deve estar 

totalmente claro que se trata de um 

casamento. O clima é ainda flácido e híbrido, 

entre a organização de uma peça e de uma 

festa. 

4 

O público é 

acomodado em 

mesas e servido 

(A rubrica não indica 

que o público é 

servido) 

(p. 3) Cena  03 – o pré-coquetel  

[...] A Hostess está com a lista dos 

convidados em mãos, e separa mesa por 

mesa pelos sobrenomes, com plaquinha e 

etiquetas. 

 

O espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo 

apresenta uma característica inovadora no que diz respeito à organização do público 

nas cenas iniciais. O espectador é recebido e seu nome acrescentado a uma lista de 

convidados. Depois ele pode adentrar o salão que é o espaço cênico do Grupo XIX. 

O espectador de Hysteria, e talvez outros eventos promovidos pelo grupo, pode 

estranhar a desorganização do espaço, a presença da equipe técnica fazendo 

arranjos, atores e atrizes passando pelo espaço. Não há inicialmente uma voz que 
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oriente o público, que contextualize o que está acontecendo. Toda a cena inicial já 

justifica, por si, o título do espetáculo: Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está 

acontecendo. Portanto, faz parte da dramaturgia, e está presente nas rubricas, este 

estado de confusão que o espectador, até mais familiarizado com a obra do grupo, 

pode experimentar. Dentro desse espaço de tempo inicial no espetáculo, há 

pequenas intervenções do elenco, como, entre outras, a da atriz Juliana Sanches que 

aparecem em rubrica: “Juliana fala ao telefone, enquanto dá as boas-vindas a 

algumas pessoas do público, tratando-os como conhecidos seus. “Já vamos 

começar...”; e a do diretor do espetáculo que aparece e dá uma pequena informação, 

sem revelar o todo, como vemos no item dois da tabela: “ A certa altura Lubi se 

aproxima e faz uma pequena recepção para todos, enquanto diretor, na qual 

tampouco esclarece totalmente a situação (diz que estão nos preparativos finais, etc.). 

Muito tempo sem que o público entenda ao certo a situação”. Não há texto definido 

para esta fala do diretor Luiz Marques, a rubrica apenas aponta o contexto e o 

conteúdo, para que o espectador pense que “nada está acontecendo ainda”, o que 

não é verdade. Sem saber, o público já está compondo a preparação do teatro e da 

festa de casamento de Alaíde e Pedro da qual farão parte como convidados. 

A organização da festa de casamento, com mesas e cadeiras, promove uma 

consciência no espectador de que ele é um convidado, uma vez que é chamado pelo 

nome pela hostess para compor uma das mesas do salão, além do que, logo em 

seguida lhe é oferecido vinho e salgados para apreciar enquanto aguardam a 

cerimônia. Tudo isso acontece na “cena 3 – o pré-coquetel”, entretanto, a rubrica não 

indica a ação que as recepcionistas, agora garçonetes, fazem ao servir o público. 

Não há neste espetáculo qualquer fala por parte de algum dos atores ou atrizes 

que explique o que esteja acontecendo ou que irá acontecer. Toda informação da 

organização da festa vai sendo assimilada à medida que ela vai acontecendo, ou seja, 

vai sendo dito ao público apenas nas entrelinhas. O texto, por outro lado, traz rubricas 

que detalham a cena e deixa muito claro o roteiro de ações da equipe técnica e de 

atores, o que revela que a confusão da cena para o espectador é totalmente 

planejada. Dessa forma, a rubrica tem papel fundamental neste texto dramático, uma 

vez que sem ela não teríamos a menor ideia do que deveria acontecer, bem como do 

objetivo estético das cenas iniciais. Mas, e o espectador que não está lendo a rubrica? 
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Fica sem saber exatamente o que está acontecendo e vivencia o que o título da obra 

sugere “nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo”. É exatamente este 

efeito de incompreensão, de movimento e ações espontâneas que o espetáculo 

busca, deixando de situar o público, sem, contudo, ignorá-lo. 

O público em ação 

Nesta categoria a relação é de uma atriz para um (a) participante (ou mais, 

podendo ser direcionado até mesmo a toda o público) com o objetivo de alguma ação 

seja realizada. Assim, o espectador deve “fazer” algo. Vamos observar a incidência 

desta categoria nos espetáculos. 

Espetáculo Hysteria 

CATEGORIA FAZER – Atriz pede ao público/mulher-paciente que realize alguma ação 

Item Cena/situação Transcrição 

1 
Dizer as horas 

 

(p.22) M.J. (para uma mulher da plateia) A 

senhora sabe as horas? (plateia responde) 

2 
Escrever um 

bilhete  

(p. 23) […] A senhora sabe escrever? (plateia 

responde) A senhora me faria um favor? A senhora 

escreve aqui neste papelzinho: para Jesus. Não seria 

melhor colocar meu nome também? (plateia responde) 

Se não pela letra ele pode pensar que é a senhora. É 

Clara, só Clara mesmo! Que letra linda, quem foi que 

ensinou a senhora a escrever? (plateia responde) A 

senhora foi à escola? (plateia responde) A senhora 

deve ser muito rica! (abre uma das janelas da sala para 

enviar o bilhete) 

3 

Ler alguns 

bilhetes 

 

(p. 25) Clara - […] A senhora poderia lê-lo 

(bilhete que acabou de retirar do seu saquinho de 

bilhetes) para mim? Em voz alta, por favor, é que eu 

ainda não aprendi as letras. 
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(p. 26) Mulher da plateia – (lê o primeiro bilhete) 

“Vai esta menina, já batizada, chama-se Ana. Por sua 

mãe morrer é que chegou a este destino”. 

Clara – Mais um tempo e eu terrei decorado 

todos. (para outra mulher) E a senhora, sabe ler este? 

Mulher da plateia – (lê o segundo bilhete) 

“Manda-se entregar, por Júlia Teles da Silva, um seu 

escravo menor, de nome Tomé, que fora lançado a 

Roda dos Expostos. Rio de Janeiro, 1876”. 

Clara – (Distribui vários bilhetes pela sala) A 

senhora lê este outro para mim, e a senhora também, 

por favor... 

Mulher da plateia – (lê o terceiro bilhete) “Morreu 

sua mãe e por pobreza e falta de leite se enjeita, está 

batizada de nome Joaquina. Campos, 1883”. 

Clara – 83 para 97? (plateia responde) 

Mulher da plateia – (lê o quarto bilhete) “Peço a 

vossa mercê que o menino queira tomar e acolher, pois 

são cousas que sucedem aos homens de bem. É 

branco, tem parentes frades, clérigos e freiras. Paquetá, 

18 de março de 1871”. 

Clara – 71 para 97? (plateia responde) E agora a 

senhora lê este aqui? 

Mulher da plateia – (lê o quinto bilhete) “Trouxe 

bilhete, declara ser gêmeo e pede-se chame Manoel”. 

Clara – Este não tem data, não é? É porque esse 

morreu anjinho. […] 

4 

Resolver um 

cálculo 

 

(p. 26) Clara – (para a mulher que acabou de ler 

o bilhete) Se nós estamos em 1897 e essa criança 

nasceu em 1876, quantos anos ela tem hoje? (plateia 

responde) 
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5 

Ajoelhar-se para 

rezar 

 

Maria Tourinho – (convida a mulher sentada ao 

seu lado para rezar e se ajoelha junto a ela, em frente 

ao banco. […] 

6 

 

Fazer uma 

oração 

(p.29) Nini – Deus Pai Todo Poderoso, fazei de 

mim um instrumento de tuas obras. Vamos rezar juntas 

minhas filhas. (ajoelha junto às outras e convida as 

mulheres da plateia, inclusive a que fez o exame, 

chamando-a pelo nome) 

Clara – Venha, venha rezar para Jesus! (convida 

as mulheres da plateia) 

M.J – Reze também, peça a Ele, e Ele te dará! 

Eu pedi minha cura, e hoje estou boa, o João vem me 

buscar. (convida as mulheres da plateia) 

Clara – (para uma das mulheres que vieram para 

rezar) E a senhora, quer pedir alguma coisa? (plateia 

responde, pergunta a outra mulher que veio para rezar) 

E a senhora? (plateia responde) 

M.J. […] E a senhora não quer pedir também? 

(plateia responde) 

Maria Tourinho – (refere-se à mulher que está 

sentada ao seu lado) Esta senhora quer pedir. Peça! 

(plateia responde) 

Nini – (para a mulher que fez o exame preliminar) 

Vamos lá, minha filha, ainda não escutei a senhora 

pedir. Vamos, eu te ajudo. (plateia responde) 

(p.30) M.J. - (para uma mulher que não está na 

roda da reza) Pede o coito para a senhora, a senhora 

está precisando, pede o coito. (plateia responde) 

7 

Arrumar o cabelo 

da colega 

 

Clara – (para uma mulher da plateia) A senhora 

se incomoda de arrumar o meu cabelo? (plateia 

responde) É que preciso me arrumar para Jesus. […] 
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Clara – (para a mulher que arrumou seu cabelo) 

Fiquei bonita? (plateia responde) Vou mostrar! (corre 

até uma janela e mostra-se para o céu) 

 

A tabulação acima permite constatar a ocorrência de sete ações propostas 

pelas atrizes às espectadoras. Das sete ações, cinco (dizer as horas, escrever um 

bilhete, realizar um cálculo, ajoelhar-se para rezar e pentear o cabelo)  são propostas 

a uma única pessoa e as outras duas (ler um bilhete e fazer uma oração). Essas 

ações podem tanto serem geradoras de diálogo (como perguntar as horas) como 

geradoras de cena (como a leitura dos bilhetes e o momento da oração) e podem 

desencadear outro tipo de relação a ser analisado em outra categoria (Diálogo ou 

Atuar, por exemplo), visto seus desdobramentos. Elas promovem cumplicidade entre 

as atrizes e o público e contribuição efetiva deste na dramaturgia. 

 

Espetáculo Hygiene 

CATEGORIA FAZER – Atriz/Ator pede ao público/espectador (a) que realize alguma 

ação 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

Mundo pede a um 

espectador que 

pegue a garrafa de 

cachaça, beba e 

passe adiante 

(p. 11) [...]. Pegue amigo, abra, beba, e passe 

adiante que é pra nóis compartilhar essa alegria! Tá 

proibida a disciprina com a cachaça! 

2 

Carmela pede a 

alguém do público 

que segure uma 

roupa 

(p. 16) […] (pega uma roupa de criança) Questa 

é a Maria Morta. A picolina morreu m aio non tive il 

coraggio de sepultari. (para uma mulher da plateia) 

Segura? Ma no respira perché é febre amarela. […] 

3 

Dalva, com ajuda 

de Flausina, pede 

que sete homens 

(p. 24) Dalva – Que há quem morra de 

contentamento como quem morra de dor! Vamos, 

Flausina, são sete saias para sete homens! 
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segurem suas 

saias 

Flausina (distribui sete saias para sete homens 

da plateia) São sete homens, pra sete saias. E quem 

não é homem mesmo, pega e dá pro do lado! 

4 

Pedro pede a um 

homem que leia 

uma carta 

(p. 27) esta cena acontece em um lugar 

reservado para apenas o homem escolhido por Pedro) 

Hola amigo, usted podria ayudarme por favor? (plateia 

responde) Sabes ler? (plateia responde) Entonces vem 

conmigo. [..] Usted podria, por favor, ler esta carta em 

mi lugar, muy alto, para todo el Pueblo. Para que todos 

se enteren de la verdade de la Higiene. (plateia 

responde) 

Carta – Atenção, trabalhadores! Não acreditem 

nos jornais oficiais. A verdade é que mais de trezentos 

cortiços já foram demolidos e a cada dia um novo é 

ameaçado. Se todos os cortiços desaparecerem, onde 

nós trabalhadores iremos morar? 

 

O espetáculo Hygiene, tal qual Hysteria, promove a participação do público no 

espetáculo através de ações que o espectador é levado a realizar. A tabulação acima 

nos mostra quatro ações simples que são solicitadas a espectadores escolhidos. Com 

exceção da carta que é lida por um homem escolhido pelo ator Rodolfo Amorin, na 

pele do personagem Pedro, cena que iremos analisar melhor na categoria atuar, as 

ações propostas não pressupõem diálogo, ainda que possam ocorrer pequenas falas 

de aceite, recusa (caso da cachaça, por exemplo) entre os participantes. 

As ações que observamos nesta categoria, portanto, são relevantes como 

propostas de interação atores-público, mas não interferem diretamente no texto 

dramático, sem com isso, anular sua importância para o conceito de dramaturgia 

aberta, que pressupõe a participação do público como estética teatral.  

Espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo 

CATEGORIA FAZER – Atriz/Ator pede ao público/espectador (a) que realize 

alguma ação 
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Item Cena/situação Transcrição 

1 

Alaíde pede a 

mão de um 

homem da 

plateia e 

depois que lhe 

dê um tapa 

(p. 21) O meu noivo, eu vou viver então o resto da 

minha vida com essa pessoa?!... Que coisa mais bizarra, 

porque eu nem sei direito de onde eu conheço ele... Olha só 

(Ela acende a luz de serviço, querendo ver entender.) Esse 

aqui, por exemplo, tem os olhos do meu noivo. Talvez você 

possa me ajudar. Me dá sua mão. Você pode colocar a sua 

mão no meu rosto. Não, não pode ser. Não reconheço esse 

toque. Talvez um pouco mais forte. Um pouco mais. Assim, 

assim começo a me lembrar de algo sobre esse meu 

namorado, esse meu noivo. Posso? (Usa a mão do homem 

para bater um pouco mais forte). Não, não pode ser ele. 

Você. Você poderia me dar um tapa. Não? Não é capaz? 

Então você não deve ser ele. Eu sei, eu sinto que ele seria 

capaz. Alguém poderia me dar um tapa? Por favor, é 

desesperador não lembrar e talvez esse gesto funcione 

como um... portal!... É uma ajuda que eu peço. Alguém faria 

essa caridade? (consegue tomar um tapa forte) Faz sentido. 

 

O Espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo faz 

muito pouco uso da categoria Fazer como podemos constatar na tabela. O recurso 

de solicitação de uma ação ao espectador só aparece em um único momento, a saber, 

quando a atriz Janaína Leite, representando a personagem Alaíde, entra no espaço 

da plateia e busca por um homem que a ajude a lembrar-se do noivo, como vemos 

no trecho da tabela. Como podemos inferir da leitura, alguns homens tentam, mas 

não batem forte como ela deseja e há quem não tenha coragem de bater na atriz, 

com receio de machucá-la. Por isso, a personagem chega a implorar por ajuda ao 

pensar que nenhum dos homens terá coragem de dar-lhe um tapa forte. 

Como dissemos antes, esta categoria, por sua natureza de participação 

centrada na ação, em geral, não gera contribuição para o texto, mas oferece 

oportunidades de interação com o público e a ausência de outros momentos desse 

tipo indicam pouca participação do público no espetáculo. 
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O público como confidente 

Há momentos em que uma atriz fala a uma pessoa da plateia com bastante 

proximidade, dando efeito de diálogo e intimidade entre as “colegas do hospício” (isso 

pode se dar também com todo o público), mas não há espaço para réplica. A (s) 

espectadora (s) participa (m) emprestando seu ouvido à personagem. É isso que 

define esta categoria, como observamos abaixo. 

Espetáculo Hysteria 

CATEGORIA ESCUTAR – Atriz se dirige ao público/espectadora e compartilha algo, 

mas sem abrir espaço para réplica 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

M.J. conta que vai 

embora 

 

 

 

(p. 22) M.J. - […] A Senhora sabe, eu já estou 

boa, vou embora hoje, o João, o meu marido é quem 

vem me buscar. […] (para a mesma mulher da 

plateia) Mas a senhora também ficará boa logo e 

vosso marido virá lhe buscar. (para a plateia) Todas 

as senhoras ficarão boas! É por isso que eu vou 

embora, já estou boa, não posso mais ficar aqui com 

as senhoras. Eu já estou boa! Hoje é o meu último 

dia. 

2 

M.J. fala do 

conselho do Padre 

Neves 

 

(p.27) M.J. (para uma mulher da plateia) - Olha 

que confusão essa menina arrumou! Se o Padre 

Neves a visse, repetiria a ela o que me disse quando 

eu tinha meus 12 anos: rapariga, tu necessitas casar 

o quanto antes. Mas casamento era um modo dele 

dizer: esta menina precisa do coito. […] 

3 

M.J. tentando 

resolver o conflito 

entre Hercília e Nini 

(p. 30) M.J. (quebra o clima da reza ao falar 

para as mulheres da plateia)  - Olha como eu estou, 

logo o João vem me buscar e eu estou assim, toda 
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desalinhada. A senhora também (ajudando uma das 

mulheres que rezou a se levantar) 

4 

Nini tenta 

desacreditar M.J. 

que fala mal do Dr. 

Mendes 

(p. 34) (para uma mulher da plateia) A senhora 

não acredite nas infâmias dessa histérica. Tem uma 

imaginação fértil, é capaz de inventar as maiores 

mentiras sobre o Dr. Mendes. 

(para outra mulher da plateia) Não basta a 

consciência tranquila do Dr. Mendes para inocentá-

lo, várias vezes tenho que me colocar em sua defesa 

perante elas e até perante os outros doutores. Venha, 

Clarinha, venha que vou tirar os seus piolhos. 

5 

M.J. revela seu 

gosto por homens 

pretos 

(p. 38) (para a plateia) Eu tive vários amantes: 

militares, engenheiros, doutores, mas de quem eu 

mais gostei mesmo? dos pretos! [...] 

6 
Hercília revelando 

um segredo 

(p. 40) (sentada aos pés da mesma mulher da 

plateia, com as mãos da senhora em seu rosto para 

simular uma máscara de carnaval) Desde os meus 

dez anos eu frequento bailes de máscaras do 

carnaval. Favorecida pela máscara, eu caminho em 

meio àqueles que, em outros dias, me ignoram. Certa 

vez fiquei bolinando meu próprio marido. Ele nem 

desconfiou. Encontrei-o suspirando, tolo, no dia 

seguinte, em almoço familiar. Voltei na segunda 

noite, com uma nova máscara, porém o mesmo 

codinome. Ele fez-me carícias, […] 

7 
Hercília faz uma 

profecia 

(p. 45) (na porta da sala) As senhoras 

provavelmente se esquecerão, mas deixem-me dizer 

isto: alguém, em algum tempo futuro, se lembrará de 

nós. (sai) 

8 
Clara se despede da 

plateia 

(p. 46) (vai se despedindo das mulheres da 

plateia, sempre com a mesma frase) Que as 

senhoras fiquem com Jesus! (sai) 
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9 

Maria Tourinho 

despede-se da 

plateia 

(p. 46.) Olhe para mim, olhe bem no fundo dos 

meus olhos. As senhoras também, olhem nos olhos 

umas das outras. A senhora está me vendo lá no 

fundo dos seus olhos. Pois, cuide da senhora como 

se cuida de uma filha. Pois que a vida é como um 

punhado de fubá quando se assopra, vai embora. 

10 

Nini, em crise, 

desabafa com a 

plateia 

(p. 46) (reergue-se e encara a plateia) Eu, 

desde muito pequena, tive sede pela ciência, mas 

acabava me perdendo em meio às leituras 

românticas, de fazer chorar. Eu sempre tive uma 

vontade esquisita de cuidar de alguém, de um 

doente, de um inválido, pessoas que precisassem de 

mim. […]  

11 
Nini despede-se da 

plateia 

(p. 46) (Levanta-se vagarosa e titubeante, 

para na porta e olha para as mulheres da plateia) A 

mulher foi feita para sentir, e sentir é quase uma 

histeria. (fecha a porta) 

 

As rubricas nas passagens acima deixam claro o efeito de diálogo que as 

atrizes imprimem na representação ao dirigirem-se especificamente para uma pessoa 

da plateia, ou mesmo para a plateia como um todo, ainda que este diálogo não se 

concretize com a réplica, uma vez que não há espaço na dramaturgia para 

interferência do público nos casos destacados. Ainda assim, as cenas são essenciais 

para o texto dramático, à medida que estabelece relação entre personagens-atrizes 

e personagens-plateia, porque no fundo é isso que as rubricas apontam o tempo todo 

dentro do texto: a existência dessas personagens que são fruto da expressão 

espontânea das mulheres que vão assistir ao espetáculo. Além desses momentos de 

escuta criar de laços entre personagem e plateia, eles preparam as espectadoras 

para outras interações. O que se percebe no início, por exemplo, é um jogo que 

acontece entre as personagens-atrizes e o público, estabelecendo um contrato: eu 

falo de mim, depois você fala de você. Assim, aos poucos, as mulheres vão fazendo 

parte da fábula e ao final estão totalmente imersas. 
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Espetáculo Hygiene 

CATEGORIA ESCUTAR – Atriz/Ator se dirige ao público/espectador (a) e 

compartilha algo, mas sem abrir espaço para réplica 

Item Cena/situação Transcrição na íntegra 

1 

Dalva e Flausina 

alertam o público 

sobre seu papel de 

testemunha do que 

vai acontecer 

Dalva (p. 10) Por isso, prestem muita 

atenção, pois vós sereis testemunhas... 

Flausina – ... da luta entre as novas 

avenidas caiadas contra as ruelas velhas e 

caídas! 

Dalva – Contra o inimigo branco da 

Higiene propomos uma festa amarela! Uma festa 

feita de muitas partes e de panos como esse 

vestido, feito dos nossos retalhos. 

2 
Flausina se 

apresenta 

(p. 10) Eu espero que o sol faça sua parte 

que a minha é simples como a água. Sou 

Flausina Rosa, a lavadeira, e digo sempre: se tem 

festa é pilha de roupa suja e se tem desgraça, é 

pilha de roupa suja também, que lavagem de 

roupa suja essa sempre tem. E agora que já dei 

o início na lavagem, eu parto; não me levem a 

mal, é que tem muito trabalho pra ser feito antes 

da roupa ir pro varal! 

3 

Dalva se apresenta e 

propõe um pacto ao 

público 

Pois, eu, Dalva de Todos os Santos, da 

parte que é minha, proponho um pacto entre os 

que aqui chegaram. Que o casório de nossa 

noiva seja o dia marco em que transitaremos na 

fronteira, um pé no que se foi e outro à espera. E 

sob a luz desse céu, juremos que há de ser na 

alegria e na tristeza... 

4 
Mundo se apresenta 

e organiza a 

(p. 11) Mundo – Me escolheram aqui pra 

dá as regra do casório, porque todo mundo sabe 
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comemoração e 

procissão 

esposa eu nunca tive, mas mulé eu tenho três. 

Quem tá falando agora é Edmundo, [...] É em 

nome desse povo tudo que eu gostaria de dar 

minhas calorosas boas-vindas a todos, sem 

distinção, que compareceram aqui na igreja onde 

a gente casa as nossas virgens. Já casamo aqui 

oito virgens... 

[...] A Inspetoria proíbe agora também de 

deitar na rua, mas o Mundo aqui acha que se for 

acompanhado, e aí no caso convidando os 

colega, num há de ser nada. [...] Pra terminar, 

vamo seguir pelo menos uma das regra da 

cartilha da Hingiene, que é a regra da ordem. [...] 

(Eustáquio começa a puxar a carroça). 

(p. 13) Mundo – O itinerário já foi discutido 

nos preparativos dos festejo. O itinerário é uma 

coisa meio gasta, que é pra se nóis for pego 

rasga fácil e sair na carreira, e um chapéu de 

palha que é pra esconder meia cara pros homi 

num se alembrá de nóis. 

5 

Chico das Ora avisa 

que a Noiva Amarela 

está com febre 

amarela 

 

Oxente, minha gente, é febre. Olhe que a 

danada dessa epidemia parece que está é 

dizimando a cidade toda. E parece também que 

lá da parte dos dôtô, eles não tão dando conta de 

controlar a maldita não [...] 

6 

Carmela (que é 

lavadeira) conversa 

com o público sobre 

suas roupas que 

foram atropeladas e 

das histórias que 

elas têm. A primeira 

(p. 16) As roupa mia tutta atropelada! 

Poverina! Figlia mia! Bem oggi noi due, io e as 

roupa mia, fomo expulsi del bonde. L’Inspetoria 

de Higiene proíbe mescolare as roupa dos rico 

com as dos poveri, dos sadio com as dos malati. 

Ma sabe per que? Io misturo mesmo, misturo. Sai 

perché? (joga as roupas para cima) Perché sono 
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parte o público 

apenas escuta, para 

interagir depois. 

tutto roupa! E noi non podemos descrimina as 

roupa cosi. Cada roupa tem uma história. Io sono 

guardiã dessas roupa tutti e de suoi segreti. (pega 

uma roupa de criança) Questa é Maria Morta. A 

picolina morreu m aio non tive il coraggio de 

sepultari. (para uma mulher da plateia) Segura? 

Ma no respira perché é febre amarela.(separa as 

roupas por cores) Noi separa as roupa assim: 

questo é fratello de questo, questo qui é fratello 

de questo, as mulhe di qua, di Brasile, fala 

zirimão. Questo é zirimão de questo. 

7 

Maria João revela 

sua identidade à 

mulher da plateia 

A morte um dia enjoou-se de um nome que 

se abomina. Quis o azedume adoçar-lhe e 

batizou-se medicina. Já vô indo, minha dona, tem 

uma fábrica a me esperar. 

Faço então a última rima e já vô trabalhar. 

Porque se hoje eu aqui estive 

do amanhã eu não sei não 

lhe deixo ao menos meu nome que é só 

Maria João. 

(Tira o boné e revela seus cabelos longos. 

Sai de bicicleta e quase atropela Flausina que 

está de volta) 

8 

Manuel busca apoio 

do público ao 

encerrar a discussão 

com Giuseppe e 

Dalva 

(p. 23) Está certo, sim senhor! Tu estás a 

dizer fuderolas! (dirige-se à plateia) Eu pergunto 

aos senhores: quem é que paga a comida que se 

vai à panela? É o patrão! Fica aí de conversinhas 

e eu vou é trabalhar! Vou fazer este país! (sai) 

9 

Pedro faz um longo 

discurso de 

agradecimento ao 

homem e pedindo 

(p. 28) Muchas gracias por cumplir mi 

parte. Creo que estas personas apañaram tus 

palavras, podrán tecer uma nueva mañana que 

mejore la vida de todos los trabajadores. […] 
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em oração à Madre 

Santíssima (que ele 

vê na figura da Noiva 

Amarela) 

(vendo a Noiva Amarela) Madre? Yo no creo. Es 

la Madre Santísima? Jamas imagine encontrarla 

a esta hora. [...] (para o leitor) Y reduzca el peso 

de mi amigo que está allí y de sus compañeros. 

[...] Rogai por (nome do leitor da carta) 

10 
Helena discursa 

sobre injustiça social 

(p. 28) Animais, não! Somos 644 seres 

humanos: 210 homens, 180 mulheres, 144 

velhos e 110 crianças. Trabalhadores sem pão e, 

daqui a pouco, sem teto! Vamos, pois, sendo 

máquinas, não podemos parar. Meu nome? 

Helena Wolski, sim senhor.  Polônia. E a 

senhora? (para uma mulher da plateia? Neste 

país sou operária das sete da manhã até as 22 h. 

No resto das horas, mulher. Vítima de cinco 

abortos. A árvore que não dá frutos é chamada 

de estéril, mas quem estragou o solo?  

11 

Manuel (contrariado 

por não aceitarem 

seu fado junto com a 

marcha de carnaval 

(p. 31) (dirige-se a uma mulher da plateia) 

A senhora não tem vergonhas? Sabe o que 

parecem? Uns macacos a batucar! 

12 

Higienizador fala 

sobre o fechamento 

do cortiço 

(p. 34) Higienizador (aparece e conduz o 

público até a frente do cortiço. Tira a máscara) 

Era o dia (diz o dia e o mês exato daquela 

apresentação) de 1889, por volta das quatro 

horas da tarde, quando muita gente começou a 

se aglomerar diante da estalagem. Tratava-se da 

entrada principal do cortiço Nossa Senhora do 

Bom Jesus de Braga, o mais célebre cortiço do 

período. Naquela tarde […] 
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A busca por cenas do espetáculo Hygiene com foco em cenas nas quais atores 

ou atrizes falassem diretamente para os espectadores, ou para um em específico, e 

estes não participassem de outra forma que não apenas ouvindo, nos revelou que 

quando isso aconteceu foram falas dirigidas ao coletivo e se deu em sete momentos, 

como vemos acima. Houve outros em que o público participava observando o diálogo 

entre personagens, mas isso não nos interessa já que não estão envolvidos 

diretamente nas cenas. Vale notar que no item 4 da tabela, que traz toda a sequência 

inicial em que Mundo conversa com o público, e este apenas escuta, há dois 

momentos de categorias diferentes: o primeiro quando Mundo oferece bebida a 

alguém do público e pede a este que repasse; e o segundo quando ele fala do 

itinerário e escolhe alguém para analisar sua camisa, apontando a inadequação. 

Como são momentos muito breves e pontuais, e os analisamos isoladamente, fica 

claro que a maior parte da sequência pode ser classificada como escutar.  

Como podemos notar, ao observar como essa categoria ocorre neste 

espetáculo, que há uma diferença em relação à Hysteria, visto que lá há vários 

momentos em que as atrizes falam para uma espectadora específica de forma 

confidente, estreitando os laços de amizade, enquanto aqui isso só acontece uma 

vez, no agradecimento de Pedro. 

A análise da categoria escutar nos faz entender que há momentos de interação 

das atrizes com a plateia que não geram polifonia. Apesar de importante elemento na 

interação, e de promover aproximação entre atrizes/atores e público, não nos ajuda 

no estudo sobre polifonia, especificamente no que diz respeito à contribuição do 

público. 

Espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo 

CATEGORIA ESCUTAR – Atriz/Ator se dirige ao público/espectador (a) e compartilha 

algo, mas sem abrir espaço para réplica 

I

Item 
Cena/situação Transcrição 

1 

A mãe de 

Alaíde sobe ao 

palco e procura 

(p. 7) (A Mãe vai até o pequeno palco, bate no microfone, não consegue 
ligá-lo, chama por Felipe Cruz, que liga o microfone) 
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entreter os 

convidados 

enquanto a filha 

não aparece 

Com licença, eu queria fazer um anúncio aqui de 

máxima importância, em nome da família Farias Silva.... 

Vejam isso. Olhem isso aqui. Tijolo! Ladrilho hidráulico, 

ferro.... Olhem, olhem bem essas paredes! Não, não é 

qualquer coisa!! Não cai! Não acaba fácil não!... Isso aqui, 

olhem, prestem atenção nisso aqui.... Não é gesso, 

sinteco.... Aquilo ali, ó. Madeira. 

2 

Fotógrafo 

conversa com o 

público, se 

apresentando e 

pedindo 

“disponibilidade” 

para suas fotos 

(p. 8) Oi. Eu sou o artista convidado pela família. Não 

gosto de me chamar de fotógrafo, acho que limita. Eu tento 

ser além festa. Para mim casamento é ritual, assim, conto 

com a colaboração de vocês nesta noite. A partir do 

momento que vocês toparam estar aqui, visto que não 

pagaram nada, e estão usufruindo de tudo, eu peço 

disponibilidade. O que eu faço é um trabalho sério, que eu 

chamo de captações flagranciais de ritos de passagem. 

Obrigado. 

Ele tira algumas fotos bem próximas de alguém do 

público, que aparece no telão. 

3

3 

O personagem 

Camaleão/Zé 

Bonitinho se 

dirige ao público 

para apresentar 

Alaíde, que já 

está no palco 

(p. 12) Para os frequentadores dessa casa seria 

totally desnecessário apresentar essa digníssima senhoura 

do ganzá que faz tica tica buntchi! Mas acho que os nossos 

convidados e o público da casa que ainda não tiveram a 

honra de conhecê-la vão ter muito mais prazer em ouvir ela 

mesma nessa apresentação. Então, passo a palavra, passo 

o microfone e se deixar eu passo a vara! Uma ótima noite 

pra todos nós! Vamos aplaudir! 

4 

Camaleão/Cebo

linha faz um 

agradecimento 

à madame 

Clessi, 

(p. 15) Camaleão/Cebollinha – No microfone 

Boa noite a todos. Eu quelia agladecer a plesença de 

todos e quelia lapidamente agladecer uma pessoa muito 

especial e malavilhosa. Uma pessoa que, com muito 

calinho, me lecebeu aqui desde muito cliança e me deu 

loupas, tlabalho e lespeito. Mas agola eu pleciso dizer. Que 
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dirigindo-se à 

plateia 

essas loupas não me selvem mais, Madame, polque agola, 

Madame, “clesci”! Madame, Clessi! 

5

5 

Camaleão/Robe

rto Carlos se 

dirige à plateia 

cantando 

(p. 16) Camaleão/Roberto Carlos – Entra ao som da 

introdução de “Amigo” distribuindo flores para plateia, sobe 

no palco 

Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, com 

vocês, ela!!... 

"...o sabonete que te alisa 

Embaixo do chuveiro. 

A toalha que desliza 

No seu corpo inteiro”. 

[...] 

“As flores do jardim da nossa casa 

Morreram todas de saudades de você”. 

(ou outros trechos de músicas) 

6 

Padrinho 

conversa com 

os convidados 

(p. 24) Quero contar-lhes rapidamente uma história. 

Vamos lá. Imaginem vocês que um dia o mundo acabou. 

Segundo o jornal não havia um só sobrevivente, e repito, 

nem um único e escasso sobrevivente. Acontece que o 

velho órgão estava enganado, sobrara exatamente um 

único homem. [...] 

7 

Clessi fica nua e 

dirige-se à 

plateia 

(p. 36) Clessi – Tirando a roupa de novo, atacando 

nos outros atores violentamente enquanto fala com o 

público. 

Gosto de ficar desse jeito. À vontade! Vocês estão à 

vontade? Eu gosto quando as pessoas se sentem à 

vontade... é bom, não é? Quando a gente se sente à 

vontade...quando tudo é espontâneo... Pausa. Só que nem 

tudo pode ser espontâneo. Nem tudo! Essas pessoas aqui, 

todas, são falsas! Eu, por exemplo, eu digo mesmo. Amo o 

menino. Sim. Tem treze anos? Sim. E daí? Eu amo. Amo. 
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Não é brincadeira. Não é perversão. É amor. Quem aqui 

teria a coragem de... 

8 

A mãe de 

Alaíde agradece 

a presença de 

todos os 

presentes de 

acordo com a 

lista de 

convidados feita 

durante a 

recepção 

Mãe –A mãe vai ao microfone. 

Paulo Moreira Street Gastão dos Passos Costa e sua 

senhora Zelia Gastão Moreira, pais de Pedro Street Gastão; 

e Jorge César Farias, pais de Alaíde Farias Silva, 

agradecem, sensibilizados a todos que compareceram, (cita 

a lista de nomes dos convidados) 

9 

Padrinho 

conversa com 

os convidados 

Padrinho – Levanta-se e observa os dois por algum 

tempo. Começa a música “halo” de Beyoncé ao fundo, luz 

contra sobre o carro, um foco no Padrinho, que pega o 

microfone e fala. 

Na vida tem momentos que a gente sente muito 

medo. Tem momentos, em que a gente sente o peito doer, 

a gente para no meio da rua sem saber por quê, a gente fica 

andando de um lado para o outro no quarto, não sabe onde 

por as mãos, não sabe para onde olhar... 

 

Ao contrário da categoria fazer, que só apresenta um momento de interação 

daquele tipo, aqui vemos a ocorrência de vários momentos em que um personagem 

se dirige ao público para compartilhar algo. Por outro lado, se fizermos um paralelo 

com os espetáculos Hygiene e Hysteria, não encontraremos muita diferença. 

Entretanto, ainda assim, há mais cenas nos dois espetáculos anteriores que exploram 

esse tipo de relação com o público e, portanto, este tem mais espaço na interação 

com as personagens. Ainda assim, a existência de maior ou menor número de cenas 

desta categoria não contribui ou prejudica o texto teatral, uma vez que as ações das 

personagens não demandam um retorno do público. 
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Diálogo com o público 

Atriz e espectadora estabelecem um diálogo verdadeiro, mesmo que de forma 

breve. A atriz se aproxima de alguma mulher em especial, ou escolhe uma que já está 

ao seu lado, e, através de uma pergunta ou comentário, busca o retorno da 

participante. 

Espetáculo Hysteria 

CATEGORIA DIALOGAR – Atriz propõe um diálogo com uma mulher-paciente 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

M.J. busca 

aprovação da 

amiga 

(p. 22) Acha que o João vai gostar também? 

2 

Maria Tourinho 

estabelece uma 

conversa que 

percorrerá todo o 

espetáculo com 

uma mulher da 

plateia que se 

senta ao seu 

lado na cena 

inicial 

 

(p.23) (oca seus pezinhos na mulher sentada ao 

seu lado) Desculpe, minha tia-avó insistia em declamar 

aos quatro cantos quão belos e delicados eram os meus 

pequenos pés. […] A senhora me permite que eu veja suas 

mãos? (afaga a mão da mulher sentada ao seu lado) Uma 

vez uma prima de papai... […] Eu estou chateando a 

senhora? (plateia responde) Desculpe-me. 

(p. 25) (Para a mesma mulher sentada ao seu lado) 

Qual é mesmo o nome da senhora? (plateia responde) 

Não, o nome por inteiro! (plateia responde) Eu nasci Maria 

Ribeiro [...] 

(p. 27) […] (para a mulher sentada ao seu lado) A 

senhora prefere falar ou escrever? (plateia responde) Hoje 

eu falo mais do que escrevo. Mas naquele dia […] 

(p. 28) (para a mulher sentada ao seu lado) A 

senhora é casada? (plateia responde) Pensa em se 

casar? (plateia responde) Como foi a festa do seu 

casamento? (plateia responde) A senhora fez o seu 
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vestido? (plateia responde) O meu fui eu mesma que fiz! 

[…] 

(p. 31) (para a mulher sentada ao seu lado) Sabe, 

o que eu sinto mais falta é dos meus filhos. A senhora sabe 

como é ter um filho? (plateia responde) A senhora já 

esteve com um pássaro vivo apertado na mão? (plateia 

responde) Pois eu senti o mesmo, só que por dentro 

dosangue. Quantos filhos a senhora tem? (plateia 

responde) Quais os nomes? (plateia responde) Eu tenho 

cinco filhos [...] 

(p.32) Eu fiz um para a senhora (declama um 

poema improvisado no qual rima v[arias respostas dadas 

pela mulher até este momento da peça) Eu tenho outro 

também […] Eu mesma fiz, por esses dias. (volta rápido 

para a enamorada) A senhora ficou nervosa? (plateia 

responde) Eu fiquei. 

(p. 38) (para a mulher sentada ao seu lado) No 

primeiro dia do meu casamento eu já pensei nos filhos. 

Agora, diz-me a senhora: quando deita na cama dica 

pensando no seu esposo ou no leite que pode sair 

cintilando dos seus seios? (plateia responde) Eu penso no 

leite. 

(p. 46.) (quase sai, mas volta) Vou ter saudades 

suas! Sabe, eu gostei muito da senhora! A senhora gostou 

de mim? (plateia responde) Pois eu gostei muito, o que eu 

sinto pela senhora é mais que amor, é o começo de uma 

paixão! E eu não te amo só por causa da sua beleza, eu a 

amo pelo “mais” que há na senhora! Eu te amo! (sai 

girtando). Eu te amo! 

(Volta da chuva e se dirige para a enamorada) A 

senhora quer casar comigo? (possível resposta da 
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enamorada. Clara coloca uma coroa na cabeça da 

enamorada e acompanha as noivas) 

3 

Nini quer 

examinar uma 

mulher 

 

(p. 28) (para uma mulher da plateia) A senhora... 

sim, a senhora, ainda não passou pelos exames 

preliminares. Qual a sua graça? (plateia responde) Um 

instante que vou pegar meu caderno goiabada para anotar 

seus dados (procura o caderno)  

4 

Clara pede ajuda 

a uma mulher 

para escrever 

um bilhete. 

(p. 23) (Mostra o desenho de uma flor a uma mulher 

da plateia) Olha, eu que fiz! Esta flor é um presente para 

alguém muito especial, eu vou enviar por carta. A senhora 

sabe escrever? (plateia responde) A senhora me faria um 

favor? A senhora escreve aqui neste papelzinho: para 

Jesus. Não seria melhor colocar meu nome também? 

(plateia responde) Se não pela letra ele pode pensar que 

é a senhora! É Clara, só Clara mesmo! Que letra linda, 

quem foi que ensinou a senhora a escrever? (plateia 

responde) A senhora foi à escola? (plateia responde) A 

senhora deve ser muito rica! (abre uma das janelas da sala 

para enviar o bilhete) 

(para uma mulher da plateia) Lá na casa de 

Misericórdia, as freiras não deixavam enviar flores para 

Jesus, elas diziam que era uma heresia! A senhora acha? 

(plateia responde) Eu não acho não! 

(para a mulher que escreveu a carta) Desculpe, 

esqueci de agradecer. Obrigada!. Obrigada mesmo. 

(aqui não há rubrica com “plateia responde”, mas 

naturalmente há alguma resposta) 

5 

Clara quer 

mostrar sua 

coleção de 

bilhetes 

 

(p. 25) (para uma mulher da plateia) A senhora 

gostaria de conhecer minha coleção de bilhetes? (plateia 

responde. Vai buscar seus bilhetinhos num cantinho da 

sala) 
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(mostra o saquinho de bilhetes para a mulher a 

quem tinha perguntado) Pronto! Eu os coleciono há um 

tempão! […] O saquinho foi eu mesma que costurei! 

Gostou (plateia responde) A senhora quer ver um? (plateia 

responde) […] 

6 

Clara estimula 

as mulheres a 

fazerem um 

pedido no 

momento da 

oração 

 

(p. 29) (para uma das mulheres que vieram rezar) 

E a senhora, quer pedir alguma coisa? (plateia responde, 

pergunta a outra mulher que veio para rezar) E a senhora? 

(plateia responde) 

7 

Nini retoma a 

relação com a 

mulher que fez o 

exame para que 

reze 

(p. 29) (para a mulher que fez o exame preliminar) 

Vamos lá, minha filha, ainda não escutei a senhora pedir. 

Vamos, eu te ajudo. (plateia responde) Senhor, dai luz aos 

meus pensamentos [...] 

8 

M.J. sugere um 

pedido a uma 

mulher durante a 

reza 

(p. 30) (para uma mulher da plateia que não está na 

roda da reza) Pede o coito para a senhora, a senhora está 

precisando, pede o coito. (plateia responde) 

9 

Clara pedindo 

ajuda para 

arrumar o cabelo 

(p. 37) (para uma mulher da plateia) A senhora me 

ajuda a arrumar o meu cabelo? (plateia responde)  

(para a mulher que arrumou seu cabelo) Fiquei 

bonita? (plateia responde) Vou mostrar! (corre até uma 

janela e mostra-se para o céu) 

10 

M.J. conversa 

sobre seu gosto 

por homens 

pretos 

(p. 38) [...] (para uma mulher da plateia) A senhora 

já se encontrou com um preto? (plateia responde) A 

abolição para mim foi um deleite, a cidade repleta de 

torsos escuros espalhados pelos cantos. […] 
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11 

Hercília 

conversa sobre 

masturbação 

(p. 38) (para uma mulher da plateia em tom de 

sussurro) A senhora é onanista? (plateia responde) Sabe 

o que é? É como o doutor chama as mulheres que gostam 

de se acariciar intimamente. A senhora é? (plateia 

responde) Ei sou onanista! Gosto de me moliciar! Eu faço 

desde criança, gostava de fazer nas festas, pelos cantos, 

com outros fingindo que não percebiam. 

12 

Maria tourinho 

revela que 

matou seu 

marido a 

machadadas 

(p. 45) (rodopia gritando e cai em frente à mulher 

da plateia sentada ao seu lado) Eu matei meu marido com 

três machadadas bem no meio da cabeça dele. Não há o 

que se fazer em uma situação dessas, ou há? A senhora 

me perdoa? (plateia responde, e Maria Tourinho chora no 

colo da mulher) 

 

Como podemos perceber, há muitos momentos de interação com o público 

feminino em Hysteria que pressupõem o diálogo. A rubrica “plateia responde” não nos 

dá dimensão da contribuição possível da mulher-plateia, uma vez que a resposta para 

uma pergunta pode ser simples como um ‘sim’ ou ‘não’, como pode ser mais 

elaborada e superar até mesmo as expectativas de respostas esperadas das atrizes. 

Uma vez que o espaço para contribuição foi aberto, o que virá em retorno só pode 

ser conhecido no momento em que a cena acontece. Daí a precariedade do texto 

dramático de um espetáculo como este, no sentido de sua incompletude, que só é 

conhecido, de forma efêmera, à medida que as cenas vão acontecendo e o público 

completa as lacunas deixadas pelo dramaturgo, que neste caso é o próprio grupo. 

Portanto, podemos falar de um texto dramático base, parcial, incompleto, proposto 

pelo grupo, e um texto dramático completo e efêmero, com a soma das proposições 

do público. Um texto que nasce e se esvai a cada representação.  

A experiência como espectador nos levou a constatar que várias perguntas 

dirigidas ao público feminino resultaram em simples gestos-palavras128 de afirmação 

                                            

128 Estamos chamando de gesto-palavra a palavra que revela um gesto mínimo corporal, como um 
aceno de cabeça, por exemplo, expressão exterior de um movimento interior que acompanha a 
palavra, um mínimo envolvimento corporal que não é cênico. Coisa que só pode ser percebida na 
cena e não no texto. 
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ou negação (como um ‘sim’ ou ‘não’), mas que há mulheres com expressão mais 

espontânea e elaborada e que contribuem com frases mais interessantes. Por outro 

lado, há solicitações das atrizes que podem gerar uma desculpa ou justificativa da 

espectadora, além do ‘sim’ ou ‘não’.  

Há uma mobilidade frequente das personagens-atrizes pelo espaço, o que as 

leva a uma rotatividade das mulheres-plateia com quem se relacionam. Exceção é a 

personagem Maria Tourinho que constrói uma relação mais íntima e duradoura com 

a mulher que está ao seu lado desde a primeira cena. Esta personagem também se 

move no espaço, mas sempre volta para sua “amiga”, ou move-se levando-a junto. A 

relação que vai sendo criada entre as duas tem como resultado um diálogo sincero e 

revelador de particularidades da mulher que saiu de sua casa para ver um espetáculo, 

terminando por fazer-se parte dele; ela, que saiu de casa para ver e ouvir, termina por 

escrever um pedaço do tecido-texto cosido naquele espaço de representação. 

Interessante perceber ainda, nesta categoria, a existência de solicitações das 

atrizes que não necessariamente são respondidas pelo público. Caso específico do 

item 9 da tabela, quando M.J. sugere a uma das mulheres que estão ao redor da 

arena, portanto fora do círculo de orações, que peça o coito em sua reza. Temos 

observado durante o espetáculo que a espectadora escolhida, nessa cena, ri da 

sugestão (acompanhada por várias outras mulheres), por achar engraçada a 

sugestão provavelmente, mas não executa a sugestão, podendo apenas negar, por 

exemplo. Dessa forma, estabelece-se um pequeno diálogo, mas sem haver 

desdobramento. 

A análise da categoria Diálogo permite constatarmos que os diálogos 

propostos neste espetáculo promovem efetivamente espaço para contribuição do 

público e que isso resulta num novo texto que vai sendo escrito a cada representação.  

Espetáculo Hygiene 

CATEGORIA DIALOGAR – Atriz ou ator propõe um diálogo com um (a) espectador (a)  

Item 
Cena/situ

ação 
Transcrição 
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1 

Mundo analisa a 

camisa de um 

rapaz para o 

caso de os 

Inspetores da 

Higiene 

chegarem 

(p. 13) (refere-se a um homem da plateia) Olha só, 

o senhor aqui já errou no itinerário. Se a Inspetoria de 

Hingiene baixar, como é que cê vai se desvencilhar dessa 

camisa? (plateia responde) Mas pode fica sossegado 

que, como chefe da folia, vou fazer vista grossa pro 

itinerário […] 

2 

Carmela 

conversa com o 

público, primeiro 

com um rapaz 

sobre sua calça, 

depois com 

outras pessoas 

sobre o tamanho 

das casas e 

ainda sua origem  

(p. 16) (para a calça de algum homem da plateia) 

Che è isso? Lo non conosco essa calça? Io conosco tutti 

roupa, nunca havia visto questa calça! Bela calça! Scusa 

ragazzo, il nome? (plateia responde) Non, dela calza! […] 

Il signore tem casa? Scusa, ma quanto di cômodo há na 

tua casa? (plateia responde) E quanto di gente? (plateia 

responde, Carmela dirige-se a outras pessoas da plateia) 

E na tua? (plateia responde) E na tua? (plateia responde) 

E na tua? (plateia responde) Isso non é justo! Perché qui 

noi vive com quarenta personi em due cômodo. Calcula. 

E guarda que io vim de longe, lontano (longe). (Volta a se 

dirigir ao dono da calça) Donde pensa que sono io? 

(plateia responde) E il signore pensa que io sono donde? 

(plateia responde) E la signorina? (plateia responde) 

Allora la mano chi pensa che io sono d’Itália! (plateia 

responde) Tutto il mondo! Ma non, io non sono italiana, io 

sono nata nel mare em uno navio d’imigranti. Imagina 

num navio! Ne perto de lá, ne perto de cá. Da sola, senza 

mama, senza papa, ma guarda que felicita perto das 

malas, perto delas, das roupa mia. 

3 

Carmela 

conversa com o 

rapaz da calça e 

pede para morar 

com ele 

(p. 16) Guarda, ragazzo, io tava a pensare, pensa 

com me: se o signore habita em uma casa com tantos 

cômodo, io tava pensando... Guarda, non é necessário 

rispondere allora, ma va. Noi due, io e as roupa mia, no  

podiamo vivere lá com o signore, qualque canto, qualque 
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posto? (plateia responde) Va pensando. Io sono limpinha, 

senti qui... (oferece o pescoço) Ma non tão perto, ninguma 

persona cheira bem de tão perto. Va pensando... 

- Ah, ragazzo, io tengo uma amica, a Giuseppina, 

ela podia i também? (plateia responde) É vero? Ah, ela 

tem doze bambini, ma tutto bonna gente. Va pensando, 

vomo oggi mesmo! 

4 

Maria João 

conversa com 

uma mulher 

(destaca uma mulher da plateia) Êta, êta, êeeeta. 

A moça não é daqui, não é não? (plateia responde) Nunca 

trabalhei para a senhora. Pois, então faço questão de lhe 

oferecer uma gentileza da casa. 

[…] 

[E um pé lá e um pé cá! 

(volta-se para a mulher da plateia) 

O meu nome eu não lhe disse, 

Mas o seu eu sei qual é. 

É o da mais linda flor do ramalhete 

Que vai ter melhor perfume esse levar meu 

sabonete. 

Pra adivinhar o meu, 

Mais uma chance eu tô lhe dando. 

E pra passar o tempo, pega a bala e vá provando! 

5 

Maria João 

conversa sobre 

sapatos 

(p. 21) Trabalho de criança é pouco, mas quem 

dispensa é louco. (olha para os sapatos da plateia) Olha 

lá! Tá todo mundo de sapato! Aposto que vieram de 

bonde. (dirige-se a alguém da plateia) Não dói? (plateia 

responde) E faz tempo que o senhor usa sapato? (plateia 

responde) E deixavam, é? (plateia responde) O senhor 

sabe que na semana passada eu vendi um par de 

sapatos pro nego Estácio, mas o pé do coitado inchou 

que foi uma desgraça. Eu falei a ele que no começo é 

assim mesmo, que primeiro tem que ir aprisionando os 
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pés com corda, segurando os dedos pra não deixar eles 

se espalharem e depois vai introduzindo os sapatos, não 

é mesmo? Mas não teve jeito.   

6 

Manuel conversa 

com uma mulher 

morena 

(p. 17) Manuel – [...] (dirige-se a uma mulher do 

público, de preferência morena) Não é minha senhora!? 

Muito prazer! Manuel Pinho do Aido, proprietário do 

cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga. 

Conheces? (plateia responde) Vais conhecer! Sua graça? 

(plateia responde) Muito prazer! Está a ver aquela 

carroça? Pois, mulher, fui eu também que fiz. Vamos lá 

ao pé da carroça ter uma lorota os dois. Sem vergonhas, 

mulher! (caminha com a mulher em direção à carroça) Tu 

és brasileira? (plateia responde) Olha, eu vou te dizer, 

este país é uma maravilha, o problema são as pessoas 

que estão nele, que não valem nada! (sentam-se os dois 

na carroça) 

(p. 21) (para uma mulher morena) Vamos ter aqui 

uma lorota os dois. Sem vergonhas, mulher! Diga pra 

mim: como é o lugarzinho que tu vives? (plateia 

responde) E tu és feliz lá? (plateia responde) Tem que ser 

feliz onde se vive! 

(p. 22) Mas eu também tenho o que lhe oferecer. 

Mas se tivesses que pensar uma casinha assim, tal e qual 

os teus sonhos, assim do teu jeitinho, como é que ela 

haveria de ser mulher? (plateia responde) Olha que tu 

estás a falar e eu estou aqui a calcular que eu tenho uma 

casinha que é tal e qual o teu sonho! É assim do teu 

jeitinho!  

(corta Giuseppe) Eu tenho um lugarzinho que é tal 

e qual o teu sonho. Tu dizes que (refere-se a descrição 

da mulher da casa de seus sonhos) Sabes que lugar é 

esse? É o cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de 
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Braga! Lá vive-se na ordem! A Inspetoria de Higiene não 

vai ter contigo! Tem até latrina! Sabes o que é latrina? 

(plateia responde) Vai lhe apetecer tamanha! É tal e qual 

o teu sonho! Porque é um sonho de lugar! Sonho maior 

que qualquer avenida larga dessas que estão a passar 

por cima das pessoas! Agora, eu sou pelo direito. (desce 

da carroça) Vamos fazer o seguinte: vou marcar aqui na 

minha caderneta o primeiro mês de aluguel e ficamos 

assim os dois. Tu vais lá entrar e não vais mais sair... 

7 

Giuseppe, 

concorrendo 

com Manuel, 

escolhe outra 

mulher para 

conversar 

(p. 21) Giuseppe – (escolhe uma outra mulher no 

meio da plateia, de preferência magra) Hei, bela, tu aí 

questi cabelos cor de ouro, scusa, come ti chiama? 

(plateia responde) Que belo nome! Piacere, io mi chamo 

Giuseppe, e da minha parte, io queria tanto encontrar 

uma ragazza assim com uma cara farta, forte, robusta, 

para tirar um retrato de casamento comigo. 

Mas em questi tempos de fome tão tudo assim 

como tu: magrinha, magrinha! Stecchina! Não serve. 

Mas, ó, não te preocupa porque ainda assim stecchina, tu 

continua bela, viu, più bela! 

[…] 

(para a mulher magra) Ascolta, gosta de laranja? 

(plateia responde) Guarda, que io conosco bem as 

laranjas, esta aqui, ó, é das boas! Olha que eu tive uma 

ideia! (oferece a laranja) Quer uma, bella? Quer? (plateia 

responde) Isso, viene aqui pegar, tá tão magrinha.... 

Nestes tempos de fome, temos que aprender a dividir 

tutta comida. Mangia, pra deixar de ser assim stecchina! 

(joga a laranja para  a mulher) Que mira! 

(p. 22) Giuseppe – (corta Manuel) Ei, bela, fica 

tranquila perque comigo os seus sonhos non vão se 

transformar em pesadelo, non! Sabe, bela, lá na minha 
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Itália, mostra família tinha um agormeto. Consci 

agrometo? (plateia responde) Bem, é como a gente 

chama lá na minha Nápola uma plantação de laranja. […] 

8 

Pedro conversa 

com um homem 

escolhido 

anteriormente 

entre o público e 

pede sua ajuda 

para ler uma 

carta, antes, 

porém, prepara o 

homem para que 

use sua 

experiência de 

protestos para 

dar maior 

veracidade à 

leitura. Este 

diálogo é feito 

dentro de um 

espaço fechado, 

onde estão 

apenas os dois. 

(p. 27) Hola amigo, usted podria ayudarme por 

favor? (plateia responde) Sabes leer? (plateia responde) 

Entonces vem conmigo. No permitas que te miren. Vem 

de prisa. (entrando em uma casa) Entra compañero, 

cierra lapuerta. Gracias, vem hasta acá, usted podría... 

Perdón, como te llamas? (plateia responde) Mucho gusto, 

Pedro. Soy del grupo de moradores del cortijo Cabeza de 

Porco, que queda después de la iglesia, conoces? 

(plateia responde) […] Usted podria leer esta carta em mi 

lugar, muy alto, para todo el Pueblo, para que todos se 

enteren de la verdade de la Higiene? (plateia responde) 

Usted vive acá pierto? (plateia responde) Y vive em una 

casa? (plateia responde) La policía te molesta em tu 

casa? (plateia responde) Acá siempre hacen 

inspecciones, invaden y dicen que vivimos em pocilgas. 

Pero como creen que podemos pagar por um lugar mejor 

com los sueldos que recebemos de la fabrica? Em esta 

fabrica de ar infecto, donde passamos todo el dia jamás 

vi um agente de Higiene. Usted tiene trabajo amigo? 

(plateia responde) Em que trabajas? (plateia responde) 

De cuanto tempo es tu jornada? (plateia responde) Acá 

trabajamos catorce horas por día, esto no es correto, 

verdad? Tienes patron? (plateia responde) El es um buen 

patron? (plateia responde) Que es lo que hace para 

mejorar su situación? (plateia responde) Participaste de 

alguna manifestación? (plateia responde) Em prol de 

quê? (plateia responde) Y como te fue? (plateia 

responde) Que era lo que gritaban em la calle, em la rua? 

(plateia responde) Y la policía como se portó? (plateia 
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responde) Amigo, que sentias al lado de tus conpañero, 

luchando por uma causa? (plateia responde) Donde 

están ahora? (plateia responde) Continúan luchando? 

(plateia responde) Crees que com tu trabajo haces algo 

por tu país? (plateia responde) Compañero tienes 

familia? (plateia responde) Tienes hijos? (plateia 

responde) Cómo se llaman? (plateia responde) Sueñas 

algo para el futuro de tus chicos? (plateia responde) Mi 

novia esta embarazada. Creo que es uma niña, porque la 

panza esta redonda y no pontuda usted sabe.... Espero 

que encuentre outro marido. No más guapo! Para que se 

no se olvide de mí. Es hora amigo. Ayúdame a abrir la 

ventana. Compañero que sueñas para el futuro de este 

país y de su pueblo? (plateia responde) Por favor 

compañero lee esta carta com todo tu corazón y bien alto 

para que todos entendam la urgência de esto. Gracias 

amigo, fue um placer conocerte. Lea como se estibeste al 

lado de tus compañeros em aquella manifestación, agora 

es contigo... (o homem abre a janela da casa e se dirige 

agora para todo o público lendo a carta) 

O texto do espetáculo Hygiene, como enunciado, também apresenta várias 

marcas de participação do público na enunciação. Lacunas que são menores em 

número e qualidade em relação à Hysteria. Qualidade aqui refere-se a intensidade da 

relação/intimidade público-atriz/ator. Como no item 2 que apresenta a relação que 

Carmela estabelece com o público é significativo, mas ainda apresenta perguntas que 

buscam uma resposta específica (nome da calça, quantidade de cômodos da casa e 

lugar de onde ela teria vindo). O destaque são os itens 6, 7 e 8, nos quais o diálogo 

mostra abertura para contribuições autorais dos espectadores, já que revelam gostos, 

sonhos (cenas das mulheres que conversam com Manuel e Giuseppe), 

particularidades e experiência de vida (Homem que lê a carta). Essas cenas também 

estão podem ser vistas como a categoria Atuar, como abaixo, visto que os 

participantes estão envolvidos de maneira plena nas cenas. 
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A interação com o público na conversa com essas personagens nos revela 

aspectos da vida daquelas pessoas, boa parte constituída de imigrantes, no século 

XIX. A comparação de Carmela entre o tamanho das casas e a quantidade de 

pessoas que ali viviam nos faz entender a condição sub-humana a que eram 

submetidas essas famílias. É a decadência na plantação de laranjas que faz 

Giuseppe tentar a sorte num Brasil que vivia um período de fome e miséria. Manuel, 

esperto e ganancioso, que se valer dos sonhos de moradia da mulher que seduz. 

Podemos imaginar como o espetáculo precisaria ser reformulado, com personagens 

e falas previamente elaboradas, caso essas cenas não fossem refeitas a cada 

representação com o público presente. Sem essa participação espontânea, o grupo 

precisaria encontrar outra forma de traçar um paralelo entre as condições de vida no 

século XIX e nos dias atuais, para substituir a participação espontânea e os diálogos 

humorados desta dramaturgia. Essa comparação também está presente no 

questionamento que Pedro faz ao seu “companheiro”: “Em que trabajas? (plateia 

responde) De cuanto tempo es tu jornada? (plateia responde) Acá trabajamos catorce 

horas por día, esto no es correto, verdad?”. O que leva muitos espectadores a 

refletirem sobre essa problemática no mercado de trabalho de então. O mesmo vale 

para a atuação engajada social e política de Pedro, como representante do 

movimento de resistência contra a demolição dos cortiços e a história de luta e 

protestos que cada espectador apresenta. Esse questionamento de Pedro não é à 

toa, e as referências que ele fará na sequência dependem da resposta do participante. 

Isso poderá levar o homem escolhido a pensar sobre sua atuação política nos dias 

de hoje, mas, ali naquele momento, suas palavras serão a base para a continuidade 

da cena. 

Não encontramos em Hygiene a proposta de estabelecimento de uma relação 

mais duradoura ao longo do espetáculo, como acontece com a personagem Maria 

Tourinho, mas a cena de Pedro com o espectador também propõe um 

aprofundamento nas relações e o resultado é a forma como o espectador lê a carta 

para o público. Uma leitura cheia de energia e presença, revelando indignação e dor 

pela causa do amigo, como pode-se constatar no vídeo Hygiene Grupo XIX129.  

                                            

129 SESC TV. Hygiene Grupo XIX. São Paulo, 2011. Disponível no endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=1wVeubp8uXI, acesso em 19/08/2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=1wVeubp8uXI
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Assim como em Hysteria, comprovamos a importância da contribuição do 

público a partir da análise da categoria Diálogo, confirmando a riqueza do texto 

dramático que se apresenta como incompleto diante do público. Esta categoria nos é 

de fundamental importância para observarmos os vários espaços para as vozes do 

público. Essa participação do público compõe a dramaturgia do espetáculo e dá a ele 

status de coautoria, como vimos no capítulo anterior. 

Espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo 

CATEGORIA DIALOGAR – Ator/atriz propõe um diálogo com um (a) espectador (a) 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

Clessi/Ronaldo – de 

mesa em mesa, fala 

sempre algo desse tipo 

de texto que vemos ao 

lado. Enquanto vai 

passando nas mesas, 

ele “se monta” de Clessi, 

de forma que na última 

mesa que passar fique 

pronto. 

(p. 3) Sabe quando a pessoa vai e fala 

assim, "esse aí é bandido. Vagabundo, sem 

vergonha", e isso parece uma certeza totalmente 

simples e clara, e inquestionável para a pessoa? 

Sabe quando o cara diz, "esse aí é louco", ou "essa 

é vagabunda", ou, "esse aí é viado!.." Sabe? E 

você já pensou talvez nisso por alguns instantes, e 

percebeu que essas ideias que o cara fala com 

tanta força, com tanta certeza, na verdade não 

fazem o menor sentido, não obedecem à lógica, 

não têm uma justificativa. E você provavelmente já 

percebeu que por trás delas se escondem umas 

outras ideias inconscientes, que são, na maioria 

das vezes, os opostos diretos das coisas que a 

pessoa fica reafirmando. Então, na verdade é 

assim: o cara xinga o outro de vagabundo, e está 

pensando ao mesmo tempo "quero ser como ele"; 

o cara chama o outro de viado e ao mesmo tempo 

está pensando "quero dar para ele"; o cara diz, 

"sou reacionário", e está pensando, "quero ser 

revolucionário"; o cara diz "morre comigo" e está 



178 
 
 

dizendo "vive comigo"; ele diz "vamos morrer 

juntos" e está dizendo "vamos ser felizes para 

sempre"... E vice-versa. Isso sempre teve para 

mim um viés prático. Porque sempre que um cara 

me chama de gostosa eu já sei que ele quer 

chupar o meu pau. Não é verdade? Todo o mundo 

sabe o que tem aqui embaixo. 

2 

A Mãe conta algumas 

histórias para o público, 

fala com as pessoas, 

enquanto o ambiente vai 

sendo organizado. Ela 

passa nas mesas e às 

vezes fala a todos, 

utilizando-se livremente 

dos blocos de falas. 

 

(Há cinco blocos de 

texto que a atriz vai 

intercalando de mesa 

em mesa. 

Apresentamos este 

bloco 1, como exemplo. 

Em todos os blocos, o 

texto é apresentado 

como monólogo, 

portanto, não há 

participação do público 

prevista) 

(p. 4) MÃE – [1] Quando a Alaíde tinha lá pelos 10 
anos, eu me lembro direitinho, não sei de onde ela 
tirou isso, não sei se uma amiga do colégio falou 
alguma coisa, ou se ela andou escutando alguma 
discussão minha com o Jorge, sabe, porque essas 
coisas às vezes assustam a criança... se bem que 
na época nem era nada de sério... Enfim, não sei 
de onde ela tirou, mas eu me lembro que ela 
inventou, lá pelos 9, 10 anos, que queria ser 
solteira para o resto da vida. Talvez fosse algum 
filme, sei lá mas ela queria viver sozinha para o 
resto da vida... Eu até cheguei a ficar preocupada, 
sei lá, achei que ela podia estar meio deprimida... 
E eu perguntava por que ela tinha inventado isso, 
e ela falava assim, "porque aí eu posso ter todos 
os quartos da casa só para mim!..." Bom, sei lá! 
Ela tinha alguma razão, vai ver... Mas depois ela 
mudou de ideia, foi só encontrar o primeiro 
namoradinho, né?... Quando estava com quinze, já 
estava sonhando em casar, queria ser madrinha 
de casamento das primas!... Enfim, essas coisas... 

 

 

A análise da categoria Dialogar no espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, 

tudo está acontecendo nos mostra que há poucas ocorrências de interação com o 
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público que promova o diálogo entre personagem e espectador. Na tabela acima, 

encontramos dois momentos em que as personagens Madame Clessi e a Mãe de 

Alaíde passam pelas mesas dos convidados e propõem uma conversa. Apesar do 

texto não trazer, como nos outros espetáculos, a rubrica “plateia responde”, inferimos 

que há sim réplica da plateia ao analisarmos a passagem de Ronaldo/Clessi, que vai 

montando a personagem durante sua passagem pelas mesas, e a passagem da Mãe, 

que usa sete blocos diferentes de texto durante essa trajetória, dada a proximidade 

ator/atriz e público, bem como o caráter informal da relação. Esta certeza se reforçou 

com o depoimento do ator Ronaldo Serruya que trouxemos acima, ao falar do 

espetáculo, e que reapresentamos aqui, sobre essa sua cena com o público. Ao 

dirigir-se a uma mesa na qual se encontrava uma senhora, vivenciou a seguinte 

experiência: 

Porque você acha que dá para duvidar do que tem aqui em baixo? Não dá!”. 
Numa noite, uma senhora, com idade já avançada, respondeu: (imita) “Sim, 
meu filho, é isso mesmo! Hoje em dia esses homens só querem saber de 
chupar pau!”. (os dois riem) “É uma tristeza! Na minha época não era assim, 
não!” (e o ator completa, dizendo que “todo mundo na mesa cai na 
gargalhada... Aí eu tenho que fazer alguma coisa com isso, não é?”. Por 
outro lado) 

 Fica evidente que a fala dessa senhora fez parte do texto dramático daquela 

noite, e, o que mais interessa para nossa análise, que a cena abre espaço para a fala 

do espectador. O texto analisado pode não trazer essa indicação por não prever, 

talvez, a manifestação do público, mas agora, partindo da experiência com o público, 

pode ser atualizado e prever essa (possível) contribuição através da rubrica. O 

mesmo acontece com os blocos de texto para a cena da Mãe com os convidados.  

Como constatamos na tabulação, não há outros momentos de interação com 

diálogo entre ator/atriz e público. Essa pouca abertura do espetáculo Nada aconteceu 

para o diálogo com o público, demonstra o escasso espaço no texto dramático 

reservado às vozes dos espectadores, e, consequentemente, a pouca contribuição 

do público para o resultado final do texto. Essa proposta de dramaturgia ainda 

mantém princípios que observamos nos espetáculos anteriores, mas ao mesmo 

tempo apresenta um grande diferencial em relação à Hysteria e Hygiene, no que 

tange a uma escrita polifônica, uma vez que a contribuição do público é mínima e nem 

aparece na rubrica do texto. 
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O espectador-personagem 

Nesta categoria o público participa da cena com voz e corpo, ou com corpo 

apenas quando isso se dá de forma significativa, saindo do seu lugar entre o público 

e assumindo outros espaços, integrando a cena efetivamente. Decidimos não 

classificar nesta categoria algumas cenas em que há diálogo da espectadora com a 

atriz sem maior envolvimento, ou seja, de forma limitada ou tímida, uma vez que a 

própria cena ainda não exige maior envolvimento do público, em especial as do início 

do espetáculo, como no caso da cena abaixo: 

(p. 23) Maria tourinho (toca seus pezinhos na mulher sentada ao seu lado) 
Desculpe, minha tia-avó insistia em declamar aos quatro cantos quão belos 
e delicados eram os meus pequenos pés. Dizia-me que tê-los era uma 
bênção e, portanto, qualidade essencial da minha personalidade feminina. 
Mas o que eu sempre admirei em mim e nos outros foram as mãos... A 
senhora me permite que eu veja suas mãos? (Afaga a mão da mulher 
sentada ao seu lado) uma vez uma prima de papai, vendo-as soltas e 
displicentes, aconselhou-me: faça de suas mãos como um embrulhinho e 
adestre-as, elas serão suas cúmplices. Eu estou chateando a senhora? 
(plateia responde) Desculpe-me. (Levanta-se e cochicha seu segredo no 
ouvido de outra mulher da plateia) 

Na cena acima, toda ação é conduzida pela atriz e todo o texto é dito por ela, 

não há, de fato, maior envolvimento da participante, o que se percebe no texto foi 

observado também na cena. Isso se dá também por tratar-se de cena inicial do 

espetáculo, quando os laços de amizade entre elas ainda não foram criados. Neste 

caso em particular, classificamos o momento como diálogo, como se pode constatar 

mais acima. Situação diferente, classificada como atuar, acontece na cena da mesma 

atriz-personagem com sua amiga, um pouco mais adiante, quando conversam sobre 

casamento e a espectadora é conduzida a revelar particularidades de sua vida: 

(para a mulher sentada ao seu lado) A senhora é casada? (plateia responde) 
Pensa em se casar? (plateia responde) Como foi a festa de seu casamento? 
(plateia responde) A senhora fez o seu vestido? (plateia responde) O meu 
fui eu mesma que fiz! Eu e minhas cúmplices (mostrando as mãozinhas). 
[…] 

Com esse olhar para uma participação mais significativa na cena, deixamos de 

classificar aqui também as cenas de leitura dos bilhetes, entendidas como categoria 

fazer, uma vez que essa leitura se caracteriza apenas como algo realizado dentro da 

cena, sem envolvimento completo das participantes: leem de seu próprio lugar e sem 

maior envolvimento com o objeto da leitura.  
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Espetáculo Hysteria 

CATEGORIA ATUAR – Mulher-paciente / todo o público participa da cena: 

deslocamento para o centro da cena; uso do corpo e/ou voz 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

Mulheres 

plateia 

“entram em 

cena”, 

ocupando os 

espaços da 

Sala de 

Asseios do 

Hospício 

Pedro II 

(p.22) Nini (Indica os lugares para a plateia feminina 

acomodar-se) Entrem, minhas senhoras. Os bancos estão 

limpos e higienizados, por favor, acomodem-se! Aquele ali, 

minha senhora, está limpo também, pode se sentar. 

Um momento, por favor (limpa um banco com seu 

pano). 

Agora sim, fique à vontade. (para uma mulher da 

plateia) 

A senhora está com a feição mais caprichosa hoje, 

tem feito o que do Dr. Mendes pediu? (plateia responde) 

Vê-se que sim. (quando todas estão sentadas) 

Vamos às regras: não ponham os pés nos bancos, 

não abram as janelas e não toquem nas portas! E lembrem-

se, não sou eu quem faz as regras, é o Dr. Mendes, e por 

isso devem ser seguidas à risca! 

2 

Maria 

Tourinho 

conversa 

sobre 

casamento 

com a mulher-

paciente ao 

lado 

 

(p. 28) (para a mulher sentada ao seu lado) A 

senhora é casada? (plateia responde) Pensa em se casar? 

(plateia responde) Como foi a festa de seu casamento? 

(plateia responde) A senhora fez o seu vestido? (plateia 

responde) O meu fui eu mesma que fiz! Eu e minhas 

cúmplices (mostrando as mãozinhas). […] 

3 

Nini leva uma 

mulher-

paciente par o 

(p. 28) (dirige-se à mulher a qual perguntou o nome) 

Por favor minha filha, vamos ao exame. Por favor, fique de 

pé! Qual é a sua altura? (plateia responde) Peso? (plateia 
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centro da 

arena e 

realiza o 

exame 

 

responde) Não me esconda nada, por favor. Qual a cor dos 

seus cabelos? (plateia responde) Olhos? (plateia responde) 

O fundo de olho está bom! Lóbulo da orelha, dentes alvos. 

Dedos? Sabe bordar? (plateia responde) Tocar piano? O 

que faz uma dama se não borda e nem toca piano? (plateia 

responde) A sua família conseguiu casamento para a 

senhora? (plateia responde) Tem alguma cicatriz? (plateia 

responde) Qual o motivo, me diga! (plateia responde) Agora, 

por favor, siga meu dedo, somente com os olhos, sem a 

cabeça! Muito bem, pode sentar. Muito obrigada, gostei do 

seu exame. Talvez caminhadas e alguns escalda-pés 

melhorem seus reflexos. Mas por enquanto passarei seus 

dados ao Dr. Mendes, e ele dirá o que é melhor para a 

senhora. O doutor logo virá lhe ver. Obrigada, minha filha. 

4 

Participação 

de algumas 

mulheres na 

cena da reza 

 

(p. 28) Maria Tourinho (convida a mulher que está 

sentada ao seu lado para rezar e se ajoelha junto a ela, em 

frente ao banco) Meu Pai e Senhor, me encontro aqui [...] 

(p. 29) Maria Tourinho (refere-se à mulher que está 

sentada ao seu lado) Esta senhora quer pedir. Peça! (plateia 

responde) 

(p. 29) Nini – Deus Pai Todo Poderoso, fazei de mim 

um instrumento de tuas obras. Vamos rezar minhas filhas 

(ajoelha junto às outras e convida as mulheres da plateia, 

inclusive a que fez o exame, chamando-a pelo nome) 

Nini (para a mulher que fez o exame preliminar) 

Vamos lá, minha filha, ainda não escutei a senhora pedir. 

Vamos, eu te ajudo. (plateia responde) Senhor, dai luz aos 

meus pensamentos, […] (Nini e mulher-paciente rezam 

juntas) 

5 
Maria 

Tourinho 

(p. 31) (para a mulher sentada ao seu lado) Sabe, o 

que eu sinto mais falta é dos meus filhos. A senhora sabe 

como é ter um filho? (plateia responde) A senhora já esteve 
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conversa 

sobre filhos 

com um pássaro vivo apertado na mão? (plateia responde) 

Pois eu senti o mesmo, só que por dentro do sangue. 

Quantos filhos a senhora tem? (plateia responde) Quais os 

nomes? (plateia responde) Eu tenho cinco filhos [...] 

6 

Maria 

Tourinho e 

sua amiga 

participam do 

recital de 

poesias, e ela 

cria um 

poema para a 

espectadora-

paciente 

(p.32) (traz, pela mão, a mulher que está sentada ao 

seu lado) Podemos falar um? (perguntando para Clara que 

responde afirmativamente) Eu fiz um para a senhora 

(declama um poema improvisado no qual rima várias 

respostas dadas pela mulher até este momento da peça) Eu 

tenho outro também […] Eu mesma fiz, por esses dias. 

(volta rápido para a enamorada) A senhora ficou nervosa? 

(plateia responde) Eu fiquei. (não consta do texto publicado 

o pedido que Maria Tourinho faz a espectadora para que 

declame um poema para ela, como retribuição e que vimos 

acontecer na cena) 

7 

 Personagens-

pacientes e 

espectadoras-

pacientes 

cantam e 

dançam 

(p. 37) Clara, Maria Tourinho, M.J. e Hercília (cantam 

e convidam as outras mulheres para dançar) 

Todas Esta casa tem quatro cantos 

Cada canto tem uma flor 

Nesta casa não entra maldade 

Nesta casa só entra o amor 

[…] 

(p. 38) é feita uma grande roda com todas as 

mulheres da plateia, e elas repetem v[arias vezes a música, 

cada vez mais rápido) 

Nini (tenta manter o andamento da música, a 

parcimônia da dança) 

M.J. (brinca de mudar as mulheres de lugar dentro da 

roda) 

Hercília (dança com as mulheres, faz rodopios, sobe 

nos bancos) 

Clara (diverte-se ao brincar de abrir e fechar a roda) 
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Maria Tourinho (gira sem parar no centro da roda) 

(A música ganha ritmo e velocidade, as mulheres 

batem palmas e todas ficam cada vez mais agitadas em um 

crescente bem forte) 

Nini (interrompe) Chega! Para! Chega! Todas 

sentadas, agora em seus lugares. Não era para suar, era só 

para cantar. Sentem-se já, rebeldes. Não se pode dar a mão 

e já querem o braço. 

(todas as mulheres voltam para seus lugares)  

8 

Personagens-

pacientes 

brincam com 

datas de 

nascimento 

das 

espectadoras-

pacientes 

Maria Tourinho, Nini e M.J. (seguem perguntando as 

datas de nascimento das mulheres da plateia, fazendo uma 

brincadeira entre as datas da época e as atuais. Todas se 

envolvem nas perguntas, a brincadeira vira uma grande 

bagunça, muita risada e falatório, cada vez  mais alto) (a 

brincadeira termina quando Clara tem um ataque histérico) 

9 

Maria 

Tourinho pede 

a enamorada 

em casamento 

(Volta da chuva e se dirige para a enamorada) A 

senhora quer casar comigo? (possível resposta da 

enamorada. Clara coloca uma coroa na cabeça da 

enamorada e acompanha as noivas) 

  

A primeira cena que identificamos como participação efetiva do público é a 

própria cena inicial na qual as mulheres vão adentrando o espaço de representação, 

sendo já observadas pelo público masculino, e interagindo, ainda que de forma tímida, 

com Nini, e as outras mulheres (às vezes com o olhar). Uma vez que a cena é 

exatamente isso, a recepção das mulheres novas que deverão passar pela inspeção 

de Nini, por ordem do Dr. Mendes. O próprio jeito tímido de adentrar o espaço revela 

um corpo inseguro e desconfiado como seria comum numa paciente que entra pela 

primeira vez num sanatório. Nesta cena inicial, Nini faz algumas sondagens com as 

pacientes. Além deste primeiro momento coletivo, há outros dois igualmente 

importantes: o da reza e o de canto e dança. Na reza temos parte do público dentro 
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da arena, de joelhos junto com as atrizes, que é estimulada pelas atrizes-pacientes a 

orar. O texto oração, como sabemos, não consta no texto dramático, nem na rubrica, 

que apenas diz “plateia responde”, e, portanto, à medida que essas mulheres aceitam 

a provocação e rezam, este texto vai dilatando, ampliando. No momento da cantoria 

e dança, as mulheres contribuem com a cantoria proposta pelas atrizes, não com 

texto, mas ajudam também a instaurar um clima de festividade e bagunça na sala 

antes quieta e organizada. Essa alegria que encontrou uma válvula de escape revela 

outro lado dessas mulheres tão sofridas, desoladas e sem esperança. Portanto, de 

fundamental importância para a dramaturgia. O mesmo vemos na cena de brincadeira 

com as datas de aniversário, na qual vemos a surpresa das atrizes e das mulheres 

ao confrontar as datas o que gera confusão e descontração. Aqui, acrescenta-se o 

texto ‘data de aniversário’ e possíveis exclamações próprias à brincadeira. 

Além das cenas de participação coletiva do público, a tabulação nos mostra a 

existência de várias cenas entre uma atriz e uma espectadora, como as cenas de 

Maria Tourinho que vai ganhando maior dimensão com o decorrer do espetáculo. As 

duas amigas, ao desenvolverem uma conversa íntima e fazerem coisas juntas, como 

rezar, declamar um poema, ou cantar e dançar, vão condicionando a dramaturgia a 

essa relação de amizade que termina por fazer com que Maria Tourinho confesse seu 

crime e peça a amiga em casamento. Para além do diálogo, existe nesse conjunto 

cênico uma disponibilidade da mulher-paciente que aceita fazer parte desta fábula e 

dos jogos cênicos, sempre pela mão da atriz-paciente. 

Para finalizar, é preciso mencionar o texto da cena de inspeção de Nini, quando 

examina a mulher-paciente, que, se por um lado acontece como resposta a perguntas 

pontuais, por outro pode ser mais autoral à medida que ela faz perguntas do tipo: “O 

que faz uma dama se não borda e nem toca piano? (plateia responde) A sua família 

conseguiu casamento para a senhora? (plateia responde)”. Entretanto, mesmo uma 

pergunta pontual pode gerar desdobramentos, como sabemos, exemplo disso é o que 

observamos numa determinada apresentação do grupo. Ao ser questionada sobre a 

cor dos olhos a mulher-paciente titubeou, disse uma, corrigiu; Nini perguntou se ela 

tinha certeza, o que resultou num “acho que sim” e riso da plateia. Na sequência, ao 

responder sobre a cor do cabelo, Nini novamente perguntou se ela tinha certeza.... 

Portanto, fica evidente a reverberação de uma resposta da espetadora na cena. 
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Espetáculo Hygiene 

CATEGORIA ATUAR – espectador (a) / todo o público participa da cena: 

deslocamento para o centro da cena; uso do corpo e/ou voz 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

Cena da 

procissão. 

Primeiro os 

atores, depois 

todo o público 

segue a carroça 

da Noiva 

Amarela em 

cantoria 

(p. 14) Todos – Que santo é aquele que vem no 

andor. 

Que santo é aquele que vem no andor. 

É São Benedito com seu resplendor. 

É São Benedito com seu resplendor. 

Meu São Benedito conceda a licença. 

Meu São Benedito conceda a licença. 

Dançai esse congo na vossa presença. 

Dançai esse congo na vossa presença. 

Meu São Benedito eu queria saber. 

Meu São Benedito eu queria saber. 

O dia e a hora em que hei de morrer. 

O dia e a hora em que hei de morrer. 

 

Chico das Ora (empurra a carroça e a plateia 

envolvida pelo cordão é conduzida em procissão pela 

rua) 

2 

Cena de 

Carmela sobre 

roupas, casas e 

origem. A 

segunda parte 

da cena é de 

interação e 

coloca o público 

no centro da 

cena. 

 (p. 16) (para a calça de algum homem da plateia) 

Che è isso? Io non conosco essa calça? Io conosco tutti 

roupa, nunca havia visto questa calça! Bela calça! Scusa 

ragazzo, il nome? (plateia responde) Non, dela calza! […] 

Il signore tem casa? Scusa, ma quanto di cômodo há na 

tua casa? (plateia responde) E quanto di gente? (plateia 

responde, Carmela dirige-se a outras pessoas da plateia) 

E na tua? (plateia responde) E na tua? (plateia responde) 

E na tua? (plateia responde) Isso non é justo! Perché qui 

noi vive com quarenta personi em due cômodo. Calcula. 
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E guarda que io vim de longe, lontano (longe). (Volta a se 

dirigir ao dono da calça) Donde pensa que sono io? 

(plateia responde) E il signore pensa que io sono donde? 

(plateia responde) E la signorina? (plateia responde) 

Allora la mano chi pensa che io sono d’Itália! (plateia 

responde) Tutto il mondo! Ma non, io non sono italiana, io 

sono nata nel mare em uno navio d’imigranti. Imagina 

num navio! Ne perto de lá, ne perto de cá. Da sola, senza 

mama, senza papa, ma guarda que felicita perto das 

malas, perto delas, das roupa mia 

3 

Manuel conversa 

com uma mulher 

morena. Nesta 

cena, Manuel 

traz a mulher 

para perto de si 

e conversa com 

ela, começam 

em pé, depois 

sobem na 

carroça. 

(p. 17) Manuel – [...] (dirige-se a uma mulher do 

público, de preferência morena) Não é minha senhora!? 

Muito prazer! Manuel Pinho do Aido, proprietário do 

cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga. 

Conheces? (plateia responde) Vais conhecer! Sua graça? 

(plateia responde) Muito prazer! Está a ver aquela 

carroça? Pois, mulher, fui eu também que fiz. Vamos lá 

ao pé da carroça ter uma lorota os dois. Sem vergonhas, 

mulher! (caminha com a mulher em direção à carroça) Tu 

és brasileira? (plateia responde) Olha, eu vou te dizer, 

este país é uma maravilha, o problema são as pessoas 

que estão nele, que não valem nada! (sentam-se os dois 

na carroça) 

(p. 21) (para uma mulher morena) Vamos ter aqui 

uma lorota os dois. Sem vergonhas, mulher! Diga pra 

mim: como é o lugarzinho que tu vives? (plateia 

responde) E tu és feliz lá? (plateia responde) Tem que ser 

feliz onde se vive! 

(p. 22) Mas eu também tenho o que lhe oferecer. 

Mas se tivesses que pensar uma casinha assim, tal e qual 

os teus sonhos, assim do teu jeitinho, como é que ela 

haveria de ser mulher? (plateia responde) Olha que tu 
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estás a falar e eu estou aqui a calcular que eu tenho uma 

casinha que é tal e qual o teu sonho! É assim do teu 

jeitinho!  

(corta Giuseppe) Eu tenho um lugarzinho que é tal 

e qual o teu sonho. Tu dizes que (refere-se a descrição 

da mulher da casa de seus sonhos) Sabes que lugar é 

esse? É o cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de 

Braga! Lá vive-se na ordem! A Inspetoria de Higiene não 

vai ter contigo! Tem até latrina! Sabes o que é latrina? 

(plateia responde) Vai lhe apetecer tamanha! É tal e qual 

o teu sonho! Porque é um sonho de lugar! Sonho maior 

que qualquer avenida larga dessas que estão a passar 

por cima das pessoas! Agora, eu sou pelo direito. (desde 

da carroça) Vamos fazer o seguinte: vou marcar aqui na 

minha caderneta o primeiro mês de aluguel e ficamos 

assim os dois. Tu vais lá entrar e não vais mais sair... 

4 

Giuseppe, 

concorrendo 

com Manuel, 

escolhe outra 

mulher para 

conversar. Neste 

caso, porém, ela 

fica de longe, 

mas mantendo 

diálogo com ele, 

que está no alto 

de uma sacada. 

(p. 21) Giuseppe – (escolhe uma outra mulher no 

meio da plateia, de preferência magra) Hei, bela, tu aí 

questi cabelos cor de ouro, scusa, come ti chiama? 

(plateia responde) Que belo nome! Piacere, io mi chamo 

Giuseppe, e da minha parte, io queria tanto encontrar 

uma ragazza assim com uma cara farta, forte, robusta, 

para tirar um retrato de casamento comigo. 

Mas em questi tempos de fome tão tudo assim 

como tu: magrinha, magrinha! Stecchina! Não serve. 

Mas, ó, não te preocupa porque ainda assim stecchina, tu 

continua bela, viu, più bela! 

[…] 

(para a mulher magra) Ascolta, gosta de laranja? 

(plateia responde) Guarda, que io conosco bem as 

laranjas, esta aqui, ó, é das boas! Olha que eu tive uma 

ideia! (oferece a laranja) Quer uma, bella? Quer? (plateia 
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responde) Isso, viene aqui pegar, tá tão magrinha.... 

Nestes tempos de fome, temos que aprender a dividir 

tutta comida. Mangia, pra deixar de ser assim stecchina! 

(joga a laranja para  a mulher) Que mira! 

(p. 22) Giuseppe – (corta Manuel) Ei, bela, fica 

tranquila perque comigo os seus sonhos non vão se 

transformar em pesadelo, non! Sabe, bela, lá na minha 

Itália, mostra família tinha um agormeto. Consci 

agrometo? (plateia responde) Bem, é como a gente 

chama lá na minha Nápola uma plantação de laranja. […] 

5 
Leitura da carta 

pelo espectador.  

(p. 27) (o homem abre a janela da casa e se dirige 

agora para todo o público lendo a carta) Carta – Atenção, 

trabalhadores! Não acreditem nos jornais oficiais. A 

verdade é que mais de trezentos cortiços já foram 

demolidos e a cada dia um novo é ameaçado. Se todos 

os cortiços desaparecerem, onde nós trabalhadores 

iremos morar? 

6 

Cena do Cordão 

carnavalesco. 

Os atores 

começam a 

cantar e tocar, e 

o público passa 

a fazer parte da 

folia. Os atores 

vão organizando 

o cordão. 

(p. 30) Mundo – Vamo ter que se uni aqui, povario, 

que o Cordão dos Hingienista quer lançar esta marchinha 

contra o nosso companheiro rato nas nossa avenida! Mas 

esse doutô não entendem que Carnaval é tempo de 

inversão, de revolta admitida, que conjura os medos e 

exalta a folia! Por isso agora vou convocar todo mundo 

pra me ajuda a melhora a caligrafia dessa marcha. Vamos 

dá um rabo de arraia nas otoridades para eles vê a nossa 

festa de ponta-cabeça! Vamo agora botar os rato pra 

cantar! 

Rato, rato, rato, 

Porque motivo eles te escondem no baú? 

[…] 

(p. 31)Mundo – Isso, meu povo, vamo ajuntando 

todo mundo! Bem junto, que [e pra misturar os cheiros 
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num cheiro s[o. Vamo dar gosto pra essa rua, de senti 

uma vez mais o triunfo e a glória do nosso cordão! 

Flausina, Maria João, Mundo e Giuseppe (incitam 

a plateia a batucar e a dançar) 

Mundo – Atenção, povario! Vamo fazer que nem 

moça donzela e abri o meio com muito cuidado, que é pro 

Mundão poder entrar! Quem quiser se indo a hora é 

agora, que depois que o cordão fechar quem tá fora num 

entra e quem tá dentro num sai! [...] 

[...] 

(O cordão é formado e sai pelas ruas cantando e, 

no fim da evolução forma-se grande roda) 

Flausina (com seu pano começa a dançar com 

uma mulher da plateia) 

 

Em Hygiene, como a tabela nos mostra, há dois momentos importantes de 

participação de todo o público, sendo o primeiro na cena de procissão logo no início 

do espetáculo e o segundo ao final da primeira parte com o cordão carnavalesco. A 

estratégia inicial de cena coletiva é importante para promover uma participação sem 

exposição pessoal, já que todos estão juntos na cena. Por se tratar de início de 

espetáculo, a estratégia ajuda os espectadores a irem entrando no clima, o que 

contribui para as próximas cenas. Já a cena coletiva final tem uma função dramática 

importante. Ao propor uma cena de folia carnavalesca, o grupo conduz os 

espectadores a um momento de alegria na saga daquele povo, ainda que haja a 

ameaça da chegada da Inspetoria, e que funciona como forte contraste com a cena 

dramática que vem logo a seguir com o anúncio do fechamento do cortiço. Sob o 

impacto dessa surpresa é que o público entra no cortiço para presenciar os últimos 

momentos de resistência dos moradores e a morte da Noiva Amarela. 

As cenas de interação individual dos itens 2, 3 e 4 (cenas com Carmela, Manuel 

e Giuseppe) promovem participação descontraída e espontânea dos espectadores, 

uma vez que são, em sua maioria, constituídas de perguntas pontuais e diálogos 
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curtos, gerando ritmo e humor. Além disso, a cena de disputa entre Manuel e 

Giuseppe, estabelecem uma relação mais íntima com as mulheres escolhidas. 

A cena da leitura da carta, entretanto, é a cena que apresenta um diferencial 

significativo em relação a todas as cenas analisadas até aqui: o espectador como 

protagonista da cena. Mesmo em Hysteria, em que as mulheres são levadas a 

contribuir com questões pessoais, a rezar, a declamar um poema, não há um 

momento em que uma delas faça uma participação “solo” como vemos neste 

espetáculo. A preparação feita por Pedro fazendo o espectador refletir sobre o 

problema, estabelecer relação com seus momentos de resistência e a importância 

desse posicionamento político, e que ao pedir-lhe que leia a carta orienta “Por favor 

compañero lee esta carta com todo tu corazón y bien alto para que todos entendam 

la urgência de esto”, é fundamental para a atuação deste homem que assume um 

personagem no momento em que abre a janela e fala ao público. 

Esta categoria apresenta momentos muito significativos de contribuição do 

público na dramaturgia enquanto cena global que não aparecem na categoria Diálogo, 

por não conterem diálogo propriamente ditos, como as cenas coletivas do início e do 

final. Entretanto, põe algumas cenas que apontamos naquela categoria em maior 

evidência, ampliando sua importância pela importância da atuação dos participantes. 

Para além do diálogo, recurso essencial do texto dramático e que coloca o espectador 

como coautor do texto, a participação do público em algumas cenas pode alcançar 

status de coautoria da cena teatral como um todo.  

Espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo 

CATEGORIA ATUAR – público participa da cena: deslocamento para o centro da cena; 

uso do corpo e/ou voz 

Item Cena/situação Transcrição 

1 

O público 

participa, sem 

saber, do início do 

espetáculo. Eles 

estão no meio da 

(p. 1) Cena  01 – montagem do teatro 

 

O público que for chegando encontra um galpão 

vazio. Uma bilheteira, vestida como tal, anota o nome 

das pessoas em uma lista. Ela comenta sobre o trânsito, 



192 
 
 

organização do 

teatro e depois da 

festa de 

casamento. 

Conversam entre 

si, com atores e 

com o diretor. Este 

momento inicial se 

desdobra em 

diferentes cenas. 

fala de um acidente que teria dificultado a sua chegada, 

e pede para cada um dos espectadores repetir o nome 

duas ou três vezes (porque os esquece). Distraída, 

puxa assuntos prosaicos com a plateia, que remetam 

sutilmente a temas e situações da peça. […] Os atores 

estão por ali e realizam ações que mais tarde aludirão 

de forma indireta aos personagens que interpretam na 

peça. Paulo, ainda sem a roupa do Padrinho (ou com 

uma parte dela), chega com o carro e tira algo do porta-

malas. Juliana fala ao telefone, enquanto dá as boas 

vindas a algumas pessoas do público, tratando-os como 

conhecidos seus. “Já vamos começar...”, etc. Janaina e 

Rodolfo discutem mais ao longe, de forma que não se 

pode escutar o que dizem, mas pode parecer uma 

discussão de casal. A certa altura Lubi se aproxima e 

faz uma pequena recepção para todos, enquanto 

diretor, na qual tampouco esclarece totalmente a 

situação (diz que estão nos preparativos finais, etc). 

Muito tempo sem que o público entenda ao certo a 

situação. 

[…] 

 

(p. 2) Cena  02 – mixagem da montagem da peça 

para festa com Hostess,  Felipe Cruz, 

coro/recepcionistas, Chefe da Técnica, Assistente de 

Técnica e Mãe. 

 

O espaço é modificado para se tornar a sala de 

uma festa de casamento. Chegada de mesinhas e 

cadeiras, flores, e um pequeno palco para a cerimônia. 

A hostess coordena a localização das mesas. Entra a 

mãe de vestido de festa, mas ainda não completamente 
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“montada” (figurino que a deixe bem arrumada, mas não 

“teatral” demais). Ela se dirige aos convidados enquanto 

ao mesmo tempo diz aos técnicos onde as mesas 

devem ser postas, etc. Ainda há longos momentos 

vazios. Não deve estar totalmente claro que se trata de 

um casamento. O clima é ainda flácido e híbrido, entre 

a organização de uma peça e de uma festa. 

[…] 

 

(p. 3) Cena  03 – o pré-coquetel 

 

Juliana, que interpreta a Mãe, já com os 

convidados parcialmente instalados, “sustenta” o atraso 

e o possível constrangimento, como que por obrigação 

(como se ela mesma não soubesse exatamente ao que 

se referem os preparatórios) [...]A Hostess está com a 

lista dos convidados em mãos, e separa mesa por mesa 

pelos sobrenomes, com plaquinha e etiquetas. A Mãe 

vai passando de mesa em mesa e fazendo pequenos 

comentários a partir de situações reais. Os comentários 

estarão diluídos no decorrer da cena. 

2 

Alaíde leva o 

homem que lhe 

deu um tapa forte 

para o centro da 

cena e contracena 

com ele tentando 

relembrar o que 

houve entre ela e 

Pedro. Durante 

toda a cena, 

Alaíde vai dizendo 

(p. 22) Você me ajuda? Talvez, se eu fizer as 

ações que começam a me vir à lembrança, meu 

passado inteiro emerja dessa escuridão sem fim. Já 

ouviu falar de regressão, psicodrama? Dizem que essas 

coisas funcionam. Me ajuda? Então você é meu 

namorado ou noivo. Acho que nós estamos num quarto. 

Sim. [...] Eu pego você e sento na minha penteadeira 

(faz a ação e coloca o homem da plateia numa outra 

posição). [...] Eu coloco a música e danço pra ele 

tentando atrair sua atenção (toda essa descrição 

acontece só na palavra). Ele não reage. Bufa um pouco, 
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quais ações o seu 

noivo estaria 

fazendo, ou quais 

reações estaria 

expressando, o 

que leva o 

espectador a 

interpretar o noivo 

conforme a 

orientação da 

atriz/personagem 

ri como se eu fosse uma criança boba tentando 

aparecer. Eu não desisto. Danço como nunca antes. Eu 

começo então a tirar a roupa pra ele (ela tira a roupa de 

verdade). Ele me olha, e já não sei mais exatamente o 

que ele expressa. Eu fico completamente nua, mas ele 

não faz nada. Não se atira sobre mim como eu gostaria. 

Então eu vou até ele e digo coisas no seu ouvido. Digo 

que eu gostaria de ser uma puta, que eu queria que ele 

me tratasse como uma puta. Mas então ele empurra 

meu rosto. [...] Eu poderia, se fosse uma cena de teatro, 

ter uma luz bonita me protegendo, estar vestindo um 

figurino lindo, e [...] Ao homem que ela colocou na cena. 

E você também teria recebido a sua instrução, que você 

leria nos meus gestos e na minha expressão, e saberia 

perfeitamente o que você fazer para o que a sua postura 

estivesse de acordo com a proposta da cena, e para 

que você também fizesse parte do teatro, e tudo isso se 

somaria para que fosse uma cena forte.... Mas ao invés 

disso, ao invés de fazer isso tudo, eu insisto mais e mais 

e não paro de provocar. Ele então ergue a mão e me dá 

um tapa na cara, forte como o que você me deu agora. 

[...] Ele ergueria a mão e, antes do tapa, a luz cairia 

cortando a cena no ápice, ou ele daria o tapa em 

câmera lenta, esse cara, esse meu noivo, ele faria 

isso!.... Isso agora ficou claro para mim de repente, esse 

tal noivo, você, sei lá eu que é.... Ele ia me estapear, 

acho... E eu pegaria as minhas roupas espalhadas no 

chão e me desculparia, humilhada de ter criado aquela 

situação ridícula. Nesse momento o fotógrafo atravessa 

a cena rapidamente e consegue tirar uma foto flagrando 

Alaíde/atriz no momento de constrangimento em que 

está. Clessi vai reposicionando o homem da plateia no 
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seu lugar original. Apaga a luz para evitar o 

constrangimento de Alaíde. 

3 

Padrinho convida 

um(a) 

espectador(a) para 

“morrer” junto com 

ele, quem aceita o 

convite entra com 

ele no carro para a 

última cena de 

atropelamento 

Obs. Não há 

rubrica que 

indique esta 

participação do 

público 

(p. 46) Não precisa ter medo. Não importa o que 

aconteça, não importa o tamanho da mudança. Tudo vai 

continuar como era antes. Mesmo se a mudança for a 

morte. Para alguém do público, estendendo a mão. 

Morre comigo? Para outro. Morre comigo? Morre? Para 

outro. Morre? Morre comigo. Eu não quero morrer 

sozinho. Para outra pessoa. Morre comigo. 

 

Em todo o espetáculo há apenas um momento real de participação de um 

espectador, como definimos na categoria, ou seja, que pressupõe um deslocamento 

consciente do público para o espaço de representação e uso de corpo e/ou texto. 

Trata-se do momento apresentado no item 2 da tabela, quando um homem aceita o 

desafio de dar um tapa no rosto da atriz Janaína Leite e é levado ao centro da cena 

para contracenar com ela. Entretanto, no início dos preparativos do 

espetáculo/casamento os espectadores estão ali, de forma espontânea e 

inconsciente, mas estão fazendo parte da cena. 

Os espectadores, à medida que vão chegando, vão entrando em cena, sem 

saber disso, como já dissemos. O texto intitula as cenas iniciais como: Cena 01 – 

montagem do teatro; Cena  02 – mixagem da montagem da peça para festa; e Cena  

03 – o pré-coquetel. Os títulos indicam que as cenas iniciais são de montagem (do 

teatro e da festa), mas o público não sabe disso e ocupa as cenas da forma como 

acha adequada, enquanto “nada acontece”, podendo estabelecer uma conversa com 

quem está ali no salão também esperando “algo acontecer”. O espectador está no 
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centro da cena, mas não está representando, nem propondo alguma ação, apenas 

está ali, por isso nossa dificuldade de classificar esta participação como atuar, pois 

não está atuando. Ainda assim, como proposta estética, ele está em cena, daí a 

justificativa da classificação. O texto dramático aponta essa participação na rubrica, 

mas não pressupõe o que chamamos de textualidade da paisagem sonora, como 

afirmamos na análise do espetáculo. 

O último momento de participação individual, apontado no item 3 começa 

dentro da cena e estende-se fora da cena. O possível diálogo entre o espectador e o 

ator/personagem não é revelado ao público e o ápice da cena é o atropelamento. A 

experiência de fazer parte desta cena é um diferencial para esse participante. Mesmo 

estando longe dos olhos do público e dos outros atores, ele está no centro da cena e 

sua participação também merece a classificação nesta categoria. Sem, com isso, 

gerar qualquer interferência no texto dramático, como já indicamos. 

A participação do público de forma plena, atuando no espetáculo, é pouco 

desenvolvida nesta proposta, o que distancia este processo de criação dos anteriores 

no que diz respeito ao lugar do público na cena. A análise da categoria diálogo já 

apontava isso, o que se confirmou aqui. 

 

O espectador propositor 

A análise do espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está 

acontecendo nos permitiu entender que há uma categoria de participação até então 

não observada nos espetáculos anteriores, ou seja, a da proposição de algo, que não 

é textual, por parte do público. 

Espetáculo Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo 

CATEGORIA PROPOR – espectador (a) propõe algo (que não seja texto) 

que fará parte da representação daquele dia 

Item Cena/situação Transcrição 

1 
Alaíde pede uma 

música para alguém da 

(P. 22) Eu pego você e sento na 

minha penteadeira (faz a ação e coloca o 
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plateia. Os 

espectadores devem 

buscar em seus 

celulares uma proposta 

de música para a cena 

que ela está criando.  

homem da plateia numa outra posição). 

Coloco uma música, alguma coisa sensual. 

Alguém tem uma música no celular pra me 

ajudar a reconstituir o mais fielmente 

possível essa lembrança? Talvez isso 

ajude! Eu então danço pra ele como que 

fazendo uma surpresa. Provavelmente eu 

devo ter escolhido alguma coisa especial, 

uma roupa provocante. Eu coloco a música 

e danço pra ele tentando atrair sua atenção 

(toda essa descrição acontece só na 

palavra). (grifos nossos) 

2 

A música sugerida 

pelo(a) espectador(a) 

volta a entrar no 

espetáculo, só que 

agora na cena real 

entre Alaíde e Pedro. 

Apesar da rubrica dizer 

“eleita pela plateia”, 

quem escolhe a música 

é Ronaldo/Clessi 

(p. 35) Cena 07 – Cena striper 

repetição  – com Alaíde, Camaleão/noivo e 

Fotógrafo 

(a música puxada do celular da 

plateia na cena 5, eleita pela plateia, entra, 

e a cena se repete, mas que desta vez com 

o Camaleão/noivo que entra no quarto 

trazendo um buquê. Sem texto, apenas 

música muito alta. Tudo o que foi apenas 

narrado na cena 5, agora acontece com 

figurinos, luz, movimentos.) 

 

Vemos acima que um dos espectadores, a cada noite, é coautor da trilha 

sonora do espetáculo. A música é usada duas vezes, sendo a primeira na cena de 

simulação com Alaíde e um homem da plateia e a segunda quando a cena é refeita 

entre Alaíde e seu noivo. Assim, há uma contribuição real desse espectador com sua 

sugestão de música, que está no seu aparelho celular e é emprestado ao operador 

da mesa de som. Como vimos em outras categorias, trata-se de um tipo de 

contribuição importante, ainda que não interfira no texto teatral. 
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A observação desta cena permite-nos avaliar positivamente esta estratégia do 

grupo de criar a cena de forma colaborativa, visto que há a participação daquele que 

está dentro da cena, o espectador que deu um tapa em Alaíde, e desse que oferece 

a música de seu repertório pessoal. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE PÚBLICO E POLIFONIA NO CONJUNTO 

DA OBRA 

Toda a análise dos espetáculos e das categorias de participação do público 

nos leva ao entendimento de que os processos criativos classificados que tiveram 

como base o Modo polifônico I, ou seja, aqueles de caráter coletivo-colaborativo cujas 

dramaturgias não contaram com ajuda de especialista externo ao grupo e que, 

portanto, foram assinadas pelo grupo todo, apresentam uma estética que pressupõe 

mais espaço de participação do público, seja pensando a dramaturgia da cena ou a 

do texto, resultando no que apontamos como ‘coautoria’ do público no espetáculo. 

Assim, Hysteria, Hygiene, representantes deste modo polifônico, apresentam maior 

interferência de vozes do público no texto dramático. Além disso, há cenas 

fundamentais para a dramaturgia da cena que resultam em participações 

espontâneas, engajadas e de qualidade, do público participante. Exemplos não 

faltaram em nossa análise para esta confirmação. 

O espetáculo criado segundo o Modo polifônico II, aquele cujo processo 

criativo era também colaborativo, mas cujo texto foi acompanhado, conduzido e 

definido por uma dramaturgista de fora do grupo, ainda que dentro do processo, 

resultou num espetáculo totalmente diferente da estética até então proposta pelo 

Grupo XIX, uma vez que não abre espaço algum para a participação efetiva do 

público. Em virtude disso, o espetáculo representante desse modo polifônico, Marcha 

para Zenturo, não nos possibilitou traçar um paralelo das categorias de participação 

com os outros espetáculos. 

O espetáculo baseado no Modo polifônico III, cujo processo de criação foi, 

como nos outros dois modos, de cunho colaborativo, mas teve sua dramaturgia 

definida por um dramaturgista convidado pelo grupo e que não participou do 

processo, não tendo também acompanhado a fase de levantamento de material 
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cênico, também apresentou menor espaço de contribuição do público nas cenas e no 

texto. Diferente de Marcha para Zenturo, o espetáculo Nada aconteceu, tudo 

acontece, tudo está acontecendo assumiu os espectadores como parte da 

representação e não como figurantes distantes. Ainda assim, sua estrutura é bem 

mais rígida, e prevê apenas poucos momentos de interação com a plateia, sendo a 

maior parte da interação, como apontamos, dentro da categoria escutar, ou seja, que 

pressupõe uma interação passiva do espectador. No que tange aos espaços para 

interação ativa com o públco dentro do texto dramatúrgico, ao traçarmos um paralelo 

entre a obra ‘livremente inspirada em Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues’ com 

Hysteria e Hygiene, podemos observar o grande potencial polifônico destas duas 

obras em detrimento da primeira. 

Podemos dizer que o processo coletivo-colaborativo sem contribuição de um 

dramaturgista que foi desenvolvido pelo Grupo XIX se caracterizou como o processo 

criativo com evidência concreta de contribuição das vozes do público na polifonia do 

texto dramático. Entretanto, este não é o único foco de análise da polifonia no trabalho 

do grupo. No próximo capítulo vamos analisar a presença de outras vozes dentro do 

texto. 

Esta análise dos espetáculos e da participação do público, que nos levou, por 

exemplo, a perceber as delicadas nuances de contribuição do público em Hysteria e 

Hygiene, bem como a paisagem-sonora-textual no início de Nada aconteceu, nos 

mostra que o texto dramático contemporâneo tem um desafio difícil a enfrentar, já que 

precisa ser um tecido no qual todas essas pequenas nuanças sejam percebidas, 

todas as vozes sejam impressas, e que dê conta, de certa forma, da materialização 

da enunciação teatral, ou, em outras palavras, um texto que contenha uma 

“espessura de signos e sensações” e para isso deve pressupor uma “percepção 

ecumênica de artifícios sensuais, gestos, tons, distâncias, substâncias, luzes, que 

submerge o texto sob a plenitude de sua linguagem exterior”130. 

  

                                            

130 BARTHES, R. Essais critiques. Paris, Seuil, 1964, p. 41-42. Utilizamos a tradução do Dicionário de 

Teatro de Patrice Pavis: PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
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INTERCESSORES  II  -  JANAÍNA LEITE 

ENTREVISTA131 
Começando... 

Em primeiro lugar quero agradecer por você ter aceitado participar 

da minha pesquisa sobre dramaturgia contemporânea, e reiterar a 

importância de ter o Grupo XIX de Teatro como parte deste estudo. 

Bom, Janaína, eu vou focar mais no Nada aconteceu, mas eu vou te 

fazer algumas perguntas sobre o Marcha pra Zenturo também, pode 

ser? 

Janaína – Pode. 

A primeira coisa que eu queria saber, de você, é se o Marcha foi, 

para a atriz Janaína, como os outros dois, Hysteria e Hygiene. 

Janaína – Ah, não! Ele foi bem diferente. Na verdade, o Marcha, nós não 

sabíamos que ele ia ser um espetáculo do grupo. A gente começou, tinha 

essa vontade de fazer uma troca prática com um grupo, porque a gente já 

vinha com essa dinâmica de interagir com outros coletivos. A gente tinha 

um projeto chamado “encontros antropofágicos”, que a gente fez umas dez 

ou doze edições, que era uns almoços, uns bate-papos com uns grupos que 

a gente trocava figurinha. E a gente tinha uma baita afinidade com o Grupo 

Espanca, de encontrar em festivais, e a gente tinha vontade de fazer uma 

troca prática. Então a gente pensou uma troca pontual eles iam vir para cá 

ficar não lembro quantos dias eram, mas era um processo curto que 

combinariam com uma cena, um exercício, que ia ser aberto ao público, que 

era isso o projeto. 

Que era o Barco de Gelo? 

Janaína – Que era o Barco de Gelo, exatamente. E era o que tinha essa 

despretensão de não ter que ser um espetáculo, não ter que se 

comprometer a longo prazo, então acho que isso tem uma grande liberdade 

para o grupo de entrarem mais leve na história. E os grupos estavam 

passando por uma fase parecida de crise, tinha saído pessoas do grupo... a 

gente estava nessa reformulação de artística. E deu muita vontade de trocar 

figurinha, mas quando a gente se encontrou para trocar não tinha nenhum 

ponto de partida, por um acaso uma pessoa de cada grupo estava lendo um 

livro A Resistência, de Ernesto Sábato, e começamos a conversar sobre isso. 

Ele pede carta para a humanidade, um cara 100 anos e tal. A gente começou 

o ensaio zerado, sem nenhum ponto de partida mais claro do que ia fazer 

junto. Então a gente começou a improvisar, começou a conversar. Foi bem 

orgânico assim, a gente chegou nessa ideia de futuro nessa espécie de 

tema, de projetar esse futuro. E começamos a esboçar coisas, por exemplo, 

                                            

131 Na transcrição do áudio da entrevista, optamos por manter marcas do discurso oral ao invés de 
“consertar” o texto – exemplo disso é a recorrência da expressão “a gente” ao invés de “nós” como 
pede a norma padrão da língua portuguesa -, entendendo que tal interferência descaracterizaria a fala 
coloquial do participante para respeitar uma necessidade de linguagem formal, que não entendemos 
como necessária. Ou seja, acreditamos que o texto acadêmico/científico exige linguagem formal, mas 
apenas de quem o escreve e não de seus entrevistados, que usam sua variedade linguística, 
igualmente importante. 
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teve um momento que a gente teve que trazer ideias sobre como vai ser 

esse futuro. É um futuro tecnológico, cibernético?  Ou não, tudo ao 

contrário... começamos a ver referências nesse sentido. Mas tudo era 

sempre coletivo, no XIX, por exemplo, nas três peças anteriores, ao mesmo 

tempo que era dramaturgia totalmente coletivizada, a responsabilidade de 

trazer material era sempre minha. Então a gente trabalhava muito com 

workshops. Em Arrufos, Higiene... Histeria não, já tinha uma estrutura e a 

gente partiu muito rápido, da estrutura das mulheres, da divisão homem – 

mulher, então a gente já tinha essa estrutura mais confortável. Nas outras 

não, como era do nada mesmo o tema, era sempre via workshop. E aí eu 

tinha responsabilidade de trazer meu workshop inteiro, como atriz. Isso 

sempre gerava cenas muito monológicas. Então era um monólogo, eu trazia 

e tinha umas coisas relacionadas... geralmente eu trazia o personagem 

inteiro, o texto inteiro, toda a encenação inteira. Esse não, não tinha essas 

tarefas de casa para fazer sozinha, a gente criava dinâmicas coletivas para 

projetar tudo. 

Então o trabalho era central na sala de ensaio? 

Janaína – Bem mais na sala de ensaio. 

E como que era essa relação que a Grace Passo e as propostas de 

texto? 

Janaína – Ainda não tinha a Grace Passô! Não tinha a Grace na história, no 

Barco de Gelo ela estava como todo mundo. A gente precisava dela como 

atriz, como a gente. Tanto no grupo que eu estava ela nem estava nesse 

grupo que surgiu a ideia do delay, de você falar e demorar para reagir. A 

gente começou a brincar com a coisa do delay. Isso foi disparador, ela nem 

estava nesse grupinho que surgiu. Depois que a gente curtiu essa ideia 

começou a improvisar mais sobre isso, aí sim ela respondeu já no Barco de 

Gelo uma proposta ali de personagem, de relações. Primeiro veio uma coisa 

de uma festa, tinha uma história de em vó alugada, que eles alugavam uma 

vó para contar histórias, tinha já umas brincadeiras com essa coisa de 

futuro. Nesse momento, sim, tudo que a gente falava era texto da Grace. 

Mas já tinha toda uma estrutura e era uma coisa que nasceu ali do todo, 

mas nos diálogos já começou a ser sempre uma proposta dela. 

Só para entender... quando ela entra, então, e começa a propor, a 

cada ensaio ela já vem com uma proposta de texto e vocês 

trabalham a partir disso? 

Janaína – Começou a vir em páginas. Vinha três páginas de alguma coisa, 

porque começamos a quebrar a cabeça para ver como é que esse delay 

funcionava. A gente entendeu a dinâmica e ela vinha com uma primeira 

cena onde essa estrutura ia funcionando, com esboços de personagens... 

são amigos, numa situação de uma festa... tinha algumas coisas assim. Eu 

não tenho tanta memória assim do Barco de Gelo. Depois, quando chegou 

no Marcha, o Barco de Gelo ficou para trás. Eu não lembro nem de qual foi 

a dramaturgia final do Barco de Gelo, onde é que a gente parou ali na 

história... já tinha a festa, já tinha essas coisas, mas eu não lembro onde é 

que terminou a história. Mas tinha essa dinâmica, a gente já não 

improvisava mais, nem usava palavras nossas, nem workshops, era sempre 

essa dinâmica de ela trazer cinco páginas, a gente colocava em pratica, ela 

fez um canovaccio inteiro de como seria a estrutura.... Então a gente 

começou a trabalhar com essa estrutura. Mas é radicalmente diferente de 

todos os outros processos, porque não estava centrado na personagem, 

estava muito centrado na estrutura de jogo, de diálogo, nessa coisa do 

delay, que também era uma novidade, e então a dramaturga sempre 

trazendo material. Só esses três pilares já são muito diferentes que a gente 

fazia antes. 
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Esse Arrufos teria uma tentativa não foi isso? 

Janaína – Arrufos tem um apontamento para isso, mas são quase falsos 

diálogos, na verdade, quem conversam de verdade no Arrufos são as 

meninas e os meninos, naquela cena do meio, que eles brincam e 

conversam. A primeira cena é sempre cada um em pequenos bloquinhos, a 

família era sempre em pequenos bloquinhos. Depois o casal principal, na 

cena do meio, eles estão monologando com essa narrativa. Essa periferia 

sim, é dialogada, é brincada, tem essa coisa. E o terceiro a gente também 

já não se relaciona mais, sempre em monólogos também. Então é muito, 

muito, monológico... de fato a gente nunca tinha exercitado essa relação do 

diálogo. Isso é uma novidade no grupo. Acho que tem a ver com o processo 

colaborativo. É difícil, no processo colaborativo, você gerar diálogo, gerar 

uma estrutura em que o foco está no todo, e não nas partes. 

Eu vi que vocês, no vídeo processo que está postado no youtube, 

tem uma referência filme Koyanisqatsi, que eu acho que é o filme 

que vocês devem ter visto, queria saber se isso influenciou de 

alguma forma essa ideia de delay, ou se o delay já tinha surgido 

antes? 

Janaína – Eu sinceramente não me lembro a ordem dos fatores, mas a 

gente teve um momento que eu acho que foi depois, quando a gente foi 

realmente fazer desse filme uma peça a gente chamou pessoas para que 

pudessem na época chamou Rick Ceabra. É o Ceabra e ele que trouxe uns 

vídeos na roda trazia uns vídeos umas coisas assim provocação, que ele até 

forma ele trabalha uma coisa assim, ele é uma figura assim. Então nesse 

momento de ele trazer umas referencias. Não sei se o Koya foi ele que 

trouxe, mas entrou nesse bojo aí de referência de filme, de coisas que dão 

a sensação de futuro. 

Então Rick Ceabra é performer? 

Janaína – É sim! Não conheço o trabalho dele direito na verdade. Alguém 

lá, acho que do Espanca, que indicou ela para ir, então ele veio e teve essa 

troca de três quatro dias, coisa bem pontual. 

Ele contribuiu de que forma? 

Janaína – Ele trazia essas referências, coisas do youtube, coisas de 

performance, mas nada disso tem coisa muito direta na dramaturgia e nem 

na temática foi realmente um interlocutor naquele momento. Acho que ele 

nem chegou a ver o espetáculo estreado nada disso. 

Como é que foi a relação, sendo a primeira vez que vocês 

trabalharam com uma dramaturga como a Grace, como foi essa 

relação foi tranquila, como foi? 

Janaína – Foi muito tranquilo, a Grace é muito tranquila. Teve esse 

primeiro fator, como a gente não tinha a pretensão do espetáculo as coisas 

foram acontecendo de forma que leve. Não teve a coisa do tipo: “agora vou 

decidir a próxima peça da minha vida”. Então as coisas chegaram com mais 

tranquilidade. A gente estava gostando dessa experiência de trabalhar com 

texto de outra pessoa e tínhamos descoberto juntos toda estrutura macro. 

Realmente era fundamental que alguém assumisse essa... quase essa 

matemática da criação da peça e ela levou fácil, nós gostávamos muito 

dessas coisas que a Grace trazia ela respondia acima das nossas 

respectivas. Disso que a gente propôs ela dobrava isso. Numa capacidade 

num talento numa forma que a gente nem esperava. Então nunca terminei 

um grande atrito, assim de não entender bem esse novo processo não 

entender essa forma de trabalhar. Foi muito tranquilo. Mesmo depois do 

processo oficial depois de virar peça a Marcha pra Zenturo, que aí entrou a 

história em relação o Tchekov no meio do espetáculo. Não lembro se foi 

uma coisa totalmente dela ou se foi meio junto, alguma coisa assim, ela foi 
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muito, ela é muito tranquila a Grace, ela escuta, ela não tem muito apego, 

teve várias versões do texto. A gente foi mudando, mudando. Então não foi 

nada que gerou dificuldade. E não era uma peça só do grupo. Só esse fator 

de ser uma peça de troca já gerava essa curiosidade. 

Os textos da Noema não eram seus? 

Janaína – Não, nunca escrevi uma fala. 

Já nos outros três espetáculos os textos eram seus? 

Janaína – Sim, não exatamente. Podia acontecer de você estar criando e 

trazer um texto para o outro. “Ah... achei isso!” E trocava o material, mas 

em geral as proposições dos personagens eram sempre eu que trazia. 

Nesse vídeo que te mostrei tem a presença marcante do Fuganti, 

não é? 

Janaína – Era um dos convidados, que fez uma palestra sobre o tempo. 

E ele é especialista em Nietzsche, fala sobre o ressentimento, e tem 

a Viviane Mosé... tem o vídeo dela do café filosófico. Ela também é 

especialista em Nietzsche, não é, e fala da morte de Deus... Como 

isso influenciou? 

Janaína – Acho que tinha um pouco dessa função, quando a gente começou 

a cercar o tema, estamos falando de futuro, mas para que? Para falar de 

hoje... O que é o pensamento sobre o tempo, sobre a morte, sobre Deus.... 

Como é esse Zenturo? Zenturo é isso? É bom ou é ruim? Marcha pra 

Zenturo, Marcha para a coisas negativas? A gente ficava tentando quebrar 

um pouco a cabeça para entender mais do que a gente está falando. Esses 

caras venham um pouco para incrementar o caldeirão temático. Então eram 

referências que alguém sugeria, alguém botava na roda. O Fuganti falou 

muito sobre o tempo, sobre a ideia do ressentimento, que tem a ver com a 

relação com o passado, relação do aprisionamento, a memória como coisa 

morta né. Tem esse culto da memória. Então, a gente tinha essas pessoas 

meio interlocutoras. Mas tudo passava pelo crivo da Grace, ou seja, como é 

que ela transformava isso em situação. Ela não é uma dramaturga 

paixonite, de ficar apaixonada pelo tema, não, ela traz uma resposta rápida. 

Ela dá uma resposta cênica para ele, de jogo, de personagem, situação. 

Então, também a gente não lidava de uma forma tão pesada com isso na 

peça, “Ah, quero ver se a peça está respondendo a isso...”, não. As coisas 

eram de influência mais indireto assim, mas paralelas.  

Vocês estudaram Nietzsche também?  

Janaína – Não. A Grace na época colocou uns textos na roda sobre tempo, 

artigo, e era bem leve. Teve gente que não leu, por exemplo, porque não 

tinha interesse. Porque tinha um aspecto lúdico nessa troca, uma vontade 

de passar por uma fase de crise, no próprio grupo. Algo que estava pulsando 

há muito tempo no grupo. Ela tinha uma resposta muito prática, assim, o 

encontro era muito o tema do trabalho. Porque é na festa que se dá todo 

esse encontro, toda a situação de crise. A peça está sendo muito metafórica 

do nosso próprio momento. É dois grupos se encontrando, tendo que se 

dialogar, tendo que se entender, acho que as coisas eram mais fortes para 

gente do que tentar buscar uma filosofia X ou Y para o material. Era mesmo 

de interlocutores, era bem tranquilo isso. 

Teve alguma leitura que você fez, à parte, que visava alimentar o 

seu trabalho? 

Janaína – No Marcha... a gente leu A Gaivota, As Três irmãs... algumas 

coisas do Tchekhov que estava ali, mas a gente ficou discutindo a partir 

deles mesmos, só isso mesmo. Não tinha muito livros ali, só uns artigos que 

a Grace mandou na época. 

Tem alguma coisa da Gaivota na parte do Palavras de Danton? 

Porque só reconheci o próprio Três Irmãs? 
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Janaína – Palavra não! Tinha a do suicídio, tinha uma coisa que entrou, 

mas entrou bem no início. O que a gente leu mesmo foi as Três Irmãs. 

Além do Tchekhov não teve nenhum outro autor que foi definitivo 

assim? 

Janaína – Não, quer dizer, tem este primeiro, o Ernesto Sábato. Essa Carta 

para a Humanidade. 

Tem alguma coisa de texto do Sábato no Marcha? 

Janaína – Não nada diretamente. 

O primeiro espetáculo de vocês, logico que não era só vocês, que 

não dialoga com o público diretamente, não é? Não tem essa 

interação direta... 

Janaína – É, não tem essa interação direta, mas para gente é muito 

importante essa inclusão. Justamente era importante ter a quarta parede, 

você achar que tem relação, e no final jogar como público, quando a gente 

abre, a gente olha para eles. As pessoas... estamos olhando como se essa 

multidão tivesse parado e olhado para esse pessoal dentro do próprio 

apartamento. É uma sobre posição dessa camada ficcional da peça com a 

camada informativa do próprio espetáculo acontecendo. Então, tem o 

momento que o personagem lá do Rodolfo vai se matar, vai para plateia 

fala, oferece presente, o gelo. Então, tem essa metáfora do teatro como 

essa arte do presente, e aquilo que a gente estava falando de um tempo 

que as pessoas não estão mais se aguentando. A peça não tem essa 

interação direta com o público está acostumado, mas o público não está, de 

alguma forma, não pensada, na presença do público não pensada, da 

dramaturgia concreta da relação, da relação do ato teatral e da relação 

ficcional. O espetáculo se preocupa com qual é o papel do público dessa 

ficção. Então as mulheres são as histéricas ou a plateia lotada como cortejo, 

tentando jogar com as pessoas no cortejo. Então, a plateia está sempre 

ocupando algum papel nessas ficções. 

Isso, de certa forma, pode indicar um novo modo de começar a olhar 

para isso, para essa recepção do público, em geral? Por exemplo, a 

forma como isso resultou no Nada aconteceu, a participação do 

público, que também é diferente nos três primeiros espetáculos? 

Janaína – É eu acho que foi caminhando... o Marcha para Zenturo tinha 

um pouco essa suspensão nessa relação - se pensar nessa trajetória desde 

o Hysteria, em que o público é tragado para dentro do jogo, da coisa -, 

então como uma suspensão nessa relação. A gente está ali, se vê, mas não 

rola essa relação. Então acho que essa suspensão é muito importante para 

a gente tem que pensar para onde a coisa caminha. Depois no Nada o 

público está ali nessa festa, mas a gente começa a ter essa relação. E agora 

nesse novo trabalho, essa relação começa a ser mais tencionada. Não é só 

mais uma relação de convite, de afeto, de inclusão, mas também de 

estranheza, de estar e não está. Então, ao mesmo tempo que o público ali 

é convidado para esta festa de casamento, está lá e você serve 

amendoim.... Isso também é dado neste universo de sonho, na loucura de 

própria personagem, e tem horas que eles estão ali e são incluídos e tem 

horas que existe a quarta parede. Eles estão ignorados dentro da ficção que 

está acontecendo. A gente está lá dentro do quarto, ali tem uma relação 

menos evidente. Não há a inclusão da plateia. Por tudo isso, as personagens 

apresentam a relação. 

Como se fosse um respiro para a plateia? 

Janaína – Por que a peça é muito mais ruidosa, mais tensa, muito mais 

acelerada acha que não é diferente dessa interação, mais convidativa, mais 

afetiva. Você consegue sustentar isso bastante tempo, não é? No caso do 

Nada, você fica ali na plateia o tempo inteiro, isso é muito desgastante, 
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então esse respiro de fundo, esquece a plateia volta, vai para a parede, 

depois volta, depois tem relação mais diretas. Fala diretamente, na cena, 

que peço para o cara me dar um tapa, não é? Tem uma relação, tem uma 

provocação dessa própria possibilidade de interação. Qual o limite disso? A 

peça de agora leva isso, ela é o cume, desse pensamento, dessa tensão 

com a plateia, o que é na verdade até onde a gente pode levar? A um 

campo, que pode gerar, coisa mais... convidativa, afetiva ou um campo que 

pode levar a uma coisa mais conflituosa. Para ter que se perguntar? Por que 

a gente está se relacionando? Por que a gente está aqui neste espaço? Por 

que a gente pode fazer juntos? A gente pode fazer alguma coisa juntos? A 

é isso... eu posso falar com você numa simpatia ou eu posso te pedir para 

dar um tapa na cara, isso vai ficando menos evidente esse caminho. Têm 

muita gente que tem uma rejeição ao Nada por exemplo, por que de uma 

maneira ela é interativa, mais ela trai uma espécie de expectativa afetuosa, 

que a gente gera com outros trabalhos. Isso tem a ver com uma relação. 

Essa relação com o público nesse momento do tapa, por exemplo, 

coloca ele numa situação que ele não sabe reagir não é? Ou seja, se 

é para fazer de conta ou se realmente é para valer. 

Janaína – É esse curto circuito que interessa na cena se ele vai dar o tapa 

se ele não vai dar o tapa se vai fugir se ele vai ser agressivo que é para cair 

no chão. Mais é essa tensão no ambiente.... O que é que se pode aqui, que 

mal é o motivo dessa ficção essa realidade da cena acontecendo. Acho que 

gerar um curto circuito nessas camadas é que é interessante. 

Falando da interação, teve algum momento que foi surpresa? 

Janaína – Já aconteceu sim há Marisa que me substituiu, já levou um tapa 

que voou longe. E pode acontecer de a pessoa avançar como fosse pegar 

você. Você abre um jogo para a plateia tem que estar aberto para o que vai 

acontecer. O convite é esse, à provocação. 

Esse é o caráter de performance que tem no trabalho de vocês? 

Janaína – Eu acho que na verdade essa peça evidencia esse caráter 

performativo, não é? Ela deixa isso mais claro. 

Mais do que Hygiene, por exemplo, não é? 

Janaína – Acho que todo o caráter performático que existe em todas as 

peças tem a ver com esse jogo com a plateia, essa presença de público, 

técnico e atores, mas tudo sempre amparado por essa camada ficcional os 

três espetáculos que a gente quebra a distância ficcional. Então é sempre o 

personagem falando com a plateia não sou eu atriz. Então a gente banca a 

ficção. Se alguém da plateia vier falar, “Ah, a gente está no século “, a 

personagem tem que não entender isso, tem que reagir conforme. 

Como vocês brincam com as meninas em Hygiene quando 

perguntam a idade da plateia... 

Janaína – Isso. No Nada a gente também sustenta a ficção, a gente não 

pode quebrar a ficção, mas é como eu desse uma piscada de olho.... Como 

se eu dissesse: “Ah... tá! ”. Eu estou dizendo aqui na sua frente que eu sou 

Alaíde... eu sou Alaíde (simula a piscada de olho para o espectador) Ahã! 

Será que a gente já passou por isso na camada da ficção? Ele é um noivo.... 

Será que isso aconteceu? Será que eu vou casar virgem amanhã?”. Sempre 

brincando, especificando essa brincadeira com a ficção, mas deixando claro 

que a gente sabe que está ali, no teatro, e eu sou uma atriz ali, diante da 

plateia, e que pode acontecer sei lá o quê. E tudo isso tem uma relação com 

o próprio material que a gente tomou como base, como o Nelson Rodrigues. 

Como é que nós brincaríamos hoje com esses planos que ele propõe, os 

planos da realidade, da ficção, da memória... - Memória que é um tema caro 

ao grupo - foi a nossa forma de, no Nada, atualizar para a gente esses 

planos. Então o plano da realidade é o plano de falar sobre a realidade, ou 
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o plano da realidade é o aqui e agora? Da gente com a plateia? Não é? A 

própria memória que a gente trabalhou, por exemplo, quando começa a 

cena com o vídeo do seu Dedé contando a história do armazém... aquilo 

não é verdade. Então a gente está contrapondo justamente essa expectativa 

memorialista do grupo, de trabalhar a história, a Vila Maria Zélia, como uma 

ficção. Então a gente enfia a ficção na boca do seu Dedé, que é um morador 

da vila, para dizer que ali já foi um prostíbulo, tentando brincar com essas 

camadas da ficção e com esse lugar que a gente está habitando, que é esse 

espaço. A gente tenta brincar com essa realidade, que não é o assunto, mas 

que é a realidade do espaço, a rua da Vila Maria Zélia, o carro, a própria 

vizinhança e o conflito que isso gerava, fazer a peça ali em volta... o susto 

real das pessoas, o incômodo real da peça estar acontecendo ali, com corpus 

nus, cenas mais violentas... travesti... Então tudo isso gerava também um 

impacto ali na vila, já que eles estavam mais acostumados com as nossas 

peças naquela chave mais convidativas, afetivas, em contraponto com essa 

que tinha mais ruído. É uma peça que tem muito mais ruído. A gente estava 

se relacionando com um autor que é o Nelson, que é também indigesto por 

natureza. 

Vocês tinham um acordo com a comunidade para no momento de o 

espetáculo não ter criança em volta? 

Janaína – Não é que tinha um acordo, a gente gerava um esquema de 

segurança, a gente fechava duas saídas para ninguém passar ali. Então 

tinha que ter um cuidado para, durante a peça, ninguém circular por ali.... 

Qual a relação que você faz do Nada com os trabalhos anteriores? 

Janaína – É uma peça muito diferente da nossa trajetória, enquanto 

processo de criação, enquanto resultado. 

Então... partindo daí, por que o Nelson Rodrigues? Por que vestido 

de noiva? 

Janaína – Olha o Nelson, podemos dizer que foi mais a gente estava antes, 

tinha outras coisas o Nelson veio como uma possibilidade de responder a 

isso.  Porque a gente tinha uma vontade de brincar com um material 

ficcional, de partir de um material ficcional. E não como a gente fazia a partir 

de temas. Então tem duas coisas que estavam rondando, a gente até 

brincava que tinha que achar o nosso “Procurando Nemo”. Uma fabulazinha, 

uma história, inclusive uma coisa bem sei lá... uma história de família, uma 

coisa mais, uma fabulazinha bem clara para poder brincar com um certo 

ponto documental adicional, tinha visto na época aquele filme, aquele 

chamado “Aquele querido mês de agosto”, é um filme que é uma referência 

importante para gente. É um filme português, que começa como um 

documentário e depois vira uma ficção. Então, tinha essa vontade estrutural 

de ter uma ficção para poder tensionar ela com uma camada documental. 

Tinha essa vontade e tinha outro material na roda também, que era o texto 

que eu trouxe, do Freud, “O estranho familiar”. A gente leu esse material... 

lendo um.... Não me lembro muito bem... o que mais entrou no Nada... A 

gente falava, “que ficção é essa?”. E, aí, o Ronaldo um dia sugeriu o vestido 

de noiva, tem uma historinha praticamente dada ali, de duas irmãs 

disputando um cara. E o próprio texto já tem essa tensão, nessa ficção. A 

gente não se interessava diretamente por essa peça. Tanto que a gente fez 

uma leitura... a gente leu... não conseguia destrinchar muito 

tematicamente, ali. Não dava vontade de montar, nem de falar o que estava 

sendo dito ali. Tanto que tem coisas importantes que a gente tombou 

inteiro, tipo o conflito entre duas irmãs, a visão moralista do casamento. A 

gente não tinha interesse, queríamos essa fabula, de alguma maneira. O 

que gostávamos bastante é que tinha essa mulher a beira de se casar, que 

tem um surto nesse momento. Na nossa cabeça, por exemplo, toda peça, 
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toda aquela vertigem, acontece nesse segundo que a Alaíde hesita, se ela 

vai casar ou não vai casar. É como se peça inteira acontecesse nesse lapso. 

Você ver sua vida com outros olhos assim, não sei se eu quero, não sei se 

eu vou por aqui, ou por aqui. E tudo, esse acidente, esses motes, matar o 

marido... é uma grande vertigem, antes de tomar essa decisão. Na verdade, 

o que interessava para a gente era esse lapso, era entrar nesse buraco da 

cabeça dela. E não interessava ficar no conflito com irmã, de roubar o 

marido uma da outra. Essa historinha não interessava. A gente queria só 

pegar esse recorte. Nessa vala, que tinha na cabeça dela, interessava voltar 

nessa memória... talvez matando o marido ou não... essa prostituta que 

tencionava essa decisão de ser essa mulher que vai casar e ocupar esse 

lugar, ou não, se vai ser essa mulher que tem esses outros desejos, esse 

sexo na cabeça, não é? Essa perversão. A gente associava isso com as 

memorias da prostituta... isso era um pensamento a se explorar. E tinha 

uma coisa do próprio Nelson, que para mim me intrigava muito, do Nelson 

como um autor muito polêmico. Um cara que pode ser muito conservador 

moralista, mas ser muito transgressor. Na maneira como que ele usa... 

como ele transita, como ele desbrava as ficções dele. 

Nesse sentido, o que mais do Nelson gerou um material para vocês? 

Janaína – A gente leu o Anjo Pornográfico... a gente leu aquele outro... 

que tem várias crônicas dele... Aí, ele pode dizer várias coisas incríveis, 

como.... Uma coletânea de crônicas. E até tem umas crônicas que chegaram 

a entrar. Porque a gente trabalhou de forma colaborativa durante muito 

tempo, até chegar a dramaturgia do Dal Farra, que engloba muita coisa que 

a gente criou, era um XIX mais convencional, a gente tinha que criar 

workshop e apresentar para o grupo. Foi assim com a Alaíde, por exemplo, 

quando vinha a irmã, era mais um jogo de espelho, trazendo mesmo “O 

estranho familiar” era mais como irmãs siamesas. Parecendo uma coisa 

meio frick, assim, uma reação meio frick meio espelho, meio fantasma uma 

da outra, sempre aparecia esse estranhamento. E esse estranho familiar ele 

vinha da história do recalcado que retorna. E a gente também brincava com 

essa volta sobre si mesmo, com esse espelho. Esse espelho Alaíde, tanto a 

prostituta quanto sua irmã, tudo isso era essa espécie de imagem dela, que 

voltava de uma outra maneira. 

Que é um tema recorrente no Nelson, a coisa do recalcado, dos 

desejos sexuais... 

Janaína – Sim, e que a gente tem que retomar de algum jeito. E o estranho 

acho que respondia bem a isso. (34:47) Então do Nelson tinha isso, que era 

forte... e ele próprio como uma figura muito... o bode no meio da sala. Ele 

é um pouco isso. O Brasil, o teatro da época... que apoiava militares, 

defendia coisas horríveis, pessoas torturadas. Um cara muito, muito difícil 

de engolir totalmente. Você admira demais o que ele escreve, ou tem ódio 

mortal dele. Então tem também essa relação de conflito com o próprio 

material, que é uma coisa que tinha a ver ali, na época. Nós não estávamos 

assinando embaixo de nada, constituindo como o nosso assunto, nossa 

defesa. Era uma espécie de plataforma de trabalho. A gente não iria ficar 

ali se debatendo com aquilo. O que essa coisa do casamento? Tanto que 

para a gente o casamento era muito menos uma questão de ideal de casar, 

é muito mais uma ideia de um código. Um casamento é um código, outros 

códigos que você precisa entrar. Na crise da Alaíde, esse lapso, é se ela vai 

conseguir aderir ao código, se vai conseguir dançar conforme a música. E é 

um pouco desse conflito, dessa vertigem da personagem, é aonde a festa 

acontece. E, aí, com certeza, lidando com esse material, com essa violência, 

com essa turbulência, com esse pensamento dos tempos, tudo isso... como 

é que a plateia ia estar, como é que a gente está em relação a eles. Isso 
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mudou muito a nossa festa, como construir essa festa, como construir a 

relação dos personagens com o público.... Tudo isso foi também nesse 

caldo. Tudo precisaria ficar mais turbulento, mais macio, orgânico, como 

pegado pela mão. A gente sempre pegou muito pela mão o público. A gente 

pega, põe, abandona, volta, sacode, vai fazendo assim uns movimentos 

mais estranhos com a plateia. Mais é essa a tentativa. Ai, enfim, outro 

processo que teve isso normalmente, workshop, workshop.... Tinha, mas 

era menos individual, tipo assim: eu trago a minha personagem e alguém 

de repente: “Ah, bolei um workshop que envolve essas três figuras”. Aí, a 

gente tinha vários workshops no momento que a gente colocou, muito eu e 

o Lubi, colocou isso em roteiro, numa proposta, que, tinha isso, aquilo, 

aquilo.... Tinha essa ideia de um noivo, que está proposta do Nelson, um 

noivo que fica sem cara, e que vai assumindo várias caras com a gente, isso 

era uma brincadeira da gente, que ele vai assumindo várias caras, uma 

espécie de alucinação midiática, que a peça tem assim. Nesse momento, já 

com esse roteiro grosso... 

Que vocês dois criaram.... 

Janaína – Isso! 

Uma espécie de “espinha dorsal” do espetáculo. 

Janaína – Exatamente, uma espinha dorsal. A partir desses workshops que 

a gente já intuía a função de cada personagem. Então chegou o Alê 

(Alexandre Dal Farra). 

Isso pouco antes de chegar o Alê? Em que momento vocês 

conseguiram sentar e organizar isso? 

Janaína – Eu acho que já tinha passado assim uns bons seis meses de 

processo nessa história, quando a gente fez esse roteirão. Então... que 

foram os workshops.... Ah, fizemos também uma oficinona muito 

importante, que a gente abriu ao público... e os workshops de que eu estou 

falando, não eram só o XIX. Não houve nenhum momento em que foi só o 

XIX, todos os workshops foram feitos com as pessoas da oficina... 

Nos núcleos de formação, de vocês? 

Janaína – É, que era esse núcleo especifico, que a gente chamou de 

núcleo.... Estranho familiar... foi isso. E esse núcleo era todo voltado para 

criação do espetáculo. A gente fazia junto como atores, e era totalmente 

compartilhado. Os workshops eram feitos por todo mundo. Quando a gente 

foi fechar esse roteirão, aí sim, acabou o núcleo, e com esse material a 

gente foi olhar de novo. Nós, só nós, como é que a gente criava ele. E no 

núcleo surgiu muito uma dinâmica de um público privado... eu lembro que 

é uma coisa que eu propus bastante, cenas que você assistia de muito perto 

e cenas que você assistia de bem longe. Então, por exemplo, a cena de ficar 

pelada, surgiu de uma cena que era isso, uma grande a proximidade com a 

plateia. E teve cenas que tinha isso, como o carro, o atropelamento, tinha 

a ver com as perspectivas, de você ver uma coisa longe das expressões de 

realidade. Então várias coisas, que a gente foi estudando durante o 

laboratório, foram fundamentais para a criação do trabalho. 

A ideia do carro então surgiu nesse núcleo? 

Janaína – Sim, nesses laboratórios, surgiu bastante coisa lá. Esse roteirão 

é que a gente apresentou do Alê. E ele pegou isso e deu a resposta dele, a 

versão do texto final é dele. Mas tem textos lá que não. Por exemplo, a cena 

inteira do tapa estava inteira pronta, antes. Aquele tem no primeiro texto.  

A mulher sem memória também? Que é esse texto inicial que você 

fala com o microfone... 

Janaína – Sim, a mulher sem memória. Esse texto é um que está no 

youtube. De uma mulher moradora de rua. É muito famoso, ela se chama... 

Luciana Avelino. Ela é uma... acho que é uma travesti, uma coisa assim. 
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Acho que ela não é mulher mesmo.... Quero dizer, mulher no sentido 

biológico.... Ela tem um fluxo... e a gente pegou aquilo e recriou em cima 

daquele fluxo, botando referências nossas, referências do Nelson. Mas é a 

mesma estrutura. Isso a gente não mexeu, tanto que está lá. Uma cena que 

o Ronaldo fala com a plateia também, que ele tira a roupa fica só de cueca. 

Esse texto é inteiro do Ronaldo. Então é bem híbrido, não é uma coisa que 

é diferente do que a gente está fazendo agora, que o texto é inteiro do Alê, 

que começa já quando a gente se senta à mesa para ler o que ele escreveu, 

lá não. Lá é tudo cruzado, mas tem uma estrutura que ele propõe. Por 

exemplo, essa virada assim mais radical que a peça tem, como o momento 

que a mãe, o padrinho e a prostituta estão mancomunados para fazer a 

Alaíde casar, isso é uma coisa que foi toda proposta dele, proposta que 

mudou tudo... 

Então... no texto tem várias falas que são do vestido de noiva, não 

é? 

Janaína – Tem. 

Esses textos... foram vocês que, naquele primeiro momento, foram 

selecionando... falas... tinha bastante falas sua e de Clessi também, 

não é isso? 

Janaína – É, a maioria apareceu antes. E depois, com a estrutura criada, o 

Alê perguntou assim: “Ah, tem alguma coisa do Nelson que a gente pode 

usar?”. A gente foi fazendo depois alguns enxertos na estrutura. Dava essa 

vontade de ter, de passar por momentos... bem Nelson. Não tem tanta 

coisa, mais têm coisas lá, bem marcadas, dele. 

A partir do esqueleto que vocês entregaram para o Alexandre, que 

outras referências ele trouxe para o trabalho? A ideia, por exemplo, 

dos personagens Camaleão é dele? 

Janaína – Não, a gente já tinha, estava nos workshops isso.... Eu acho que 

foi mais essa, por exemplo, a Clessi foi toda reescrita a partir do Alê, ela 

fica com aquela cara, ela fica falando e negando na hora, quando foi violenta 

com a Alaíde... os textos do começo, todos textos da mãe, essa maneira de 

concretizar o espaço... 

Aqueles textos iniciais da mãe, os monólogos... 

Janaína – Sim, são todos dele. 

O Ronaldo falou que o Dal Farra ajudou ele a definir melhor o que 

foi o Clessi, você pode dizer de que forma? 

Janaína – É, total, a Clessi veio bem mais recortada, porque antes também 

tinha uma estrutura que deixava a Clessi heroica. A prostituta ali, a travesti, 

a livre, enquanto os outros são recalcados. Acho que isso ficou bem mais 

complexo na dramaturgia, que a gente acabou chegando.  

Essa história da Clessi que olha para o namorado, para o menino 

como um filho, é uma coisa muito impactante, muito forte assim, 

que humaniza muito ela. 

Janaína – Sim, aí é aquela cena louca com o menino maluquinho, não é? 

E que vira o noivo, então é mais uma faceta desse noivo que ele faz, às 

vezes desse cara, eu acho que é os personagens mais interessante da peça, 

Clessi. Porque tem um material muito interessante, momentos bem 

variados, para se trabalhar bem. E aí esse casamento que acontece no final 

como se nada estivesse acontecido. Então tem um pouco isso, de, no fundo, 

é mais banal. Ela só casou mesmo, foi só isso. Essa ideia de que realmente 

tudo foi uma vertigem. É como se fosse... a gente estava estudando um 

pouco essa coisa da psicanálise, o Freud, e é como se esse real fosse bem 

essa ideia do real do trauma, que é uma ideia do Lacan, da psicanálise. O 

real é uma espécie de ruptura do tecido da realidade, dessa simbologia que 

faz você falar, “A, eu sou mulher, nasci, vou casar, vou ter meus filhos, tudo 
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certo... vou ganhar dinheiro”. E de repente você tem uma ruptura nesse 

tecido assim, que de repente faz você enxergar o sentido das coisas. Você 

pode estar com o seu filho e ter uma total estranheza. E as pessoas perdem 

o sentido que sustenta. O grande sentido lá para a gente é isso, é uma 

espécie de casamento como o símbolo máximo de uma coisa que esta 

suportada por esse pacto social de um amor pelo outro, a continuidade da 

vida, a continuidade do mundo, os bens, tudo o que sustenta, a família. E 

como se algum momento, isso perdesse completamente o sentido e você 

fosse tragado por esse real direto, onde nada disso mais está garantido, eu 

posso matar, eu posso morrer. Então a gente entende que, tudo que 

acontece a gente acha que o real, normal, a realidade da peça só unisse a 

festa, vai falando com as pessoas e depois é o casamento. E é só isso que 

aconteceu. A gente acha que.... Aquela cena que está acontecendo, tem 

aquela cena que, ela está penteando o cabelo na frente do espelho, para a 

gente é ali. Fala ó eu estou se arrumando para tau gram. Ela caiu no buraco, 

depois ela volta, depois a história se repete. 

Engraçado, porque parece que ela pulou a janela e foi para a rua, 

para ser atropelada, e não precisava fazer isso, porque a mãe estava 

esperando do outro lado da porta. 

Janaína – Exatamente! Tudo acontece nesse tempinho, onde a mãe está 

batendo na porta, e ela está lá dentro. E ela foi tragada por esse lugar... e 

nada aconteceu. Ela estava lá, a mãe bateu na porta uma hora, e ela foi e 

casou. Então a realidade muito comum, muito isso, na verdade, sem nada 

extraordinário. A leitura que a gente tem é essa, de que isso foi um grande 

surto, que essa ruptura, vai ser uma criatividade para fazer sentido, e isso 

teve bastante a ver com essa estruturação do Alê que deu muito sentido a 

festa. Antes, nós estávamos num lugar ainda muito moral na relação com o 

material, se importa o casal casar, se o casamento é importante ou não, 

sou mulher isso e aquilo, sou travesti isso e aquilo. E acho que, quando o 

Alê veio, ele pegou foco na estrutura e ressignificou a ideia do casamento 

para gente, dentro dessa estrutura. Acho que essa foi a maior contribuição 

dele. Também não teve muito essa coisa de trazer referências... 

Trabalhando muito a partir do material que vocês tinham? 

Janaína – É! E o Alê também não trabalha muito assim... de ficar nos 

grupos que trabalham, como a gente, de ficar puxando muita referência 

teórica, mesmo de filme. Não é muito a pegada dele não. Ele trabalha com 

um material bem prático, o próprio texto..., mas era isso... foi mais 

traumático, porque se você pensar, com a Grace tinha essa falta de 

expectativa, de um lugar que a gente não tinha criado nada, (50:29, 50:33) 

ali não havia apego. Ali (no processo de criação de Nada aconteceu), não, 

a gente já tinha criado muita coisa. Então, quando veio o material dele, não 

foi de cara muito bem aceito, ou tudo foi bem aceito. Já era mais conflituoso, 

porque você tinha que abrir mão de muita coisa que você trouxe, algumas 

ele jogou fora, outras coisas entraram... as coisas também mudaram 

algumas vezes durante o processo... isso para o ator, toda vez que muda 

uma cena, toda vez que cai uma coisa e vai e entra outra dá um baque... 

Isso foi um processo de criação longo Janaina, ou não? 

Janaína – Ó, se juntar tudo foi sim, foi uns bons treze meses ai de 

workshops lá com a oficina que eu te falei, até vim o texto novo, até ensaiar 

as cenas novas. 

Então foi mais ou menos o tempo do Hygiene? 

Janaína – É! Foi bem essa média de um ano, não foi menos que isso não. 

Teve momentos mais intensivos, esses núcleos de dois meses que foram 

bem intensivos. Aí deu uma respirada, e depois veio o momento do Alê 

escrever, depois veio de ensaiar isso que ele escreveu, mudar, mudar, e 
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muda muito. Nessa reta final eu fiquei fora porque foi quando o Pedro 

nasceu. Aí eu voltei para estrear. Então esse último mês foi muito 

turbulento... e vinha uma pegada teatral, era uma pegada discursiva... que 

não era óbvia nessa trajetória. Então isso também gerava um 

estranhamento atores que estranhavam mais. Para a Ju foi bem difícil o 

processo, para entender o que era abrir tudo, para ela se posicionar como 

atriz. Já para o Ronaldo ao contrário, ele se achou ali muito. Então foi bem 

diferente cada um. Mesmos workshops, não era essa coisa totalmente 

igualitária que a gente sempre teve: ”Hoje todo mundo traz a cena” - uns 

traziam, outros não traziam. Eu estava totalmente dentro do processo e 

trazia um monte de cenas, mas teve gente que não trouxe nenhuma. E tinha 

mais pessoas como ator, então o processo também tinha essa liberdade 

para dizer, “quero estar mais como ator, quero propor menos”. 

Então foi mais esse seu envolvimento, mais essa sua paixão, que 

determinou sua transição para a direção do espetáculo. 

Janaína – Sim! É, porque estava muito envolvida, propunha muita coisa, 

estava muito consciente do que estava rolando. Então foi um caminho meio 

que natural, não foi o que eu escolhi nem que me escolheram, foi uma coisa 

que estava posta assim. 

Como foi essa experiência de direção?  

Janaína – A gente tem uma coisa com o trabalho de ator que não é muito 

direta. A gente não tem nem um método para isso, vai falando o que vem. 

Mas acho que nem é o foco. A gente tem muito mais o pensamento voltado 

para a dramaturgia. O ator tem que se virar um pouco assim, tem que correr 

atrás. Não é um grupo que tem um olhar técnico. Por que tem diretores que 

ficam muito nisso, na atuação... A gente tem mais esse foco no todo, mas 

o ator se vira um pouco. 

E sobre a direção a dois? Como foi a experiência? 

Janaína – E também isso, a gente tinha duas vozes, o que também não foi 

uma coisa simples. Duas vozes, nem sempre a gente concordava... às vezes 

ele num dia falava uma coisa e eu dizia o contrário. Então isso se tornou 

uma coisa bem difícil. E eu também era atriz do trabalho. Então não era 

fácil você se dar de dentro e de fora. 

Mas vocês tinham momentos de trabalho que eram só vocês dois, 

sem o grupo? 

Janaína – Não muito.... A gente tinha na sala, direto, mas sempre uma 

conversa ou outra, bem mais diretamente em relação a cena, que a gente 

ia comentando. Não tinha muito fora de lá. E aí os conflitos aparecem mais, 

e com todo mundo na sala de ensaio. Então foi um processo mais 

conturbado, bem mais polêmico, bem mais polêmico que o Marcha 

apresentou. 

Mas o Nada ainda tem folego para continuar. 

Janaína – A gente ainda tem muita vontade de fazer. Afinal, as duas peças 

são muito difíceis de fazer. O Marcha pela questão de um grupo de outro 

estado e o Nada porque envolve muitas pessoas que não são do grupo, 

então a gente tem as duas meninas convidadas, tem o carro, tem a Bruna 

Gazzeli, tem todo esse transtorno... toda essa questão... a vizinha do lado 

que quer mata a gente... chamou a polícia já... porque é na frente da casa 

dela, aquela barulheira, então é um inferno. Então não é uma peça fácil de 

fazer de novo. O carro deu PT (perda total), aí foi preciso arrumar outro.... 

A estrutura de luz é muito difícil.... Lá na vila tivemos um roubo, levaram 

todo equipamento de luz, os fios o cabeamento todo... a mesa precisa ser 

toda regravada agora, e a gente só consegue um cara que vem do interior, 

que vem e tem dois dias para fazer, mas não consegue.... Então tem um 
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monte de quiproquó. Então é isso, primeiro a peça tecnologia que a gente 

faz, isso mudou muito a viabilidade. Para fazer fica complicado. 

Mas vocês conseguiram sair da vila Maria Zélia, afinal, não é? 

Janaína – Sim a gente conseguiu um patrocínio da Funarte.... A gente fez 

em São Luiz do Maranhão, fez o Belém Do Pará, tinha mais duas cidades 

que agora eu não vou lembrar. Umas questões de memória têm que ser 

com o Ronaldo e com a Juliana. 

Sempre fora de São Paulo? 

Janaína – É fora de São Paulo! Foi muito legal! Ah, a gente fez em Porto 

Alegre também. Foi bacana. As produções foram ótimas, foi muito bem 

recebido. A gente teve que procurar espaço, adaptar também, com as 

mesmas questões. Mas é isso... ganhando muito pouco, porque está caro, 

e tem que levar aquela galera, contrarregra e tudo mais. A gente não 

consegue fazer como o Hysteria, que vamos em seis e faz. Então, não é 

simples assim. E cada vez mais fica difícil, por exemplo, estamos criando 

agora um projeto de 15 anos do grupo e a tentativa é fazer mais uma 

temporada do Nada, na verdade, fazer todos. Mas o Nada sobretudo é o que 

a gente quer fazer mais. Teve uma ou duas vezes que a gente fez, de forma 

pontual, e deu um up, foi super legal. A gente viu que a peça estava muito 

mais madura... deu vontade de fazer mais assim. Porque aconteceu 

também que essa peça teve um problema, e essa próxima pode ter 

também, que há um perigo de a gente estrear, fazer uma temporada muito 

curta, e interromper. A gente fez uma temporada de três semanas com o 

Nada primeiro, que estava muito bem, e interrompeu porque a gente tinha 

uma viagem ou coisa assim. E aí quando volta, é muito difícil de re-engatar 

o mesmo folego de público, e foi supercomplicado de resgatar mesmo. 

Mais vocês ainda têm problemas com público, Janaína? 

Janaína – Varia! Não é fácil assim. 

Mas, vocês já têm o público cativo, não é? 

Janaína – É! Mas não é evidência eu acho. Mas o Nada sofreu... 

O Paulo Celestino, tem o texto dele nesse livro que vocês 

publicaram, que é superbacana inclusive, que ele fala dos espaços, 

da questão histórica do espaço e fala que, numa determinada cidade 

ele se deu conta desse caráter político do Hygiene, que é não só 

destrancar o espaço, mas como isso destranca a memória, o 

imaginário das pessoas em relação aquele espaço. Com o Nada, 

vocês fazendo o Nada na relação com o público, já deu para perceber 

qual é o grande lance do Nada, qual é o papel político, enfim? 

Janaína – Eu acho que no Nada, não tem esse desbravamento de memória, 

em relação aos espaços, porque ela seria muito mais concreta bem mais 

assim, apoiada nessa brincadeira ficcional, mesmo porque é o próprio 

espaço que a peça propõe. E aí os espaços são usados de uma forma bem 

concreta mesmo, bem material. E em Hygiene tem uma coisa de tempo, de 

época, que isso faz procurar um espaço que tenha uma relação com a 

própria questão que a gente está falando. O Nada não tem isso assim. 

Mas tem um tratamento de matemática importante que é questão 

da homossexualidade, do travesti, da Clessi. 

Janaína – Sim! Eu acho que a gente está caminhando, a mesma coisa do 

Marcha, que tem o espaço convencional, mas gostando de pesquisar o que 

essas estruturas ficcionais trazem enquanto discussões temáticas, como 

possibilidade de exercitar, mesmo, a nossa própria atuação, outras 

possibilidades de jogo cênico, outras maneiras de trazer o discurso para a 

roda. Então, na própria engrenagem ficcional está a discussão, está o 

interesse. O Marcha não tem uma grande questão de encenação, que se 

possa dizer... ela está no jogo do delay, está nessas questões que a peça 
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vai levantando. Eu acho que o Nada também! Eu acho que o Nada é uma 

peça mais fechada nesse sentido temático, ela se fecha menos rápido. A 

peça fala sobre isso, que eu acho que, também, foi uma vontade nossa de 

abrir um pouco a maneira de organizar materiais, discursos. Não é à toa 

que, a peça fala de uma crise de sentido, porque eu acho que a gente vinha, 

de uma levada Hysteria e Hygiene, veio com uma certa facilidade de afirmar 

coisas, afirmar discursos, defender questões. Eu acho que em toda a crise, 

e não é à toa que essas três peças são de um período que os grupos ganham 

força, os coletivos, discursos da esquerda... eu acho que é uma fazer mais 

desse lugar da política, a gente vai para esses espaços, vai revelar coisas, 

vai não sei o que. Eu acho que tinha a ver com uma idealização dessa força, 

dessa contundência dos discursos. Eu acho que não é à toa o nosso Barco 

já ser uma experiência mais à deriva, de... estão procurando outra coisa. 

Depois o Nada vem afirmando a crise violenta de sentido. E o Teorema vai 

para uma afirmação negativa, não é mais uma afirmação positiva das 

coisas. Porque o teorema, em termos de encenação, ela é uma revisão na 

nossa trajetória, em relação a alguns espaços, em relação à direção com o 

público, mais está tudo de maneira muito ativada, não no sentido de afirmar 

alguma coisa, mas no sentido de que não dá para afirmar ao contrário, dá 

para dizer que, final de giro, vamos lutar e vencer. É a alma, a consciência, 

que vai poder ser adquirida por todos e essa luta vai dar em algum lugar. 

O final de Hygiene é muito... ele é quase ingênuo, na verdade. E ele está 

muito colado a um momento, na peça de 2004. Então estava muito numa 

de “vamos mudar o mundo”, ocupando os espaços públicos, lei de fomento 

bombando... o “Lula lá”... (01:02:33) Então, a gente tinha muito essa 

crença. Mas, depois disso, todos os grupos passaram por essa fase.... A São 

Jorge, por exemplo, com as Bastianas... essa peça aconteceu de forma 

paralela a Hygiene, depois aquela outra do nome comprido.... Quem não 

sabe mais quem é, o que é e onde está, precisa se mexer, que é uma peça 

de crise de sentido também, que é bem próxima ao Nada. Eu acho que abre 

esse buraco: O que a gente pode afirmar agora; o que a gente pode dizer? 

O que a gente pode defender? 

Para completar essa reflexão, pensa o seguinte, o grupo XIX sem a 

Lei de Fomento e a cidade de São Paulo sem o grupo XIX. 

Janaína – Não faz falta nenhuma! É, eu acho que já caiu essa ficha pra 

gente. Em Hygiene que a gente achava que fazia alguma diferença, a gente 

falava palavras como comunidade.... Que comunidade? Não é assim... E 

tem esse lugar, meio que se dá essa função de salvadora, uma mensagem 

para levar. Você vai ao teatro para assistir um certo discurso que te faz ficar 

apaziguado, para dizer “Ah, estamos do lado certo da história. Estamos 

defendendo a mesma coisa”. Mas que é para um certo público.... Em 

Hygiene, em certo sentido, teve um momento que a gente tinha um discurso 

muito colado com os sem-teto (01:04:15) à higienização... eu acho que a 

gente é tão higienizador quanto, eu acho. Ou seja, eu quero aqui o meu 

apartamento, a gente não está lutando pela reforma agrária. A gente não 

está na luta real. Estamos fazendo teatro, a gente está na luta simbólica, 

eu acho que é aí que a gente trabalha. E no campo simbólico acho que 

ninguém tem que ser utilitário, campo simbólico a gente tem que criar 

problema, por isso que o Nada, para mim, é esse lugar. A gente precisa agir 

no campo simbólico e não deixar as coisas se estabilizarem. Mas não essa 

de dizer há o certo é conduzir, panfletar, vamos dizer assim. Isso só nos 

apazigua, no sentido achar que estamos fazendo a coisa certa. Mas não tem 

um desdobramento na realidade diretamente. Você quer fazer alguma coisa 

diretamente, vai fazer uma coisa concreta... vai militar... praticamente. Eu 

acho que tem uns lugares muito concretos para fazer isso. Para fazer isso 



214 
 
 

em arte, eu acho uma perda de tempo. Até porque a gente sabe qual é 

nosso público. Se a gente fosse um público de militância direta, em que o 

teatro é “a serviço de”, poderia ser também. Mas não, a gente tem a 

prerrogativa de fazer arte em primeiro lugar. E aí quando você começa a 

embolar esse meio de campo fica meio, meio... acho meio ingênuo mesmo. 

Achar que o público que vai lá, no sábado e domingo, vai se sentir 

confortável por estar dizendo coisa boa sobre o mundo. 

Você acha que é um público burguês? 

Janaína – Que é o nosso público, não é outro público. É o público que lê 

Veja, lê Folha de São Paulo... que são os nossos alunos também, que 

também tem isso. A gente não está lindando com outro público. Então, se 

a gente está conversando que essas pessoas, e eu não tenho nenhum 

problema em estar falando com essas pessoas, mas como é que a gente 

pode realmente estar tocando, juntos. Como a experiência, que o Alê estava 

fazendo, o Abnegação, que é uma peça que dialoga com a esquerda de uma 

forma tremenda crítica, com várias críticas, “Ah, a peça é perigosa e pode 

ter munição para direita”. Quem é da direita mesmo não está aí assistindo 

nosso espetáculo. É justamente quando estamos com as pessoas que são 

de um campo ideológico mais ou menos igual ao nosso que devemos 

tensionar a crítica aqui. Então a gente fala do PT aqui entre a gente, serve 

para gente mover alguma coisa, sobre o que possa ser feito. Não ficar com 

medo de a direita absorver a nossa crítica... a gente fica quieto porque se 

eu criticar a Dilma vai vir o Aécio. Então, não faz a crítica que tem que ser 

feita, à Dilma. Precisa saber para quem estamos falando também, para a 

gente poder também não ficar girando em falso. Como se eu tivesse falando 

para um cara, ou para uma cara que pode fazer alguma coisa que tem os 

meios ou para um cara que não tem nenhum. Não é para esses dois 

extremos que a gente está falando. É para um certo meio, um meio 

reflexivo, não é um meio de atuação. Esses encontros não é um encontro 

ofensivo e autocritico, autocritico dos dois lados. Eu venho aqui para te dizer 

o que é certo, o certo é a gente fazer pegar... Meio esquisito assim. Então, 

acho que nessa crise de posição... de onda que eu falo, porque eu falo numa 

peça, falar sobre os caras que.... Eu acho que o Nada entra nessa bagunça, 

eu acho que está mais pro confuso, menos claro, isso que ele quer dizer, 

ele tem uma afirmação mais negativa, a coisa do Lacan que eu falei. Pelo 

negativo que a gente começa a atacar. Não dá para afirmar mais essas 

coisas, não dá para vir aqui e pegar na sua mão e dizer que a gente está 

transformando as instituições sociais. Porque se falou por meia hora, você 

vai pra casa, ou sei lá o que... Então, nesse Teorema que vem agora já é 

uma coisa mais clara, mais. 

Esse é o novo trabalho: Teorema. 

Janaína – É o novo trabalho, que é o texto do Alexandre também. Que eu 

acho que seria bem legal você ver.... Já vamos estrear logo, a gente tem 

uns ensaios abertos, que começam na semana que vem, nos outros ensaios 

abertos. Vai estrear dia 23 de janeiro. Acho que lá vai coroar um percurso 

quase de afirmar certa negatividade, não como defesa dela, nem como 

fatalismo, mas talvez a partir daquele que consiga fazer alguma coisa, se a 

gente conseguir afirmar que a gente tá fora, afirmar que fez merda, a gente 

consiga mover alguma coisa na vida, enquanto ficar aqui afirmando aqui, aí 

que né vou ficar esperando o tempo cobrar, talvez não adiante de nada, 

talvez é uma espécie de olhar para o mal , que aboline o nosso material, é 

um olhar pro mal olhar para o final certo, olhar para as coisas que não 

mudam para as pessoas que não vão mudar. Talvez seja dessa crueza a 

gente consegue mover alguma coisa. E aí ela tem uma relação com a 

plateia, o lugar de a plateia falar, o espaço para ela falar, isso tudo você vai 



215 
 
 

ver, uma brincadeira com a própria história do grupo. Não 

cronologicamente, não para mais, o público é recebido de um jeito que 

parece o início do o Nada aconteceu. Depois tem uma trajetória, que parece 

que é o Hygiene, aí depois acontece na escola, exatamente ao contrário do 

Hygiene, agora do outro que vai acontecer o Teorema. E lá é uma família 

de pobres os corticeiros, e eles estão falando de uma família muito rica, 

então tem um jeito que a interação a proposta que a gente considera 

completamente a plateia, mas não tem nenhuma relação direta, você via 

um personagem ali. Então uma relação mais direta, que acontece de 

interação ela é superperigosa, tem uma hora que a menina oferece uma 

faca para pessoa da plateia, então é quase levar ao limite isso. Um pouco a 

performance de Marina Abramovick, a gente fala sobre isso no processo. 

Então você vai ver, mas ela realmente curou o fim de uma trajetória, não 

sei se nos deixam oposto, se nos deixa em termos de interação, em falar 

em criar. Parceria com o Alê também é um formato aqui. 

Então o Alê escreveu o texto e entregou pronto para você trabalhar? 

Janaína – Ele entregou pronto. Aliás, a gente partiu do Teorema do 

Pasolini, o livro é uma coisa que eu trouxe. Que eu queria um tempo 

trabalhar, eu dei um laboratório tipo esse que tem no Nada, um laboratório 

que só eu orientei, 4 meses, e aí levantei materiais e chamei o Alê para 

assistir esse material levantado, falei que queria propor isso para o grupo 

que a gente trabalhasse o Teorema. 

Uma espécie de workshop? 

Janaína – Sim! Com esses meus alunos, e texto workshop, umas duas 

horas assim. Então eles assistiram acharam bem interessantes, viram que 

era show, então falaram, “vamos fazer alguma coisa”, apresentei para o 

grupo, todo mundo gostou. Tivemos uma fase de todo mundo ler o livro, 

todo mundo ver o filme, também teve uma conversa com o Fugante sobre 

o livro. A gente fez um laboratório com a Eleonora Fabião, de performance, 

a gente fez mais um laboratório com a Mya, que é de computação, o lance 

do jogo, e aí é uma peça muito mais de diálogo, sair dessa coisa muito 

monológica que a gente tem que ter, tem que explorar mais isso. E o Alê 

ficou trabalhando, a gente não criou nenhum workshop, nenhuma cena que 

a gente tenha feito e apresentado. 

E ele não participava na sala de ensaio? 

Janaína – Não! O que nos criou na verdade, que a gente usava para poder 

ir pesquisando o Teorema, a gente fez algumas experiências, porque a 

gente foi convidada para fazer um negócio no SESC, que era uma 

performance lá na virada cultural, que era dentro de uma limusine, e como 

essa família é ultra rica, a gente pegou os personagens do livro e, alguns 

textos lá do Teorema, e trabalhou essas figuras lá. Mas a gente não era de 

criar coisas, e o Alê era responsável por isso, a gente tinha esse material, a 

gente tinha esse produto, agora a ideia é, que ele desse a resposta a 

resposta dele. E aí ele veio e pegou algumas versões do texto, uma primeira 

que a gente chegou a trabalhar em meios. O Alê escreveu inteiro, a gente 

mudou completamente a versão, a gente achava que aquilo era tipo 

subtexto do que é agora. E aí agora chegou na estrutura final mesmo, que 

é um diálogo bem direto, com o Teorema original do Pasolini, mas como se 

a gente tentasse descobrir qual é o Teorema hoje, o que ele faz com o 

Teorema, e a alegórica toda ali nos anos 70, na Itália. E a gente tenta 

descobrir qual é o Teorema hoje, na questão do capitalismo com o mundo 

dessa família com essa moral burguesa hoje, e aí é essa transposição. Um 

texto todo completamente dele, é outra e ninguém escreveu uma linha, é 

outra brincadeira mesmo. Aliás, é a primeira vez que a gente está 

exercitando uma coisa de pertencer só a atores, de um time de contrair 
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nessa história de criação. Eu fiquei muito colada a dramaturgia, a direção, 

porque eu já vinha de um olhar de fora, muita encenação, tive filho, tem 

outra atriz fazendo no meu lugar, eu venho nos ensaios, eu olho e tento 

ajudar de fora. 

Você está dirigindo com o Lubi também? 

Janaína – Não! Eu não estou assinando a direção. Talvez assim é uma coisa 

meio dramaturgia, uma função meio hibrida, mas não estou em cena, mas 

vou entrar logo mais. 

Mas do Marcha para cá, essa coisa da metalinguagem é uma coisa 

que vocês têm explorado, não é? 

Janaína – É! Apareceu, mas de uma forma bem subjacente, porque a gente 

não fala especialmente sobre isso, essa trama convencional, essa trama 

dessa família, desse estrangeiro que chega, e tudo. Está mais nessa camada 

da encenação, ela é muito metalinguística. Ela está na encenação e 

comentando a própria história do grupo, o que é essa alteração. 

Deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu vi que você tem um 

workshop, uma oficina, no SESC Consolação, sobre o teatro 

documentário, e eu não sabia que você tinha se enveredava por essa 

praia. Eu queria que você falasse de como você vê essa pratica, vê 

o teatro documentário no trabalho do grupo XIX? Por que no 

Hygiene e Hysteria isso é muito forte, um documental misturado 

com ficcional, uma ficção documental, vamos dizer assim? 

Janaína – É! Eu acho que teve influência dos dois lados, a gente, de cara, 

sempre trabalhou com o documento, mas o documento chegava e sumia 

dentro do material ficcional, não sumia, mas o que interessava era que 

aparecesse a ficção. A gente sabe que, isso é o que tem um respaldo na 

história, mas não interessava saber se a personagem existia ou não, ou isso 

era uma fala que a gente tirou de um discurso real ou não. A gente nunca 

dava isso na encenação. Mas sempre trabalhamos muito com esse tipo de 

documento para a criação, então obviamente que isso influencia bastante 

quando eu vou fazer as pesquisas. Mas dá totalmente um foco paralelo, que 

começou lá a Separação, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, depois veio 

Conversas com o meu pai, e essas oficinas todas. E acho que eu comecei a 

trazer também para o grupo esse interesse, levando referências, como esse 

filme, do mês de agosto, foi eu que botei na roda. Então essa tensão aí, a 

realidade é uma coisa também que eu trazia com vontade de explorar isso. 

Mesmo no Nada e no Teorema, não vejo e aliás não vejo nenhuma dessas 

peças como documentário, para mim um documental é um efeito de 

linguagem, e não é você partir de um documental X ou Y, sei lá.... O 

Shakespeare partia de uma história real da Inglaterra. Sei lá o que, 

aconteceu. Mas aí a questão tem um cara que fala sobre documentário, que 

fala de modo documentarizante, o documentário é um conjunto de 

processos pelo qual o material passa, que você cria esse enunciador real, e 

esse efeito, esse pacto com o espectador: aconteceu, são pessoas que 

existem, não é um personagem. Então, são asserções sobre a realidade 

diretamente. Eu acho que as peças não têm o resultado documental como 

linguagem, ainda que você saiba que aquilo tem uma relação com a história 

que eu falo sobre a realidade, não é. Acho que é diferente enquanto 

tratamento, enquanto linguagem, enquanto estética. Eu acho que nenhum 

dos trabalhos tem esse tratamento documental, ainda que parta de 

materiais, tratamentos e tal, mas acho que nessa tensão, eu acho que esse 

aspecto metalinguístico, performativo, acho que tudo isso tem a ver com 

esse também oposto dessa pesquisa. No Nada isso por ser mais fortemente, 

acho que essa cena do tapa ela é bem marcada nisso, já borrar esse limite 

entre a ficção. E, nas outras peças, a gente não quebra o pacto de ficção. 
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Agora ele já este meio borrando... nessa também, do Teorema, já é outra 

brincadeira porque tem uma ficção super colocado, mas é diferente o campo 

performativo, ele é metalinguístico nisso, porque também a performance 

reflete sobre a nossa própria história. Mas não vejo diretamente assim, essa 

pesquisa do autobiográfico desse efeito documental colocado no grupo, acho 

que é mais paralelo. Você trabalhar isso mais no seu núcleo de pesquisa, 

que eu oriento lá. Ah! Teve um artigo maravilhoso que foi uma referência 

para o Nada aconteceu, chamado A noiva desnudada, está naquele ensaio 

geral. 

Bom Janaina, a entrevista foi excelente, uma grande contribuição 

para meu trabalho. Muito obrigado por me receber na sua casa, por 

aceitar falar sobre o trabalho de vocês. Eu quero pedir sua 

autorização para usar suas falas na minha tese de doutorado. 

Janaína – Claro que sim! 
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Figura 4 - Armário-Estante-Vitrine     

 

CAPÍTULO 3: BAÚ DA PESQUISA – AS VOZES DOS 

OUTROS 

  

- Foto do autor 
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O Grupo XIX, como vimos no capítulo I, foi criado a partir de um grupo de 

estudos de cena na EAD/USP, no curso que tinha coordenação de Antonio Araújo e 

cujo foco era a criação colaborativa. Atores e diretores trabalhavam juntos, propondo, 

discutindo e decidindo sobre as cenas até chegar no resultado que deveriam 

apresentar ao final. Vimos também que esse exercício cênico serviu para apontar um 

caminho de pesquisa teórica e estética e o resultado dessa investigação foi o 

espetáculo Hysteria. Retomamos essa trajetória do grupo justamente para 

lembrarmos de uma das colunas de sustentação do trabalho do grupo que está em 

sua base de formação: a pesquisa. 

Ao tratar do conceito de polifonia, este estudo apontou que, como em 

Dostoiévski, há diversas vozes de personagens que são criadas por um único autor 

e que há uma diferença entre a proposição literária no romance do autor russo e a 

polifonia presente no teatro contemporâneo, a saber: as diversas vozes dos 

personagens não são mais criação de um único autor, e sim muitos. Estas, por sua 

vez, se configuram ao final como vozes do coletivo. De forma complementar, além 

das vozes presentes na sala de ensaio, entram no bojo do discurso cênico outras 

vozes que vão sendo colhidas durante a pesquisa, que se inicia antes do início do 

processo criativo e que acompanha os ensaios. 

O estudo dos primeiros textos do grupo, Hysteria e Hygiene, nos levou a 

perceber que há excertos de textos de autores (lidos, estudados, etc.) que terminaram 

fazendo parte, na íntegra, do texto dramático. Vozes de escritores de ficção, 

compositores ou de especialistas no tema pesquisado, que foram incorporadas 

literalmente, adaptadas ou assimiladas e ditas de outra maneira. Isso nos fez 

entender a importância de o estudo analisar essas vozes que são fruto da pesquisa. 

A distância (no tempo ou espaço, ou os dois) e inconscientemente, esses autores 

contribuíram para a polifonia dos espetáculos do grupo. O objetivo foi observar a 

qualidade e frequência dessas ocorrências dentro dos textos, buscando responder a 

seguinte questão: Esta estratégia de escrita, por apropriação de textos de outros 

autores, é um modo de criação polifônica que percorre todas as produções do Grupo 

XIX, ou restringe-se a um ou outro processo apenas? Para responder a esta pergunta, 

traçaremos um paralelo entre a incidência dessas vozes nos diferentes modos de 

criação polifônica do grupo.  
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Vimos no capítulo anterior um exemplo claro de contribuição do estudo do 

grupo que resultou no espetáculo Hysteria e diz respeito, não ao texto, e sim à 

dramaturgia da cena: a escolha de colocar os homens fora da representação, na 

plateia - como o Dr. Charcot, o célebre médico, que convidava um grupo de curiosos, 

artistas e intelectuais para assistir às histéricas nas dependências do hospital La 

Salpêtrière, em Paris. Essa escolha estética só foi possível com a decisão do grupo 

de incorporar a ideia do médico, que submetia suas pacientes a esse tipo de 

exposição para entreter seus convidados e ganhar reputação. No espetáculo, porém, 

como já vimos, os homens vivem a angústia de serem cúmplices do desespero das 

personagens, bem como da injustiça e desumanidade que era imposto às mulheres 

do século XIX. Assim, podemos afirmar que a concepção de espetáculo de Charcot 

contaminou Hysteria. 

A forma de composição/elaboração dos discursos que integram uma produção 

teatral não se revela às claras para o público, uma vez que, como espectadores, o 

que vemos e ouvimos da cena é algo pronto. O texto, dialógico por natureza, ao 

assumir, confrontar, defender ou refutar, este ou aquele discurso, dá-lhe o tratamento 

necessário para caber na boca de cada personagem, sem nenhum compromisso com 

normas ABNT (e nós, o público, agradecemos por isso, já que buscamos uma obra 

fluida e poética). Dessa forma, muitos discursos (filosóficos, sociais, científicos, etc.) 

ganham roupas novas com a dramaturgia, sendo reafirmados ou confrontados a cada 

apresentação. Alguns deles, porém, são evidentes de alguma forma, seja pela 

notoriedade, popularidade, ou mesmo por se configurar como assunto do espetáculo, 

como um discurso religioso (a provação vivida por Jó, por exemplo, como em O livro 

de Jó, pelo Teatro da Vertigem; ou um sermão de Pe. Antônio Vieira, como em 

Sermão da Quarta-feira de Cinzas, por Pedro Paulo Rangel – ambos de 1995), um 

discurso filosófico (como no caso do pensador austríaco Ludwig Wittgenstein, em 

Wittgenstein! - Lógica e Loucura, um monólogo de Jairo Arco e Flexa, com direção de 

Roberto Rosa, 1996) ou um texto literário (uma fala conhecida de Shakespeare, como 

“Ser ou não ser”, de Hamlet, por exemplo). Mas, não sendo, na maioria das vezes, 

evidentes, como, então, delimitar essas vozes dentro do texto dramático, finalizado 

em cena? Raras exceções são os textos que, enquanto enunciado, apresentam-se 

como registro que respeita as fontes da pesquisa, referenciando o que dela reverbera 
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como contribuição legítima. Ou seja, poucos são os textos que trazem marcas de 

vozes que foram incorporadas ao longo do processo de criação, como no caso da 

publicação dos espetáculos Hysteria e Hygiene. Porém, como sabemos, essa 

publicação está longe de ser a regra em termos de publicação literária, e os textos 

dramáticos não são exceção. Isso porque estamos falando de um tipo de produção 

que não tem compromisso com normas acadêmicas. Dessa forma, buscamos, na 

análise que segue, entender quais são os rastros deixados nas publicações, bem 

como mapear as contribuições de outros autores que não são evidenciadas nos 

originais dos textos dramáticos analisados. 

MODO POLIFÔNICO I - HYSTERIA E HYGIENE: ONDE TUDO 

COMEÇA 

A condição da mulher, o papel social do homem e outros discursos 

Assistindo aos espetáculos ou lendo os textos de Hysteria e Hygiene, percebe-

se claramente a coexistência de diferentes discursos que convivem harmoniosamente 

e que partem de uma temática maior. Em Hysteria temos como guarda-chuva 

temático a condição da mulher do século XIX e a questão da histeria, já em Hygiene 

temos a condição dos imigrantes no Brasil e a saúde sanitária. 

Em Hysteria, ao analisarmos as participações distintas do público feminino e 

da plateia masculina, podemos nos perguntar: Qual é a implicação dessa estética, 

que coloca a mulher no centro do acontecimento teatral e os homens à deriva, como 

observadores? Como isso afeta o texto propriamente dito? Questão que provoca a 

análise dos possíveis discursos dentro do texto, por exemplo. Se, por um lado, não 

há a figura do homem presente na cena, por outro há a convenção de que essas 

mulheres não têm consciência de estarem sendo observadas por eles. Dessa forma 

não há o confronto, o enfrentamento, entre essas mulheres e seus opressores. Mas 
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há discursos inflamados contra o machismo, a sociedade patriarcal, direitos das 

mulheres, etc. Como podemos ver nos excertos132 abaixo: 

A mulher é oprimida, humilhada, escarnecida, ludibriada, é quase uma 
semimorta, e, vivendo na ignorância, não tem forças para reagir. (p. 25) 

Luz, tão fecunda luz. Clareia, clareia, e leva nos teus raios as mensagens 
das mulheres, e pelo caminho espalha as ideias de Brant que pregava que 
nós mulheres, somos. (p. 29) 

Oh, Sol resplandecente, me ilumine uma mulher brasileira, uma pelo menos, 
que tendo refletido um pouco sobre sua condição, perceba sua triste sina de 
viver em meio a estreitezas e confinamentos, esteja disposta ao meu lado a 
dar um segundo grito, agora bem mais agudo [...] (p.30) 

Vemos, nessas falas, a expressão da consciência dessa condição da mulher 

do século XIX, condição essa de inferioridade, submissão e fatalidade. Esses 

sentimentos são representados pela personagem Hercília, que se revolta com sua 

condição de mulher “escravizada pela carne e dominada pelo útero”. Durante o 

processo de criação do espetáculo, a personagem foi elaborada pela atriz Raissa 

Gregori, que imprimiu suas inquietações individuais e políticas a essa figura 

descontente com a sociedade de sua época e o lugar ocupado pela mulher.  Em uma 

de suas falas, no entanto, a personagem profetiza que “alguém, em algum tempo 

futuro, se lembrará de nós”, o que demonstra sua esperança de que tudo aquilo terá 

fim um dia. Através da atriz, Hercília revela o sofrimento e o desespero de mulheres 

que viviam sob o peso da opressão, do enclausuramento, da solidão e da culpa. 

Os homens neste espetáculo estão ocultos, ausentes, omissos, e são 

representados pelas figuras do médico, Dr. Mendes, e dos maridos, que são apenas 

mencionados. O médico representa razão e poder, como se vê na fala da funcionária 

do hospício, espécie de cuidadora das mulheres histéricas, ao lembrar às enfermas 

que “quem faz as regras é o Dr. Mendes, e por isso devem ser seguidas à risca!”, 

bem como na avaliação que M.J. faz: “O doutor conhece a fundo a alma feminina, 

toda a natureza caprichosa, histérica, da fêmea da espécie humana. O doutor 

conhece tudo numa mulher, e ele disse que eu estou boa, por isso é que o João vem 

me buscar”. Essa fala de M.J., somadas a outras da mesma personagem (“O doutor 

disse que eu sou bonita” / “O doutor tem uns dedos grossos” / “Vou sentir saudades 

                                            

132 Trechos de falas da personagem Hercília que revelam sua consciência sobre a opressão feminina 
e que foram tirados da publicação: GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 
2006. 
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dos dedos do doutor”) também insinua que o médico tirava proveito de suas 

pacientes, em supostas relações amorosas, o que reforça o perfil do homem que 

subjuga a mulher para saciar seus prazeres. Mesmo aqui, não há discursos 

emocionados contra a soberania masculina, e sim uma espécie de reconhecimento 

dessa superioridade. A percepção da mulher do século XIX de que sua felicidade 

depende de um bom casamento, ou seja, de que ela encontre um “bom homem” que 

dê a ela um lar e uma família, fica explícita na anotação de Nini em seu caderno 

goiabada: “Eu quero uma casa para eu governar / e um bom maridinho que saiba me 

amar / que raiva, que birra / que forte maçada / não sei porque ainda não estou 

casada”. Mas, como se dá o confronto entre aquela realidade das internas e as 

mulheres-plateia no século XXI? As mulheres-plateia são confrontadas com temas 

que podem gerar diferentes percepções, como a de que a mulher deve se preocupar 

em arrumar um bom casamento, mas esse encontro pode revelar que os temas do 

machismo e da violência contra a mulher não são questões superadas em nossa 

sociedade, permitindo brotar no público sentimento de indignação frente a toda essa 

opressão que a mulher do século XIX sofria e que, de outro modo, a mulher do século 

XXI sofre até hoje. 

Ressignificando vozes esquecidas com o tempo 

“Os homens, no afã de conseguir um meio 

prático de dominar a mulher, colocam-

lhe a honra entre as pernas, perto do 

ânus, num lugar que quando bem lavado 

não digo que não seja limpo e até 

delicioso para certos misteres, mas que 

nunca, jamais poderá ser sede de uma 

consciência”. 

(Hercília Nogueira Cobra, Virgindade 

inútil, 1924) 

 Em Hysteria e Hygiene, os espetáculos recriam, como ficção, mulheres e 

homens reais que viveram no século XIX, e nos permitem traçar um paralelo entre as 

condições de existência dos indivíduos nas duas épocas. Assim, no primeiro 

espetáculo, há a confluência de angústias e questões das mulheres do século XIX 

(personagens) e do século XXI (público feminino), o que denota uma questão de 
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caráter sociocultural. Já em Hygiene, o conflito desloca-se para o âmbito 

socioeconômico. Dessa forma, temos dois pilares: o “ser” (mulher / estrangeiro) e o 

“estar” (histérica / morador de cortiço). É preciso, então, analisar essas condições em 

cada um dos dois espetáculos. 

A epígrafe acima contextualiza bem o problema existencial-cultural das 

personagens de Hysteria: ser mulher no século XIX, o que implica na forma como ela 

é percebida pela sociedade machista e patriarcal de então, os espaços a ela 

reservados (“minha avó havia me dito que as mulheres só devem sair de casa três 

vezes: para serem batizadas, para se casarem e para serrem enterradas” – como 

podemos confirmar na fala da personagem Maria Tourinho), bem como, imposições 

e limitações sociais, historicamente reconhecidas, a que eram submetidas essas 

mulheres. Isso acontecia não só com mulheres de baixa renda, das camadas mais 

baixas da sociedade, como também com mulheres da alta sociedade, conforme nos 

conta Del Priori133: 

O discurso liberalizante das feministas considerava, sobretudo, as 
dificuldades que as mulheres de mais alta condição social enfrentavam para 
ingressarem no mundo do trabalho, controlado pelos homens. Uma 
advogada foi rejeitada na Ordem dos Advogados; Júlia Lopes de Almeida foi 
a primeira escritora a ser candidata recusada na Academia Brasileira de 
Letras, em prol de seu desconhecido marido. Tendo vencido o primeiro 
desafio – de se formarem como médicas, engenheiras, advogadas, entre 
outras profissões liberais -, as mulheres ainda tinham muitos obstáculos a 
superar para se firmarem profissionalmente.      

Na publicação de Hysteria, o grupo XIX apresenta, como uma espécie de 

prólogo ao texto dramático, as cinco mulheres que são recriadas em cena - Clara134, 

                                            

133 DEL PRIORE, Mary (org.); BASSANEZI, Carla B (coord. De textos). História das mulheres no Brasil. 

São Paulo: Contexto, 1997, p. 424. 
134 O primeiro grupo de atrizes-estudantes da EAD - que participou do curso oferecido por Antonio 
Araújo na ECA, do qual o diretor Luis Fernando marques participou como ouvinte -, que apresentou a 
cena inicial (chamada de Cena do gato), era formado pelas atrizes: Raissa Gregori, Sara Antunes, 
Flávia Melman e Daniela Scarpini. Trata-se de uma cena de dez minutos em que uma senhora de 
escravos e uma velha abandonada entram em conflito após a morte de um gato. O mote para a cena 
foi proposto por Rafael da Cunha Carvalho (que contribuiu com a dramaturgia da cena, mas depois 
decidiu seguir outro rumo) que sugeriu o tema da “relações de trabalho em fins do século dezenove, o 
embate entre senhores e escravos. Este grupo inicial, no entanto, sofreu substituições quando Luiz 
Fernando Marques propôs a continuidade da pesquisa. Assim, Sara Antunes e Raissa Gregori foram 
as únicas que permaneceram, e o elenco foi renovado.  Dessa forma, a criação das personagens ficou 
a cargo das seguintes atrizes: Clara – Janaína Leite; Nini – Gisela Millás; M.J. – Juliana Sanches; 
Hercília – Raissa Gregori; e Maria Tourinho – Sara Antunes. Em 2004 a personagem Hercília passou 
a ser representada pela atriz Evelyn Klein e, em 2006, a personagem Nini passou a ser representada 
por Mara Helleno. 
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Hercília, M.J., Maria Tourinho e Nini – através de excertos de documentos e textos 

que foram escritos por elas, sobre elas, além de trechos de teorias sobre suas 

histerias. Textos esses que nos revelam quem são essas mulheres, um pouco de 

suas vidas particulares, questões íntimas e familiares, aproximando-nos de um 

universo totalmente desconhecido e distante. Uma leitura mais atenta nos faz 

perceber que os textos implicam em características e modos de ser das personagens, 

e que, também, diluem-se em falas e cenas, configurando-se como vozes que foram 

resgatadas pelo grupo e ganham espaço e ouvidos através do espetáculo hoje. 

Portanto, a análise desse material pesquisado pelo grupo, que apresenta histórias 

reais, na relação com as personagens criadas pelas atrizes, nos revela questões 

importantes sobre essas mulheres internas do Hospício Pedro II, como vemos abaixo: 

M. J., 1867: 

“M. J., 29 anos, branca, brasileira, casada, multípara, internada na Casa de 
Saúde Dr. Eiras em 27 de maio de 1896. M. J. foi submetida à observação 
do Dr. Vicente Maia que a diagnosticou como histero-epiléptica. 
Antecedentes pessoais: vivacidade precoce durante a infância, teve suas 
primeiras manifestações histéricas e epiléticas aos 14 anos, quando 
menstruou pela primeira vez. A partir dos 21 anos, depois de ter casado, 
apresentou sensíveis melhoras do estado psicopático, revelando extrema 
dedicação ao marido, ao qual, contudo, repudiaria mais tarde abandonando 
o lar doméstico e entregando-se sucessivamente a três homens de baixa 
classe. Segundo seu médico, essa infidelidade conjugal manifestava-se 
alguns dias antes do período catamenial, seus corrimentos mensais desde 
os primeiros, muito abundantes e acompanhados de grande excitação. [...] 

Logo de início, nos chama a atenção a forma abreviada do nome de M. J. e só 

a conhecemos dessa forma, apesar de ter 29 anos, o que não justificaria o uso de 

abreviatura, muito comum no caso de menores de idade. Por que, então, o nome 

dessa mulher não podia ser dito, registrado? Uma possível explicação pode estar na 

instituição chamada de “Roda”, uma espécie de orfanato onde eram deixadas as 

meninas “rejeitadas” por sua família, ou seja, a existência de tal instituição comprova 

o descaso social que aquelas crianças traziam de berço, já que, como fruto de 

adultério, não poderiam servir para manchar a honra da família. Nos materiais de 

pesquisa do grupo, encontramos o estudo sobre a “Maternidade negada”, de Renato 

P. Venâncio, onde lemos:  “Não é exagero afirmar que a história do abandono de 

crianças é a história secreta da dor feminina. […] a instalação da Roda procurava 

evitar os crimes morais. A instituição protegia as brancas solteiras dos escândalos, 
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ao mesmo tempo alternativa ao cruel infanticídio”135. Vamos voltar a falar desse 

assunto adiante para apontar a implicação de tal fato histórico na fábula 

contemporânea. 

Independente desta ou daquela explicação, o que temos são histórias que nos 

mostram pessoas reais que foram vítimas de uma sociedade machista e que são 

apresentadas como pessoas doentes e problemáticas. Histórias reais que foram 

investigadas pelo grupo e que chega a nós como ficção, mas que, graças a forma 

impactante e emocionante como ela nos são apresentadas, não conseguimos deixar 

de pensar nessas mulheres, que existiram de verdade e foram vítimas de seu tempo. 

As angústias, aflições e sofrimento, que muitas mulheres sofreram no século 

XIX foram o mote para que as atrizes as compreendessem e pudessem [re]apresentá-

las nos dias de hoje. O diálogo das atrizes com os textos que aquelas mulheres 

escreveram e com outros textos (boletim de ocorrência, poema, anotações do 

caderno-goiabada136, pensamento científico da época), culminou em muitos dos 

textos que entraram em cena, como releituras poéticas da dor e impotência femininas 

de então; bem como de alegria e de resistência. M.J. é exemplo disso, pois, tendo 

sido internada pelo marido na Casa de Saúde Dr. Eiras em 27 de maio de 1896, 

depois do adultério com “três homens de baixa classe”, e sendo diagnosticada como 

histero-epilética, não aguentou calada a sua internação, escrevendo ao marido para 

exigir sua liberdade e reclamando das condições precárias do estabelecimento. Além 

disso, não deixou de buscar prazer com outro homem enquanto reclusa. Ela, que foi 

solta pouco mais de três meses depois, voltou a ser internada em outro hospício, o 

Hospital Nacional de Alienados, vindo a falecer logo depois. Todas essas informações 

constam no livro publicado pelo grupo e trazem a fonte da pesquisa: “(Os dados sobre 

M.J. foram extraídos da ficha de observação da paciente, reproduzida pelo Dr. Urbano 

Garcia na tese que apresentou à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 16 de 

abril de 1901. Da intervenção cirúrgico-ginecológica em alienação mental)”137. Do 

resultado da pesquisa do grupo explicito neste fragmento, podemos captar o desejo 

                                            

135 VENANCIO, Renato Pinto. Maternidade negada In: DEL PRIORE, Mary (org).  História das mulheres 

no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 
136 Caderno de anotações; espécie de diário pessoal muito comum no século XIX. Falaremos sobre o 
caderno-goiabada logo adiante, páginas 11 e 12. 
137 GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 14. 
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de M.J. de sentir-se amada, desejada e viva, e isso reverbera no texto do espetáculo 

que, em vários momentos, aponta a liberdade que ela tem de falar sobre seu prazer 

pelo sexo: 

M.J. (para uma mulher da plateia) Olha a confusão que essa menina 
arrumou! Se o Padre Neves a visse, repetiria a ela o que me disse quando 
eu tinha meus 12 anos: rapariga, tu necessitas casar o quanto antes. Mas 
casamento era um modo dele dizer: esta menina precisa do coito. É que eu 
faço questão do coito! E eu asseguro, a Clarinha precisa coitar o quanto 
antes, todas nós precisamos, é a única forma de acabar com os vapores. [...] 

O perfil da personagem M.J., associado ao seu diagnóstico de mulher histérica, 

teve influência de Lucien Israel, em Histeria lendária138, cujo excerto abaixo aparece 

como fragmento da pesquisa:  

O útero (origem do termo histeria), frustrado coma continência de sua 
proprietária, desloca-se no corpo, quaerens quem devoret, para chegar ao 
cérebro, onde finalmente ele se alimenta, e onde a substância branca 
substitui um esperma que lhe era parcimoniosamente dispensado, e cria ao 
mesmo tempo, febre e vapores, crises e gritos ou talvez gritos e sussurros.  

Não é gratuita, portanto, a escolha de as personagens usarem os mesmos 

nomes dessas mulheres. As atrizes emprestam corpo e voz para que elas sejam 

relembradas e ouvidas, depois de um longo tempo de silêncio e negligência. E graças 

às marcas da pesquisa registradas no texto temos acesso a particularidades das 

vidas de algumas das mulheres que estiveram em situação de internato por 

diagnóstico de histeria no século XIX. O boletim de ocorrência policial de Maria 

Tourinho139 é outro bom exemplo desse resgate: 

Maria Ferreira Mendes Tourinho, sem profissão, casada, natural de Minas 
Gerais, morava com o marido e com os cinco filhos. Na noite de 15 para 16 
de julho de 1911, Arthur Damaso Tourinho recolheu-se em seu quarto para 
dormir, sendo pouco depois agredido por Maria. Armada com uma 
machadinha, desferiu-lhe três golpes na cabeça em consequência dos quais 
ele viria a falecer algumas horas mais tarde. […] “Boa esposa”, preocupada 
exclusivamente com os filhos e com sua casa, Maria teria se caracterizado, 
até então, por uma “conduta morigerada”, o que tornava o seu ato 
completamente incompreensível. 

Ao ler este texto informativo-descritivo, nos deparamos com uma ação brutal 

de assassinato, sem sentido, como o próprio boletim registra, visto tratar-se de uma 

boa esposa, mulher dedicada ao marido e aos cinco filhos. O termo morigerado (que 

                                            

138 In: ISRAEL, Lucien. A histérica, o sexo e o médico. Tradução de Célia Gambini. São Paulo: Escuta, 
1995. 
139 Boletim policial. Delegacia do 19º Distrito, Rio de Janeiro, nº 15, 16 e 17, p. 449-455, jul/set 1911. 
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denota bons costumes; que leva vida irrepreensível) também reforça isso.  Ao assistir 

à peça, vemos esta Tourinho: mãe dedicada e amorosa, que ao contar sua história 

revela sua índole de obediência e aceitação, de dedicação e trabalhos manuais; 

pessoa simpática e amigável que tece laços de amizade com a colega de hospício 

(espectadora) com carinho e sinceridade. Como já vimos no capítulo anterior, 

conhecemos toda sua história através da conversa que a personagem estabelece 

com uma espectadora e só temos a revelação do assassinato ao final, o que permite-

nos conhecê-la como mulher e mãe primeiro, evitando o preconceito e julgamento 

distanciado e frio que aconteceria se tomássemos ciência da tragédia logo no início. 

Assim, Tourinho nos mostra uma mãe que vive pelos filhos e reza pedindo a Deus 

que “fazei com que eles saibam que a mãe deles estará sempre presente em 

pensamento, alma e corpo”. Vemos ainda mais do que isso: uma pessoa sensível, 

criativa e cativante, que ganha a simpatia do público. É esta Tourinho que interessa 

ao grupo apresentar, uma mulher muito além do seu rótulo de histérica. 

A personagem Nini realiza suas anotações numa espécie de diário, que chama 

de “caderno-goiabada”. Obviamente, muitas foram as espectadoras que se 

perguntaram o porquê de tal “apelido” para o caderno. Norma Telles140 nos revela 

esse mistério: 

As mulheres do século XIX escreveram bastante, desde os “cadernos-
goiabada”, como os denomina a escritora Lygia Fagundes Telles, até jornais, 
romances e polêmicas. Ao falar dos “cadernos-goiabada”, Lygia se refere 
aos cadernos onde as moças solteiras escreviam pensamentos e estados 
de alma, diários que perdiam o sentido depois do casamento, pois a partir 
daí não mais poderia se pensar em segredo. As senhoras casadas ficavam 
com o caderno do dia-a-dia, onde, em meio a receitas de gastos domésticos, 
ousavam escrever uma lembrança ou ideia. Cadernos que Lygia vê como 
um marco das primeiras arremetidas da mulher brasileira na carreira de 
Letras, ofício de homem”. 

A análise que Lygia Telles faz do caderno-goiabada já justifica sua importância 

histórica e seu resgate no espetáculo. Mas a anotação no caderno goiabada de Maria 

Firmina dos Reis, de Maçarico – Maranhão, em 1947, é um exemplo ainda mais 

potente desse caderno como espaço de produção literária feminina, pois nele 

podemos ler: “Amo a noite, o silêncio, a brisa aromatizada da manhã (...) amo o afeto 

                                            

140 TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: DEL PRIORE, Mary (org.); BASSANEZI, 
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de uma mãe querida, as amigas (...) e amo a Deus; e ainda assim não sou feliz, 

porque o insondável me segue, me acompanha, esse querer indefinível...”141. 

Anotações que tinham caráter pessoal e íntimo no momento da produção, hoje 

revelam questões enfrentadas pelas mulheres naquela época, configurando-se como 

importantes registros históricos. A atriz Gisela Millás descobriu um caderno-goiabada 

nos guardados de uma tia-avó, outro documento que fomentou a pesquisa. Assim, na 

cena de Hysteria, é a partir da brincadeira de esconde do caderno-goiabada que Nini 

se posiciona como mulher à frente de seu tempo, mulher de “pensamento aguçado”, 

cujo caderno goiabada apenas guarda registros íntimos, “que dizem respeito só a 

mim” – ela diz. Em seu breve discurso ela conclama ás mulheres à sua volta: “Se 

puderem pensem”142. Fala que evidencia o caráter feminista de seu discurso, que se 

opõe, pela natureza dialógica, a discursos de desvalorização da mulher, de 

entendimento de que a mulher não deveria se ocupar de assuntos da razão, já que à 

mulher não cabia pensar. Acreditamos que esse breve discurso de Nini foi criado a 

partir de discursos de mulheres que foram pioneiras na arte de escrever e que 

buscaram incentivar outras mulheres a deixarem o estado de letargia a que foram 

levadas pelas condições de criação e educação. Del Priori e Bassanezi apresentam 

algumas dessas mulheres e trechos de falas que nos fazem entender a estreita 

ligação com essa fala de personagem Nini, como, por exemplo, uma passagem de 

Narcisa Amália, quando diz que: “Pequena é ainda em nosso país a falange das 

batalhadoras, que no campo das letras sustentam com brilho e energia a supremacia 

intelectual do nosso sexo. […] Suponho ter sido eu, no Brasil, quem primeiro ergueu 

voz clamante contra o estado de ignorância e de abatimento em que jazíamos”143. O 

entendimento da influência do discurso de Narcisa Amália se confirma ao ver sua 

presença na fala da personagem Hercília, quando recita um trecho de um poema da 

escritora144: “Hercília (sobe no banco) ‘Quando intento livrar-me no espaço / as 

                                            

141 Anotação adaptada e publicada por Del Priori & Bassanezi em História das mulheres no Brasil. 
Segundo a autora, Maria Firmina dos Reis participou da vida intelectual do Maranhão de forma ativa, 
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rajadas em tétrico abraço / Me arremessam a frase: - Mulher...’ Narcisa Amális, 

inverno de 1889”.  

Nini, contudo, o que parece uma contradição com seu apelo para que as 

mulheres pensem, em outros momentos reforça um ponto de vista machista, o que 

revela um pensamento contaminado pelo ponto de vista sociocultural: o da 

superioridade do homem na sociedade e na ciência: 

(p. 22) Não sou eu quem faz as regras, é o Dr. Mendes, e por isso devem 
ser seguidas à risca! 

O Dr. Mendes é preciso em suas prescrições, se ele diz que todas devem 
sair do quarto é porque todas devem sair do quarto, mas a dona Eustáquia 
é teimosa, a dona Eustáquia é uma rebelde! 

(p. 25) São ordens do Dr. Mendes (olha para a plateia) Todas devem ser 
inspecionadas. [... 

(p. 29) Deus pai todo poderoso, ampara todos os doutores desta Casa de 
Misericórdia, em especial Dr. Mendes, que protegido por Tua benção vem 
lutando para erradicar este temível mal histérico que tanto nos tem afligido 
neste fim de século. 

(p. 32) (Protege o Dr. Mendes quando M.J. diz que ele a chamara de “bonita” 
e que ficara “mais bonita ainda depois do tratamento”) Calúnias... 

Difamações, Jesus... 

(p. 34) (Ainda defendendo o médico, depois das insinuações de M. J. de que 
ele tira proveito dela, fazendo referência aos “dedos grossos” do médico) 
Coitado do Dr. Mendes. 

(Para uma mulher da plateia) A senhora não acredite nas infâmias dessa 
histérica. Tem uma imaginação fértil, é capaz de inventar as maiores 
mentiras sobre o Dr. Mendes. 

(Depois que M.J diz que irá “sentir falta dos dedos grossos do doutor”...) 
(para outra mulher da plateia) Não basta a consciência tranquila do Dr. 
Mendes para inocentá-lo, várias vezes tenho que me colocar em sua defesa 
perante elas e até perante os outros doutores. 

Dr. Mendes é o típico representante de uma elite brasileira do século XIX na 

fábula: homem, caucasiano e médico. Além de estar em posição diferenciada das 

internas pelo simples fato de ser homem, soma-se sua importância na sociedade pela 

formação em medicina, o que o coloca acima de qualquer suspeita. Por isso, as várias 

falas que fazem referência ao médico mostram a total confiança da personagem no 

homem, a crença cega na idoneidade de seus atos, procedimentos, etc. Nas últimas 

passagens acima, quando defende o médico das “insinuações” de M.J., verificamos 

a ingenuidade de Nini que não enxerga o óbvio: Dr. Mendes não é um homem ético; 

sua conduta não é irrepreensível, como se pode esperar tanto um homem quanto de 

um médico. Pelo contrário, ele tira proveito de sua posição e sua condição de poder 
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para saciar seus desejos sexuais com as pacientes daquela casa de misericórdia. 

Essa constatação se reforça ao verificarmos que as falas de Nini são inspiradas em 

registros reais e formais, como aponta a nota de fim de texto que acompanha a 

publicação, referindo-se ao texto de Nini: “Inspirada em F. Rocha. Esboço de 

psiquiatria forense. São Paulo: Laemmert, 1904, p. 395”. Isso evidencia a forte 

contribuição dos textos pesquisados pelo grupo para a criação do texto de Hysteria, 

ou seja, revela vozes que determinaram as cenas do espetáculo. 

Dando continuidade, vamos olhar agora para a personagem Hercília. A 

personagem desafiou o pai, dono de um jornal importante, namorando um rapaz sem 

permissão, mantendo seu relacionamento com o homem que amava, que 

conhecemos apenas como L. Brant, mesmo depois do casamento arranjado e dos 

filhos que foi forçada a ter. Mulher que traiu seu marido com ele mesmo, ao se fazer 

passar por estranha sedutora em baile de máscaras, dizendo nunca ter se sentido tão 

amada por ele como naquela noite. Isso nos mostra uma mulher à frente de seu 

tempo. Em sua conversa com L. Brant ao longo do espetáculo, ela recita frases, 

poemas e trechos de escritos de mulheres importantes no processo de emancipação 

feminina. Trazemos abaixo alguns trechos que comprovam a apropriação textual e a 

forma como ela traz essas vozes para dentro da cena, bem como as respectivas notas 

de referência da publicação do Grupo XIX: 

(p. 25) A mulher é oprimida, escarnecida, ludibriada, é quase uma 
semimorta, e, vivendo na ignorância, não tem forças para reagir. (Francisca 
Senhorinha da Motta Diniz, em “A racional emancipação da mulher”, 
publicado no jornal O Sexo Feminino. Rio de Janeiro, 22 de julho de 1875, 
p. 1 -2 . Cit. in: Bernardes, Maria Thereza Cayubi Crescenti. Mulheres de 
ontem? São Paulo: Ed. T.A, 1988, p. 138. 

(p. 29) (Ajoelha-se como as outras) Luz, tão fecunda luz. Clareia, clareia, e 
leva nos teus raios as mensagens das mulheres, e pelo caminho espalha as 
ideias de Brant que pregava que nós mulheres, somos. (“Sim! Nós somos o 
que somos e não aquilo que quiserem que sejamos!” Lucrécia. “Às moças”. 
Jornal A Família. Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1890, p. 2. In: Mulheres 
de ontem?, p. 168) 

(p. 30) Oh, Sol resplandecente, me ilumine uma mulher brasileira, uma pelo 
menos, que tendo refletido um pouco sobre sua condição, perceba sua triste 
sina de viver em meio a estreitezas e confinamentos, esteja disposta ao meu 
lado a das um segundo grito, agora bem mais agudo, de um 15 de novembro 
feminino, capaz de erguer sobre esta pátria um edifício de glórias femininas, 
que s outras mulheres fazem tanta questão de desmoronar. (“O XV de 
Novembro do Sexo Feminino”, nome da revista quinzenal dedicada à causa 
feminina no final do século XIX) 

(p. 32) “Ditosa que ao teu lado só por ti suspiro! / quem goza o prazer de te 
escutar, / quem vê, às vezes, teu doce sorriso. / Nem os deuses felizes o 
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podem igualar. / Por minha carne, ó suave bem querida, /Sinto um fogo sutil 
correr de veia em veia / e no transporte doce que a minha alma enleia / eu 
sinto asperamente a voz emudecida. / Uma nuvem confusa e enevoa o olhar. 
/ Não ouço mais. (Desliza pelo banco e cai no chão, Clara continua a imitá-
la) Eu caio num langor supremo / E pálida e perdida e febril e sem ar, / um 
frêmito me abala... eu quase morro... eu tremo”. (Safo, poema A uma mulher 
amada. Tradução de Décio Pignatari. 

(p. 44) Sinto-me tomada por um ardor sensual e bruto ao vê-la assim com a 
cabeça ao chão, o cabelo caindo em ondas amplas sobre o piso […]. 
(Inspirado em R. Thiollier. A louca do Juquery. In: A Louca do Juquery: 
contos. São Paulo: Livraria Teixeira, s.d., p. 23 -24.) 

Como constatamos nessas falas de Hercília, a atriz, em colaboração com o 

grupo, se valeu de excertos de matérias feministas publicadas em jornais ou revistas 

da época, bem como utilizou trechos de poemas ou, ainda, partiu de textos fictícios 

(conto) para criar suas falas. A referência clara a autoria dessas falas, como nota de 

fim de texto, aponta para escolhas dramatúrgica e estética de apropriação de vozes 

do passado – literalmente, em alguns casos. Tal estratégia abre espaço, no século 

XXI, para ideias do século XIX que, levaram à expansão social da mulher. Podemos 

constatar que as três primeiras notas apresentam textos de mulheres que foram 

publicados em revistas da época, indicando que os textos foram lidos por um público 

significativo (mesmo tratando-se de público específico que tinha acesso a tais 

revistas) e, portanto, levaram muita gente a pensar sobre as questões feministas 

defendidas nessas publicações. Ao retomar tais textos, o Grupo XIX amplifica o 

alcance de tais discursos e concretiza a profecia de Hercília, no final do espetáculo: 

“As senhoras provavelmente se esquecerão, mas deixem-me dizer isso: alguém, em 

algum tempo futuro, se lembrará de nós” (também inspirada em Safo).  

Nosso olhar agora se volta para Clara. É por essa personagem que ficamos 

sabendo de problemas sociais gravíssimos daquele período, como a instituição 

denominada Roda. O nome vinha do fato de a instituição ter um “cilindro que ligava a 

rua ao interior da Casa de Misericórdia, canal pelo qual bebês podiam ser 

abandonados sem que a identidade dos pais fosse revelada”145. Escutamos suas 

críticas ao tratamento recebido na referida casa (“Lá na Casa de Misericórdia, as 

freiras não deixavam enviar flores para Jesus, elas diziam que eram uma heresia! [...]” 

e ficamos conhecendo histórias reais de crianças abandonadas naquela instituição 

                                            

145 GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 50 (Nota de fim de texto 
nº 6).  



233 
 
 

através dos bilhetes que acompanhavam tais crianças, muitas vezes indicando os 

nomes que haviam sido dados a elas, incluindo o da própria personagem. O grupo 

explica146 que os bilhetes lidos pelas espectadoras são “inspirados nos bilhetes reais 

encontrados em Matrícula da Casa dos Expostos. Seção de Manuscritos da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro”. O problema denunciado pela personagem Clara afligia 

tanto os muito pobres, que não tinha condições de criar seus filhos, como pessoas de 

nível socioeconômico mais elevado, como vemos nos seguintes bilhetes: 

Mulher da plateia (lê o terceiro bilhete) “Morreu sua mãe e por pobreza e 
falta de leite se enjeita, está batizada de nome Joaquina. Campos, 1883”. 

Mulher da plateia (lê o quarto bilhete) “Peço a vossa mercê que o menino 
queira tomar e acolher, pois são cousas que sucedem aos homens de bem. 
É branco, tem parentes frades, clérigos e freiras. Paquetá, 18 de março de 
1871”. 

Machado de Assis, em Pai contra Mãe147, narra a triste trajetória de Cândido 

Neves, homem pobre e sem instrução que ganhava a vida nos últimos tempos 

caçando escravos fugidos. Mesmo com uma condição precária conseguia sobreviver, 

chegando até a arrumar uma namorada. Enfim, casou-se e logo veio a gravidez. 

Entretanto, ao longo deste percurso de gestação e nascimento do primeiro filho, o 

rapaz enfrentou sério problema de falta de trabalho, seja pela escassez de escravos 

fugidios ou pela concorrência. Ainda que a esposa ganhasse algum dinheiro como 

fruto da costura que fazia para seus fregueses, a situação era das piores: falta de 

trabalho, de comida e de um lugar para sua família morar. Essa condição de 

desespero leva o personagem a sucumbir aos apelos da tia de Clara, sua mulher, e 

sair de casa com seu filho primogênito para abandoná-lo na Roda dos Enjeitados 

(como era chamada também a Roda dos Expostos). Felizmente, no meio do caminho, 

para sorte daquele pai e do filho, encontrou uma escrava, há muito fugitiva. Assim, 

Cândido Neves conseguiu uma recompensa pela captura e devolução da escrava. 

Com isso, o rapaz conseguiu salvar seu filho, sendo que a escrava, que também 

carregava um bebê em seu ventre, não teve a mesma sorte, vindo a abortar. Nessa 

história, é da Tia Mônica a ideia de que o jovem casal levasse a criança à Roda, o 

que causou revolta e desespero, como mostra o excerto: 
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Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o 
conselho de levar a criança que nascesse à Roda dos Enjeitados. Em 
verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a dous jovens pais 
que espreitavam a criança, para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, 
engordar, pular.... Enjeitar quê? Enjeitar como? Candinho arregalou os olhos 
para a tia, e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era 
velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara 
interveio. -- Titia não fala por mal, Candinho. - Por mal? Replicou tia Mônica. 
Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é o melhor que vocês podem 
fazer. Vocês devem tudo; a carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer 
algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo; 
mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem 
serão recebidos com o mesmo cuidado que este ou maior. Este será bem 
criado, sem lhe faltar nada. Pois então a Roda é alguma praia ou monturo? 
Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo 
morrer, se viver à míngua. Enfim... 

Apoiando/promovendo o anonimato das pessoas que abandonavam as 

crianças, muitas vezes levadas por mãos de terceiros, as Casas de Misericórdias 

participavam de um processo civilizatório, visto que o infanticídio era uma prática 

comum até então, e crianças eram deixadas à beira de rios ou em lixões à espera da 

morte, muitas vezes sendo devoradas por cães ou porcos. Tia Mônica sabia disso e 

sua fala aponta esses lugares que eram usados para “despejar” crianças indesejadas: 

“Pois então a Roda é alguma praia ou monturo148? Lá não se mata ninguém, ninguém 

morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer, se viver à míngua.”. No contexto 

apresentado, é justificável que Tia Mônica visse a Roda dos Enjeitados como um 

ótimo lugar para as crianças abandonadas. Entretanto, a dor da rejeição e do 

abandono também é uma forma de morte e é isso que o Grupo XIX quer denunciar. 

A personagem Clara sabe muito bem o que representa cada bilhete daqueles que 

coleciona, já que um dos bilhetes guarda seu segredo mais íntimo, revelado por 

Hercília, que lê para o público: 

Hercília (lê o bilhete em voz alta) “Remeto a Roda dos Expostos esta menina 
branca de nome Clara, nascida de coito danado. Está pagã. Favor, quem a 
queira tomar e acolher, que Deus lhe dará o pago. 16 de junho de 1884”. 
Vinte e sete anos.... (Vai se aproximando de Clara, quase a beija.) 

Irônico e trágico pensar que Clara, de Hysteria, deveria sentir-se feliz pela sorte 

que teve149, já que a dor era um princípio de existência para muitas mulheres de sua 

época, “principalmente da dor compartilhada por mulheres que enfrentavam 

                                            

148 Lugar onde se jogava lixo; lixão. 
149 Interessante notar que a personagem de Hysteria tem o mesmo nome da jovem mãe, esposa de 
Candido Neves, na história de Machado de Assis. 
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obstáculos intransponíveis ao tentar assumir e sustentar os filhos legítimos ou 

nascidos fora das fronteiras matrimoniais”150. 

Histeria no século XIX: a peça em diálogo com os estudos médicos da época 

Além de autores, mulheres escritoras e os bilhetes, foi possível traçar um 

paralelo entre textos teóricos sobre a histeria e sua influência na dramaturgia do 

espetáculo. Isso se deu em termos de estética, de composição de personagem e no 

texto. 

Em depoimento no documentário Hysteria, de Mocarzel & Rocha, Janaína 

Leite fala do olhar distanciado e misterioso a que a mulher e a doença eram 

submetidas pela medicina, ao dizer que “como o próprio olhar da medicina para a 

mulher era um olhar de contemplar de longe... esse ser misterioso, cíclico, 

intempestivo, e que tem esses furores e vapores, e bichos que se movem dentro... 

então eram homens escrevendo isso e com uma idealização... ”151. Tal observação 

da atriz é confirmada ao sabermos que:  

Somente em 1839 Augustin N. Gendrin sugeriu, mas ainda de uma maneira 
pouco precisa, que a menstruação era controlada pela ovulação. A partir da 
década de 1870, inicia-se uma série de estudos sobre as várias fases do 
ciclo menstrual, mas que só vão chegar a resultados mais definitivos no 
século XX. Em torno de 1900, ainda era comum admitir-se a incompetência 
científica diante dos mistérios do corpo feminino e, em especial, da 
menstruação.152 

Nini, quando grita com as internas por terem escondido seu caderno-goiabada, 

afirma “cinismo e dissimulação, um quadro perfeito da mulher histérica!”. Tal 

diagnóstico é um eco das teorias de então que apontavam entre os sintomas: 

“mudanças de comportamento, tais como a negligência no trabalho em curso, 

modificação do humor, tanto no sentido depressivo como eufórico, criancices, 

                                            

150 VENÂNCIO, Renato P. Maternidade negada. In: DEL PRIORE, Mary (org.); BASSANEZI, Carla B 
(coord. De textos). Histórias das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 
151 MOCARZEL, Evaldo e ROCHA, Ava (2009), Hysteria, 69’, Brasil, Evaldo Mocarzel e Ava Rocha. 
[longa-metragem | documentário] (21:49) 
152 ROHDEN, Fabíola. Ginecologia, gênero e sexualidade na ciência do século XIX. Horiz. 
antropol.,  Porto Alegre ,  v. 8, n. 17, p. 101-125, Junho de 2002, p. 110.   Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832002000100006&lng=en&nrm=iso 
, acesso em 07/10/2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832002000100006&lng=en&nrm=iso


236 
 
 

irritabilidade”153. O texto dito por Nini pode ser entendido como uma extensão do 

diagnóstico de “criancice” como sintoma da doença naquela época. Por outro lado, 

criancice é o tema da cena, já que as mulheres se comportam como crianças ao 

esconder o caderno-goiabada, revelando um lado alegre, infantil e brincalhão 

daquelas mulheres. 

A personagem Maria Tourinho, que passa todo o espetáculo relembrando fatos 

de sua vida (infância, namoro, casamento, amamentação e relação com os filhos, 

etc.) parece se encaixar muito bem no diagnóstico dos médicos franceses Charcot, 

Grasset e Richer, quando descrevem a quarta fase da doença:  

Enfim, dá-se o quarto período, chamado delírio. O ataque se esgota. O 
delírio é mais frequente um delírio de memória, recaindo sobre os elementos 
que arcaram a vida da doente. Ele é triste e melancólico. A doente narra toda 
a sua história com lamentações que têm ás vezes um acento de verdade, de 
fato surpreendente.... Esse delírio do quarto período abrange os temas mais 
variados. Ele é tanto alegre como triste, furioso, religioso, obsceno. É nesse 
quarto período que a doente descobre ás vezes os mais secretos 
pensamentos e comunica seus projetos mais ocultos. […]154 

Maria Tourinho, como na descrição, alterna momentos de narração de sua 

vida, à espectadora que está ao seu lado, com surtos de cochichos (a personagem 

vai até alguma outra mulher de forma lépida e ligeira) para comunicar seu segredo 

(projeto já realizado e oculto para as demais mulheres e para a plateia masculina) a 

outras mulheres ao redor. Assim, fica evidente a influência de tal teoria sobre a 

composição da personagem. Hercília também demonstra o mesmo sintoma, mas sua 

obsessão é o amante L. Brant com quem conversa, a quem evoca, e se identifica ao 

ponto de dizer “Há duas almas em mim. A minha e a de L. Brant”. 

Para finalizar esta análise sofre a influência da pesquisa na composição das 

personagens de Hysteria, e, portanto, das vozes que ganharam espaço no 

espetáculo, trazemos as falas de Janaína e Juliana155 sobre o processo de criação e 

algumas obras que foram fundamentais naquele momento do processo: 

                                            

153 Nota do grupo: “Descrições retiradas dos estudos de Charcot, Grasset e Richer no fim do século 
XIX, na França”.), em: GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 10. 
154 Ibidem, p. 10. 
155 Janaína Leite e Juliana Sanches, atrizes e integrantes do Grupo XIX, em entrevista concedida a 
Lígia Borges Matias para sua pesquisa de mestrado. In: MATIAS, Lígia Borges. Investigações acerca 
do uso da narrativa no teatro contemporâneo. 2010. 412 f. Dissertação (mestrado) - Universidade 
Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2010. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/86875. 

http://hdl.handle.net/11449/86875


237 
 
 

Juliana - Quando eu entrei para o grupo, já tinha bastante coisa da MJ. Mas 
eu lembro que eu peguei um capítulo, a gente começou a estudar o tema. 

Janaina - Cada um ganhou um capítulo do livro História das mulheres. A 
gente dividiu ele inteiro em capítulos e eu li tudo o que falava sobre 
abandono... 

Juliana - Tinha aquele livro Minha vida de menina também. 

Janaina - Minha vida de menina a gente leu juntos também. Teve outros 
livros que viraram referência na época: A histérica, o sexo e o médico, mas 
acho que o mais importante foi esse que a gente dividiu História das 
mulheres no Brasil. Você pegou a parte das mulheres burguesas escritoras... 

Juliana - Sobre sexualidade, histéricas, enfim... 

Janaina - E disso a gente já pensava no texto, em situações, poemas, que 
poderiam ser usados na peça. 

Juliana - E virava e mexia você encontrava coisas que não tinha a ver com 
a sua personagem, mas que tinham a ver com a personagem da outra, então 
o tempo todo uma levava para outra. 

Depois, desse cronograma, desse grande roteiro, ainda continuaram a existir 
uns buracos, para criar essas partes foi mais com improvisação; porque 
quando juntamos todas as partes, fomos propondo aquela cena de dançar 
para o banco vazio, da Clara imitando a MJ... foi a partir das improvisações, 
principalmente as cenas coletivas. E foi o tempo todo assim, cada um 
sempre pensando e levando... a música, quando eu cheguei já existia. 

Juliana Sanches fala do estudo realizado sobre o abandono, que ganhou corpo 

com a criação de sua personagem Clara. Ela fala também da relação com os bilhetes, 

seu jeito de desconversar quando compara a idade de um bilhete e a sua própria, o 

medo de abrir o seu próprio bilhete deixado quando do abandono na Roda, em suas 

orações... enfim, toda a dramaturgia dessa personagem é embasada em argumentos 

reais, que estão em livros de história e na literatura. O que nos faz entender melhor o 

procedimento de pesquisa e criação de personagens, bem como, dramaturgia, do 

grupo. É isso também o que diz Juliana em sua última fala, reforçando o caráter 

colaborativo da construção do texto, quando afirma que o que uma atriz encontrava 

podia não servir para sua personagem e servir para outra e, assim, elas trocavam 

descobertas, textos, etc., o tempo todo. Em entrevista concedida à nossa pesquisa, 

Janaína Leite reforça esse depoimento dizendo que nem todo o texto de um ator é 

escrito por ele necessariamente, já que, às vezes, “podia acontecer de você estar 

criando e trazer um texto para o outro: ‘Ah... achei isso!’”, e trocava o material, mas, 

em geral, as proposições dos personagens eram do próprio ator”. Tanto a fala de 

Juliana, quanto a de Janaína, fazem coro sobre esse texto que pode ser entendido 

como uma composição musical, cuja partitura apresenta frases musicais de diferentes 
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fontes, mas o arranjo é um só. Aqui a voz do texto é apenas mais uma voz que ressoa 

entre os vários instrumentos que escutamos. 

Como já sabemos, a obra História das mulheres no Brasil foi uma base 

importante para os estudos do grupo e isso se confirma nas falas de Janaína e 

Juliana. Entretanto, na bibliografia há a indicação de alguns textos dessa obra, que 

foi organizada por Del Priori, que aparecem em destaque, são eles: Mulher e família 

burguesa, de Maria Ângela D’Incao; Psiquiatria e feminilidade, de Magali Engel; 

Mulheres, mulheres, de Lygia Fagundes Telles; Escritoras, escritas e escrituras, de 

Norma Telles; e Maternidade negada. Além disso, os livros Minha vida de menina e 

A histérica, o sexo e o médico são apontados por Janaína como obras que fizeram 

parte dos estudos, ainda que o primeiro tenha tido maior influência na criação. Apesar 

disso, eles não aparecem como parte da pesquisa na bibliografia registrada no livro 

Hysteria / Hygiene.  

Para finalizar, é preciso dizer que Hysteria ainda contou com outros trabalhos 

importantes e que são apresentadas na seção “Bibliografia de pesquisa” da 

publicação do grupo, como reproduzimos abaixo: 

ARAGON, Breton. O cinquentenário da histeria. In: A revolução surrealista, 
1928, n. 11. 

BERNARDES, Maria Thereza Caiuby Crescenti. Mulheres de ontem? Rio de 
Janeiro, século XIX. São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. 

ISRAEL, Lucien. A histérica, o sexo e o médico. Tradução de Celia Gambini. 
São Paulo: Escuta, 1995. 

MORLEY, Helena. Minha vida de menina, cadernos de uma menina 
provinciana nos fins do século XIX. Rio de Janeiro: Olympio, 1952. 

Completa a lista de obras que influenciaram a pesquisa a seção “Filmografia” 

que traz os filmes: Freud, além da alma, com direção de John Huston (EUA, 19620); 

e Gritos e sussurros, com direção de Ingmar Bergman (Suécia, 1972). 

Hygiene: Um mergulho numa tragédia social do século XIX 

As atrizes Janaína Leite e Sara Antunes156, revelam que o ponto de partida 

inicial da pesquisa foi o tema “casa”, pensando “o ato de morar como manifestação 

                                            

156 LEITE, Janaína; ANTUNES, Sara. Sobre Hygiene: tema e pesquisa. In GRUPO XIX. 
Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 55 - 58. 
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de caráter cultural. A casa como símbolo de um imaginário coletivo, as prosaicas 

parcelas do ‘sonho da casa própria’, a transcendência metafísica da ‘casa dos 

sonhos’, a casa como útero, a arquitetura que esconde mistérios em seus porões e 

provoca devaneios em seus sótãos”157. Tema que encontra terreno fértil no contexto 

da segunda metade do século XIX, com o progresso econômico e contradições 

sociais que ele gera: aumento de produção X aumento populacional desenfreado. A 

influência dos novos modelos de moradia, a exemplo da Europa, criou uma grande 

crise entre burguesia e o proletariado, com o surgimento dos cortiços. 

Para entender a questão, ressoando direta ou indiretamente no texto e no 

espetáculo, o grupo buscou o diálogo com vários autores que discutem a questão da 

moradia no Brasil do século XIX. A bibliografia apresentada pelo grupo158 como 

integrante da pesquisa, traz entre outras obras essas que estão diretamente ligadas 

ao tema: 

Bonduki, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: Arquitetura moderna, 
lei do inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação liberdade: 
Fapesp, 2005. 

Kovarick, Lúcio. Cem anos de promiscuidade: o cortiço na cidade de São 
Paulo. In: As lutas sociais e a cidade. São Paulo: Paz e Terra, 1989. 

Martins, Paulo César Garcez. Habitação e vizinhança: limites da 
privacidade no surgimento das metrópoles brasileiras. In: Nicolau Sevcento 
(org). História da vida privada no Brasil. Vol. 3 – República: da Belle Époque 
à era do rádio. São Paulo: Companhia das letras, 1998. 

Ribeiro, Luiz César de Queiros. Dos cortiços aos condomínios fechados: as 
formas de produção da moradia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira: IPPUR, UFRJ, FASE, 1997. 

PERROT, Michelle. Maneiras de morar. In: Michelle Perrot (org). História da 
vida privada. Vol. 4 – Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 

Sevcenko, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusão do 
progresso. In: Nicolau Sevcento (org). História da vida privada no Brasil. Vol. 
3 – República: da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. 

Os olhares desses autores sobre a história levaram o grupo ao entendimento 

de que a moradia foi algo idealizado pela sociedade burguesa do final do século, o 

que revela um problema de dimensão maior do que apenas a questão econômica, 

uma questão de ordem pública, que busca estabelecer um novo padrão de moradia: 

                                            

157 Ibidem, p. 57. 
158 GRUPO XIX, Op, cit., p. 53. 
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a unifamiliar. Por outro lado, permitiram perceber a casa e a rua como “verdadeiras 

categorias sociológicas, pois são ‘mais do que espaços geográficos ou coisas físicas 

mensuráveis, são, acima de tudo, entidades morais, esferas de ação social, 

províncias éticas, domínios culturais institucionalizados”159. Esse olhar é determinante 

no espetáculo e no texto, visto que cada personagem foi criada com uma 

característica sociocultural particular e coletiva, representante de determinada etnia 

ou cultura. As músicas religiosas, os sambas, fado e Marchas carnavalescas são bons 

exemplos dessa apropriação do grupo sobre o conceito de pluralismo cultural no 

espaço urbano coletivo de então. Além dessas, outras obras interferiram na criação 

de Hygiene, como o texto inspirado em V. Considerant, Destinée Sociale160, na cena 

em que a personagem Helena mostra toda sua indignação ao afirmar-se como ser-

humana e cidadã de direitos: “ - Isto é pouco, é podre, mas é tudo o que nós temos. 

Se estais alojados vós outros, nem todo mundo está! O homem não é tartaruga, 

caramujo, nem animal que se enterra, é preciso que ele resida”. 

A condição de estrangeiro é outro tema apontado no espetáculo. O 

crescimento econômico propiciou a vinda de muitos imigrantes para o Brasil, pessoas 

que traziam em sua algibeira a esperança de sucesso e também o medo da febre 

amarela, como exemplifica Edmundo161: 

Manuel Luís, por exemplo, que a amarela poupou com três anos de Brasil, 
quanto conseguiu juntar como lucro da sua vendoca em Catumbi? Pra mais 
de dez contos-fortes! E sabe-se o que isso é, na província distante, na 
pobreza do povoado, onde o Sr. Abade cobra dois vinténs por uma missa? 
O sossego, a fartura. Lautas bacalhoadas com entulhos supimpas, de alhos, 
couves e cebolas, o verdasco bebido em jarros, aos olhos da vizinhança, de 
boca aberta, cheia de cobiça e de pasmo! Pensar-se na consideração! Ser-
se chama do assim: o brasileiro do largo dos Trolhes! E com uma reputação 
assim: Dizem que até dá es molas de dez tostões! Campo? Era o que faltava! 
No campo a fortuna anda de gatinhas. 

Situação que poderia ser transitória, já que, teoricamente, seria superada pelos 

indivíduos ao voltar para suas pátrias. O que resolveria a condição de “estar” 

                                            

159 LEITE, Janaína; ANTUNES, Sara. Sobre Hygiene: tema e pesquisa. In GRUPO XIX. 
Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 57. 
160 Texto que integra o livro História da vida privada, que aparece na bibliografia. Ele é apresentado na 
nota de fim nº 36 da publicação de Hygiene: Inspirado em V. Considerant. Destinée Sociale. Vol. 2, 
1984. R. H. Guerrand. Espaços privados. In: Michele Perrot (org.). História da vida privada. Vol 4 – Da 
Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 368. 
161 EDMUNDO, L. O Rio de Janeiro de meu tempo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, 
p. 71. 
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imigrante no Brasil e morador de cortiço. Mas sempre há a esperança de que as 

coisas vão mudar. Por isso, a questão econômica é definitiva naquele contexto, pois, 

como já vimos pelos relatos dos moradores apresentados no capítulo anterior, 

trabalhava-se muito, ganhava-se pouco e o custo de vida era alto. Para economizar 

algum dinheiro, vários operários se submetiam a partilha de um mesmo cômodo. O 

paralelo traçado por Carmela entre sua moradia e a dos espectadores nos dá uma 

clara dimensão do problema: “Isso non é justo! Perché qui noi vive com trenta, 

quarenta personi em due cômodo. Calcula”. A fala de Carmela aponta a frustração de 

estrangeiros que, muitas vezes, deixaram seus países com esperanças de uma vida 

melhor no Brasil: 

A sua história é igual à de quase todo aquele que, ainda criança, aqui chega, 
vindo de Portugal. História triste. Por que sofra, na terra mirrada e pobre 
onde nasceu, frio, descrença e fome, e o pai lhe diga, um dia, que neste 
recanto da América o sol é mais intenso, a vida mais farta e o futuro melhor, 
trepa para um navio, saco às costas, e, confiante e tranquilo, deixa que ele 
o conduza e o encaminhe até nós.162 

A obra O Rio de Janeiro do meu tempo, de Luís Edmundo, já citada neste 

estudo, foi importante fonte de descoberta. Dela, o grupo pode entender 

particularidades da vida dos imigrantes e, assim, criar textos baseados em 

observação do autor, de excertos de escritos pessoais, bem como, recriar em 

personagens: modos de ser e de ganhar a vida. O universo das lavadeiras faz parte 

dessa narrativa solta e rica em detalhes das vidas de tipos sociais do século XIX. 

Dada a importância da obra para o espetáculo, voltaremos a falar sobre ela dentro do 

texto e mais adiante. 

O problema da moradia, da falta dela ou das condições a que se submetem as 

pessoas das classes mais baixas da sociedade, encontra um cenário perfeito na Vila 

Operária Maria Zélia, visto que as casas, galpões e edifícios abandonados se abrem 

como possibilidades para uma dramaturgia que privilegia o espaço como 

personagem. Dessa forma, a vila “serve como uma luva ao tema da higienização que 

indústrias e autoridades municipais praticam, naquela época e ainda agora, ao 

enquadrar os trabalhadores empobrecidos e suas famílias em áreas restritivas, 

                                            

162 EDMUNDO, Op. cit., p. 218. 
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invariavelmente em torno das fábricas, colocando em vigília, goela abaixo, a moral e 

os ditos bons costumes”163. 

Se em Hysteria, o grupo faz um mergulho no universo individual das mulheres 

do século XIX, discutindo um tema de grandeza social, em Hygiene, por sua vez, 

discute uma problemática social que é tecida com particularidades dos problemas de 

sobrevivência dos personagens moradores do cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus 

de Braga. Dessa forma, o segundo espetáculo do grupo dá continuidade a essa 

preocupação com as questões sociais do século XIX, agora com foco na casa. 

A voz de um personagem histórico: o cortiço 

Com as altas taxas de aluguel praticadas pelo mercado imobiliário, a 

população se viu obrigada a buscar formas mais baratas de moradia, com tamanho 

reduzido ao máximo e espaços compartilhados (banheiro, quintal, tanque, pátio, 

corredores, etc), o que permitiu a crescimento descontrolado das chamadas casas-

de-cômodos ou casas-de-alugar-cômodos. Assim, casas eram divididas para dar 

lugar a cômodos de aluguel.  Pelo alto valor cobrado pelos donos dessas 

propriedades, o investimento em quintais e terrenos vazios para construção de 

moradias desse tipo se tornou um forte atrativo no mercado imobiliário. O resultado é 

que “construir pequenos cortiços tornou-se uma prática comum entre proprietários e 

arrendatários de imóveis; na virada do século estavam presentes por toda a cidade, 

abrigando considerável parcela da população”164. O personagem Manuel, 

representado por Paulo Celestino, nos mostra um exemplo desse tipo de comerciante, 

que, como dono do cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga, em determinado 

momento da peça, oferece uma “casinha” a uma espectadora: 

Eu tenho um lugarzinho que é tal e qual o teu sonho. Tu dizes que (refere-
se à descrição da mulher da casa de seus sonhos) Sabes que lugar é esse? 
É o cortiço Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga! Lá vive-se na ordem! A 
Inspetoria de Higiene não vai ter contigo! Tem até latrina! Sabes o que é 
latrina? (plateia responde) Vai lhe apetecer tamanha! É tal e qual o teu 
sonho! Porque é um sonho de lugar! Sonho maior que qualquer avenida 

                                            

163 SANTOS, Valmir. Claraboias pela cidade. In: GRUPO XIX DE TEATRO. Hysteria/Hygiene. São 
Paulo: Funarte, 2006, p. 113. 
164 VAZ, Lilian Fessler. Dos cortiços às favelas e aos edifícios de apartamentos—a modernização da 
moradia no Rio de Janeiro (p. 583). Análise social, p. 581-597, 1994. Disponível 
em: http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/art_1994_corticos_favelas_edificios_apartamentos_m
odernizacao_moradia_Rio_Janeiro.pdf, acesso em: 12/10/2015. 

http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/art_1994_corticos_favelas_edificios_apartamentos_modernizacao_moradia_Rio_Janeiro.pdf
http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/art_1994_corticos_favelas_edificios_apartamentos_modernizacao_moradia_Rio_Janeiro.pdf
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larga dessas que estão a passar por cima das pessoas! Agora, eu sou pelo 
direito. (desce da carroça) Vamos fazer o seguinte: vou marcar aqui na 
minha caderneta o primeiro mês de aluguel e ficamos assim os dois. Tu vais 
lá entrar e não vais mais sair... 

Com humor e crítica, vemos um personagem ganancioso e enganador, que 

promete realizar o sonho de moradia da possível futura moradora, mas, logo de cara, 

já quer iniciar a cobrança do aluguel, antes mesmo da entrega das chaves, anotando 

o início em sua caderneta de aluguéis. Esse Manuel é um representante dos muitos 

“Manueis” como o que nos apresenta Luiz Edmundo165, que fala de um Manuel que 

deixara a pátria lusitana para tentar a sorte no Brasil e logo aprende a enganar e 

roubar para alcançar seu sonho. Nesse processo ele conhece um patrão e com esse 

patrão: 

[...] instrui-se, aprende a burlar e a mentir. Vende o podre por bom. Carne-
seca ardida por fresca. Café com mistura de milho. Duzentos gramas de 
vinho em oitocentos de água dão, sempre, um litro do melhor Alto-Douro. 
Engana-se no troco do freguês, por malícia. Erra nas somas, calculo da 
mente, sempre a favor da “casa”. No caderno das compras põe 4 ao invés 
de 2, mais tarde, ainda, estica a perna desse 4 e faz 7, na adição final, não 
raro dando-lhe valor de 9. A pobre alminha vai-se corrompendo e achando, 
isso tudo, muito natural. 

O negócio dos cortiços, que beneficiava um pequeno grupo de proprietários, 

explorava os trabalhadores que pagavam para viver em condições precárias de 

acomodação, qualidade da água (como informa o personagem Mundo no início do 

espetáculo ao dizer que: “Já que a Inspetoria diz que é pra gente toma cuidado com 

a qualidade da água que a gente bebe...”) e de falta de higiene, portanto, insalubres. 

É de inferir que conforme os cortiços ganhavam dimensão, diminuíam as condições 

de uma vida saudável dentro deles, ou seja: 

Numa estrutura urbana marcada pela concentração de usos e populações, 
a multiplicação das habitações coletivas, ao mesmo tempo que se 
aproveitava desta situação, contribuía para acentuá-la. As densidades 
demográficas e domiciliares tornaram-se cada vez mais altas. À medida que 
aumentava a aglomeração, reduziam-se as condições de higiene no interior 
da habitação. As condições e a salubridade se agravavam: periódicas 
epidemias de cólera, varíola e febre amarela atingiam a cidade.166 

 Acresce-se a isso o problema de uso de uma mesma moradia por inúmeros 

habitantes. Questão posta pela lavadeira Carmela na cena em que faz a tentativa de 

                                            

165 EDMUNDO, L. O Rio de Janeiro de meu tempo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, 
p. 218. 
166 Ibidem, p.  
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convencer um espectador a levá-la para morar consigo. A personagem, nessa cena, 

revela o desespero a que tais condições de moradia levavam as pessoas daqueles 

cortiços, já que ela se submete a um estranho em busca de uma saída para o 

problema da moradia. Por sua voz, ouvimos um pedido de ajuda de toda uma classe 

trabalhadora: “Isso non é justo!”. 

Há uma excelente metáfora do personagem Giuseppe, o italiano engajado, 

para representar toda aquela problemática do proletariado no Brasil do século XIX: os 

operários são como panelas. Texto apropriada durante a pesquisa e que revela a voz 

de Jacques Roumain, em Gouverneurs de la Rosée (1979), como consta nota de fim 

de texto167: 

Mas io vou te parlare uma cosa: noi, os operários, noi, il povo, nos somos 
como as panelas, perché, vê bene seu capatosta: é a panela que cozinha 
tutta comida, é a panela que conosce il dolore de estar no fogo. Mas quando 
a comida tá tutta pronta dizem à panela: non, panela, tu non pode vir à mesa, 
perché senon vai sujar a toalha! Isto no está certo, seu stronzo. 

A fala de Giuseppe retrata a falta de acesso a uma boa moradia e condições 

de vida digna para os trabalhadores, pelo excesso de horas de trabalho, pelo salário 

baixo, pela falta do que comer, vestir, calçar, etc. É isso que lemos da fala de Pedro 

“Como creen que podemos parar por um lugar mejor com los saldos que recebemos 

de la fabrica? [...] Acá trabajamos catorce horas por dia, esto no escorreto, verdad? 

(plateia responde)”. E a personagem Helena denuncia de forma clara e direta a forma 

com que homens, mulheres e crianças são tratados naquela sociedade: 

Animais, não! Somos 644 seres humanos: 210 homens, 180 mulheres, 144 
velhos e 110 crianças. Trabalhadores sem pão e, daqui a pouco, sem teto! 
Vamos pois, sendo máquinas, não podemos parar. Meu nome? Helena 
Wolski, sim senhor. Polônia. Neste país sou operária das sete da manhã até 
às dez horas da noite. NO resto das horas, mulher. Vítima de cinco abortos. 
A árvore que não dá frutos é chamada de estéril, mas quem estragou o solo? 

A última frase de Helena é do texto Sobre a esterilidade, livro de poemas 

escritos entre 1913 e 1956 de Bertold Brecht, como consta na nota de fim de texto168. 

                                            

167 Nota: “Traduzido de J. Roumain. Gouverneurs de la Rosée. Paris: Desormeaux, 1979, p. 61”. 
168 Nota de fim de texto nº 23 de Hygiene: “’A árvore que não dá frutos é chamada de estéril, mas quem 
estragou o solo?’ B. Brecht. Sobre a esterilidade. In: Poemas 1913 – 1956. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1990, p. 144”. 
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O cortiço como espaço de resistência e conflito, como espaço que condiciona 

discursos e modos de pensar o Brasil de então, é, portanto, um personagem 

importante dessa triste saga do povo brasileiro. 

Discursos de uma personagem institucional: a Inspetoria Nacional de Higiene 

O drama social vivido pelos personagens apresenta outro personagem 

importante: a Inspetoria Nacional de Higiene. Assim, somam-se às vozes dos 

moradores e à precariedade das condições do espaço da Vila - com seus prédios 

abandonados e deteriorados - a voz da autoridade pública que ressoa, a cada cena, 

no medo dos moradores de serem expulsos do cortiço. Neste contexto, a febre 

amarela e outras epidemias - ao mesmo tempo que se configuram como 

personificação real da morte, visto que milhares de pessoas eram vítimas fatais de 

tais doenças – serviam de suporte aos discursos da burguesia e servia muito bem 

aos interesses de empresários. Assim, o espetáculo foi influenciado por obras e 

autores que discutiram, denunciaram e questionaram a abordagem social dada à 

epidemia de febre amarela, que culminou na interdição e destruição de todos os 

cortiços no Brasil169. 

Exemplo da influência direta desse estudo sobre a saúde pública e o problema 

das epidemias é o texto de anúncio do fechamento do Cortiço Nossa Senhora do Bom 

Jesus de Braga pelo personagem Higienizador, que foi inspirado em texto de Sidney 

Chalhoub170: 

Higienizador (aparece e conduz o público até a frente do cortiço. Tira a 
máscara) Era o dia (diz o dia e o mês exato daquela apresentação) de 1889, 
por volta das quatro horas da tarde, quando muita gente começou a se 
aglomerar diante da estalagem. Tratava-se da entrada principal do Cortiço 
Nossa Senhora do Bom Jesus de Braga, o mais célebre do período. Naquela 
tarde, depois de várias intervenções da Inspetoria Geral da Higiene, era 
difícil calcular o número exato de moradores que ainda ali residiam. A 
maioria dos seus quatro mil habitantes saiu antes da entrada final da polícia. 
Nas mãos, carregavam pedaços de madeira do próprio cortiço, que seriam 
as bases de suas novas casas, agora construídas ao pé do morro, longe do 
centro da cidade. Um grupo de moradores, de número indeterminado, 

                                            

169 Entre as obras mais importantes, destacamos: Chalhoub, Sidney. Cidade febril, cortiços e epidemias 
na corte imperial. São Paulo: Companhia das letras, 1996; Costa, Jurandir Freire. Ordem médica e 
norma familiar. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979; Machado, Roberto. Danação da Norma: medicina 
social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978. 
170 Conforme nota de fim de texto nº 30 de Hygiene: “Inspirado em S. Chalhoub. Cidade Febril: cortiços 
e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 15”. 
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decidiu ficar dentro da estalagem.  Não se sabe se por resistência, por medo 
ou por falta de opção. O que se sabe é que aquelas pessoas que se 
aglomeravam diante da estalagem testemunharam o fim do último grande 
cortiço do centro da cidade. Sobre o destino dos seus habitantes, apenas 
uma coisa ficou evidente: é que aqueles poucos muitos moradores, não 
lutavam contra a Higiene, lutavam contra a História. (recoloca a máscara e 
conduz o público até a parte interna) 

Indiferente à sorte dos que habitavam os cortiços, e valendo-se dos altos 

índices de vítimas das epidemias, os discursos de higienistas, na verdade, escondiam 

o interesse de empresários que queriam se beneficiar com projetos de construção de 

vilas de casas higiênicas e baratas para proletários e operários, cuja concessão era 

oferecida pelo governo. Além de benefícios de uso de terrenos e prédios, havia ainda 

a isenção de impostos durante vários anos e das taxas de alfândega para importação 

de materiais de construção. Portanto, “para que os empresários pudessem convencer 

a sociedade dos méritos do produto que ofereciam e ainda justificar suas pretensões 

à obtenção das vantagens apontadas era necessário demonstrar o grande malefício 

que significaria a permanência dos tipos vigentes de habitação popular”171. Assim, o 

cortiço passou a ser vítima do discurso higienista que clamava por sua erradicação 

da sociedade e passou a ser pressionado e ameaçado pela Inspetoria Nacional de 

Higiene. É o que vemos na fala do personagem Pedro, quando interpela um 

espectador para pedir-lhe que leia um bilhete-denúncia a toda sociedade: “Acá 

siempre hacen inspecciones, invaden y dicen que vivimos em pocilgas”. Enquanto o 

governo fechava os olhos para a falta de higiene em moradias não populares, 

fábricas, quarteis e escolas, investiu maciçamente no fechamento de cortiços por toda 

a cidade. Como iniciativa de resgate histórico, o Grupo XIX apresenta, através de 

Pedro, o tema da resistência dos moradores do Cabeça de Porco, frente à investida 

policial para expulsar os moradores e fechar o cortiço: 

Soy del grupo de moradores del cortijo Cabeza de Porco, que queda 
después de la iglesia, conoces? Estamos em uma barrera, uma barricada, 
para impedir su demolición, pero todo termino mal. La policía sanitária llegó 
com sus fuziles y muchos compañeros fueram asesinados. Escapé, pero 
creo que no me queda mucho tempo, no tengo mas furzas. 

O cortiço Cabeça de Porco, que foi um dos maiores cortiços do Rio de Janeiro, 

foi usado pelo governo como símbolo das habitações coletivas insalubres do século 

XIX, e seu nome passou a ser sinônimo depreciativo de habitação coletiva popular e 

                                            

171 VAZ, op. cit., p. 584.  
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insalubre172. Por esse motivo, a conversa entre Pedro e o espectador escolhido, bem 

como a carta lida para o público, evidenciam discursos históricos e fatos reais que 

foram coletados durante a pesquisa. Ao conversarmos sobre o caráter documental 

que os primeiros espetáculos apresentam, Janaína Leite173 diz que entende 

documental mais em termos de tratamento da cena do que pela exploração de 

documentos reais em cena, por exemplo. Segundo ela, os documentos são usados 

para criar ficção, o público nunca verá um boletim de ocorrência no espetáculo. Entre 

o poético e o histórico, o espectador é levado a crer que há verdade naquilo que 

desnudam/denunciam. Para além da encenação, ao olharmos para o enunciado-

texto, sentimos falta, especificamente na publicação analisada, e especialmente 

nesta cena, de notas de referência sobre os eventos ligados ao referido cortiço, como 

complemento do cuidado que o grupo demonstra com as fontes da pesquisa. A voz 

de Pedro, na boca do espectador-ator, não quer apenas denunciar o fechamento do 

Cortiço Cabeça de Porco, quer denunciar o plano do governo e dos empresários de 

extinção de todos os cortiços: “CARTA – Atenção, trabalhadores! Não acreditem nos 

jornais oficiais. A verdade é que mais de trezentos cortiços já foram demolidos e a 

cada dia um novo é ameaçado. Se todos os cortiços desaparecerem, onde nós 

trabalhadores iremos morar?”. Para confirmar essa afirmação de Pedro, os jornais 

estampam a manchete: “Novas avenidas passarão por cima de 300 cortiços. 

Moradores obrigados a sair até o fim do dia”. A nota explica que o jornal é fictício, mas 

inspirados em jornais da época174. 

Mundo, Edmundo, personagem e autor 

Buscando revelar uma versão não-oficial sobre a história, o Grupo XIX conta 

esse episódio trágico sobre a história dos trabalhadores e o problema da moradia a 

partir de um ponto de vista de quem viveu e foi proletário naquela época e sofreu as 

consequências tanto de uma política arbitrária quanto da especulação imobiliária 

pautada num novo modelo de moradia. Se os documentos apontam um discurso 

                                            

172 Ibidem, p. 584. 
173 Entrevista concedida a esta pesquisa. 
174 Nota 29: “Jornal fictício inspirado em jornais da época com as seguintes manchetes “Operários 
organizam barricadas nos portões das fábricas” e “Novas avenidas passarão por cima de 300 cortiços. 
Moradores obrigados a sair até o fim do dia”. 
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higienista, de luta contra epidemias, anarquia e promiscuidade, o grupo precisava 

encontrar registros de versões do próprio povo. É isso que vemos no espetáculo: a 

voz de personagens simples, que lutam por sobrevivência, trabalhando longas horas 

nas fábricas e pagando alto preço para morar e comer. Personagens que também 

querem “celebrar” a vida, por isso o mote inicial do casamento em oposição ao tema 

já anunciado da morte (febre amarela). Janaína Leite e Sara Antunes, ao falar desse 

processo de pesquisa, dizem que o desafio foi exatamente encontrar as vozes desses 

“narradores de janela, de botequim, de trombadas casuais na rua, contando causos, 

que dão corpo, calor e contradição à letra fria que conta a história oficial. A história de 

operários, imigrantes, lavadeiras, meretrizes, ex-escravos, curandeiros e 

comerciantes”175.  

Nessa análise sobre a influência direta da pesquisa no processo de criação do 

espetáculo, verificamos que a obra O Rio de meu tempo, de Luís Edmundo, que 

compõe a bibliografia do espetáculo e aparece em notas de fim de texto176, influenciou 

a criação de personagens. O prefácio do livro traz a informação de que Luís Edmundo 

“foi certamente um dos melhores historiadores e memorialistas do Rio de Janeiro, 

onde nasceu e viveu 89 anos dedicados às letras, à boemia e ao prazer de fruir sua 

cidade. Ele, mais do que ninguém, conhecia em sua história e geografia”, foi também 

jornalista do Correio da Manhã e escrevia sobre sua cidade. Tudo isso deu a 

Edmundo uma excelente compreensão do Rio de Janeiro daquela época, dos tipos 

sociais, da vida carioca diurna e noturna, o que permitiu que ele, em sua obra, 

descrevesse pessoas, cenários e a cultura daquela sociedade. Sua influência, 

portanto, justifica-se pela riqueza do seu texto. Assim, os tipos sociais do século XIX 

ganham corpo e voz no século XXI. Manuel é um deles, como apontamos acima, cujo 

nome e perfil de Português-comerciante vemos nas páginas de O Rio. O personagem 

Edmundo de Hysteria tem o nome do próprio autor do livro e é conhecido por todos 

como Mundo, um bom malandro como é descrito pelo autor em seu livro, para a 

criação dos tipos, como o malandro brasileiro (Mundo), o português comerciante 

                                            

175 LEITE, Janaína; ANTUNES, Sara. Sobre Hygiene: tema e pesquisa. In GRUPO XIX. 
Hysteria/Hygiene. São Paulo: Funarte, 2006, p. 14. 
176 Exemplo disso é a nota de rodapé nº 4 de Hygiene: “Inspirado em L. Edmundo. O Rio de Janeiro 
do meu tempo. Vol. 2. Rio de Janeiro: Conquista, 1957, p. 383.” Nota a respeito do “itinerário” proposto 
pelo personagem Mundo no início da peça. 
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(Manuel), a prostituta, a lavadeira, entre outros. Além de os personagens serem 

inspirados na obra do autor Luís Edmundo, constatamos que há pequenos textos, 

trechos de sua obra, que foram apropriados, adaptados, ou que serviram de base 

para a dramaturgia de Hygiene, o que é revelado nas oito notas de fim de texto que 

aparecem como referências da pesquisa, como vemos abaixo: 

1. Nota de rodapé nº 4: Inspirado em L. Edmundo. O Rio de Janeiro do 
meu tempo. Vol. 2. Rio de Janeiro: Conquista, 1957, p. 383. 

2. Nota de rodapé nº 10: “Eu cá sou plu direito!” L. Edmundo. Op. cit. p. 
362. 

3. Célebre cortiço citado por L. EdmundoEd. Ibid. p. 357. 

4. Nota de rodapé nº 14: L. Edmundo. O Rio de Janeiro de meu tempo. Vol. 
1. Rio de Janeiro: Conquista, 1957, p. 37. 

5. Nota de rodapé nº 18: “A única capaz de provocar a mais perigosa das 
bebedeiras, a que põe no coração do homem o favo da alegria e do 
prazer. Chega a matar... Que há quem morra de contentamento como 
quem morra de dor”. L. Edmundo. O Rio de Janeiro de meu tempo. Vol. 
4. Rio de Janeiro: Conquista, 1957, p. 770. 

6. Nota de rodapé nº 25: “Carnaval é tempo de inversão, de revolta 
admitida, que esconjura os medos e exalta a folia”, L. Edmundo, op. cit., 
p. 770. 

7. Nota de rodapé nº 37: Inspirado em L. Edmundo, op. cit., p. 358.  

8. Nota de rodapé nº 38: Inspirado em L. Edmundo, op. cit., p. 362. 

Além desse importante memorialista do século XIX, entre os autores que 

escreveram sobre o problema da moradia e das epidemias, a publicação de Hygiene 

apresenta referência a outros textos cujos autores são anônimos. É o caso, em 

especial, de hinos de louvor, canções e poemas usados no espetáculo que 

apresentamos abaixo, antecedidas da indicação “nota”, fazendo referência a nota 

explicativa da publicação de Hygiene: 

(Nota 1) Marcha de Nossa Senhora do Rosário, canto religioso de autoria 
desconhecida. 

(Nota 2) É delicia ter amor, modinha de autoria desconhecida do século 
XVIII. 

(Nota 7) Jesus Cristo Lavrador, autoria desconhecida. Extraída de Música 
do Brasil, Abril Music. 

(Nota 8) Louvação de São Benedito, autoria desconhecida. 

(Nota 32) “Mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu? O trabalho mata meu 
corpo e não tenho mais nada meu”. Trecho de Massadeiras, canto de 
trabalho póvoa de Lanhoso-Portugal.  

(Nota 35) Ponto de Oxum Menina, domínio popular. 



250 
 
 

Outros autores de músicas populares aparecem referenciados pelo grupo, 

como: Casemiro Rocha e Claudino Manuel Costa, por Polca-choro (notas 24 e 26); 

Chiquinha Gonzaga, por Ó abre-alas (nota 28);  

Além desses, houve autores de ficção (Aloísio de Azevedo, Bocage, Eduardo 

Galeano) que contribuíram para o estudo de cena e escrita do texto. É o que vemos 

no uso literal de “E contando, que é uma outra forma de tocar” pelo personagem Chico 

das Ora, emprestado de Galeano, em O livro dos abraços177. 

NOTAS DE FIM DE TEXTO – COLOCANDO AS CARTAS NA MESA 

Via de regra, publicações de textos dramáticos não seguem o rigor de textos 

científicos, mesmo porque, historicamente, os textos de teatro sempre foram escritos 

por um único autor, que não era pesquisador. Isso não diminui a qualidade de tais 

produções, visto que seu valor não está no fato e revelar ou não o processo. Ainda 

assim, em muitos casos, podemos sim dizer que havia também pesquisas temática, 

histórica, etc. Além disso, em muitos casos, podíamos notar um certo aprofundamento 

no assunto desenvolvido, que revelava a assimilação de dados históricos, 

socioeconômicos e/ou culturais, que fomentavam, assim, o desenvolvimento do plano 

de fundo das ações de personagens; que dava veracidade a fatos fictícios baseados 

na história oficial (ou não-oficial). Entretanto, em geral, o caráter da pesquisa era 

teórico e passava pelo filtro de um único artista: o dramaturgo. 

Quando olhamos para obras de autores de relevo na história da literatura 

dramática, desde a Grécia antiga até os nossos dias, ainda que possamos analisar a 

contribuição de cada um deles - no que diz respeito à linguagem, à inovações em 

termos de tratamento da fábula ou negação dela178, ou de ruptura com o drama, entre 

outras questões - o resultado de suas obras se dá num texto pronto que não apresenta 

rastros de pesquisa. Como já dissemos, raras são as exceções de publicações mais 

                                            

177 Nota de fim nº 6 da publicação do Grupo: “E contando, que é uma outra forma de tocar” E. Galeano. 
O Livro dos abraços. Porto Alegre: LPM, 2003, p. 68.  
178 Sarrazac denomina essas novas escritas de “teatro da fala”, mas pondera que mesmo nesses casos 
ainda há algo de fábula, como também há algo de personagem, sem que, contudo, o ponto de partida 
para tais textos seja uma fábula ou um personagem. Para ele, o mote inicial é “a explicitação de um 
estado (micro) conflituoso diretamente presente na linguagem”. In: SARRAZAC, Jean-Pierre. Léxico 
do drama moderno e contemporâneo. Editora Cosac Naify, 2012, p. 80. 
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complexas e ricas por desvelar processos de criação e fontes de estudo. O que 

sugere que a tendência é que isso seja possível apenas por aqueles que 

desenvolvem uma prática de teatro de grupo e, em especial, como fruto de uma 

produção colaborativa, a partir de pesquisa. Entretanto, somente uma pesquisa sobre 

as publicações de textos teatrais na atualidade daria conta de responder tal 

questionamento. Coisa que não cabe neste estudo. Entretanto, cabe perguntarmos: 

seria possível afirmar que mesmo os textos de autores consagrados sofreram 

influência (s) de outro (s) autor (es)? Acreditamos que é possível, e não estamos 

falando isso pensando no caráter dialógico de qualquer enunciado, e sim na 

contaminação de um texto por outro, quando não na apropriação direta e consciente 

por parte dos autores. A verdade é que os textos dramáticos de renomada importância 

no teatro resultaram, muitas vezes, em encenações históricas, que sempre chegaram 

aos olhos e ouvidos do público como textos criados por um único autor. Muitas dessas 

produções, pensando especificamente o teatro já do século XX, sofreram ainda 

influência de um encenador, como as obras de: Chekhov por Stanislavski; Nelson 

Rodrigues por Ziembinski; Beckett por Gerald Thomas (no Brasil); entre outras. Aqui 

poderíamos igualmente questionar possíveis influências estéticas, pequenas 

adaptações, etc. presentes nas escolhas desses encenadores, ou promovidas por 

eles, mas para afirmar isso, também seria necessária uma análise específica. Coisa 

que somente estudos voltados sobre possíveis registros dos processos de criação 

(que possam existir e sejam passíveis de resgate) poderiam dar conta, o que tem sido 

objeto de estudo da importante área de crítica genética179. 

Acreditamos, portanto, que as produções dos dramaturgos, ou seja, os textos 

dramáticos ou pós-dramáticos, como um tecido cozido por uma única mão, também 

se caracterizam como uma colcha de significados que compõem um mesmo 

significante (a peça teatral), mas que podem esconder contribuições. Apesar desses 

textos serem assinados por um único autor, questionamos a falta de registro da 

pesquisa que levou ao texto, portanto, de referências a possíveis fontes, possíveis 

autores e/ou outros artistas, enfim, textos que, em última instância, serviram de 

inspiração para a produção. 

                                            

179 Para saber mais sobre crítica genética, leia os estudos de Cecília Aleida Salles: Gesto inacabado: 
processo de criação artística e Redes e criação: construção da obra de arte.  
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Com o surgimento de práticas não mais centradas no texto, e sim na criação 

de um encenador, a pesquisa passou a ter caráter empírico, com experimentação de 

linguagem ou recursos de linguagem, de ocupação espacial, de possibilidades 

expressivas do corpo do ator, no palco (ou na sala de ensaio), entre outras 

possibilidades. Isso permitiu a descoberta de novos modos de fazer teatral e novas 

formas de representação do ator, de iluminação, de musicalização e uso de espaços 

diferenciados para a representação. Nessa tendência, encontramos nomes como: 

Stanislavski, Meyerhold, Copeau, Tadeusz Kantor, Eugênio Barba, Brecht, Artaud, 

Grotowski, Peter Brook, Lecoq, Bob Wilson e Tadashi Suzuki; que são alguns nomes 

do cenário mundial e, no Brasil: Zé Celso, Augusto Boal, Antunes Filho, Gerald 

Thomaz, Ulisses Cruz, Márcio Vianna, Maria Helena Lopes, Beth Lopes, Márcio 

Aurélio, Moacyr Goes, entre outros. Uma grande leva de diretores que contribuíram 

para o teatro na era do encenador. Entretanto, o teatro promoveu uma mudança 

significativa nesse cenário a partir das últimas décadas. Em especial, se pensarmos 

nas produções contemporâneas oriundas de “práticas coletivas de teatro de grupo” 

que trabalham de modo colaborativo. Como já vimos, prática que teve influência no 

teatro coletivo praticado no Brasil a partir dos anos 60, nas quais as questões de 

produção autoral e de criação coletiva estão no centro das discussões. Os integrantes 

de um grupo tinham, e têm, a mesma necessidade de discussão e aprofundamento 

em temas sociais que resulte em um acontecimento cênico, buscando uma relação 

mais próxima com a sociedade. No Brasil, esse processo teve início com a iniciativa 

de José Celso Martinez Corrêa (Zé Celso) ao convidar o Living Theater180 para uma 

parceria aqui no Brasil, que não vingou, mas que levou o grupo paulista a criação 

coletiva “Gracias Señor”, de 1972. Este é o primeiro registro desse tipo de produção 

no país e vários outros grupos passaram a produzir teatro a partir desse viés da 

criação coletiva, como: Asdrúbal Trouxe o Trombone, Ventoforte, Teatro do 

Ornitorrinco, Mambembe, Ói Nóis Aqui Traveiz, entre outros. 

                                            

180 A cia americana que surgiu em meados do século passado, propunha uma prática em que “o teatro 
e o ator passam, mais do que nunca, a se valer da improvisação como recurso de elaboração da cena 
na relação com o público, que participa e é direcionada, também por uso de improvisação, uma vez 
que é convidada a entrar em uma história que não conhece. À medida que esse espectador vai 
entendendo seu papel, vai ocupando o espaço que lhe é dado enquanto o espetáculo acontece. É o 
chamado Teatro Participação.” In: CONCEIÇÃO, Jorge Wilson. Improvisação–das origens à linguagem 
teatral: princípios de práticas contemporâneas. Revista Trama Interdisciplinar, v. 1, n. 2, 2011, p. 166. 
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Se por um lado, os problemas de falta de melhor estruturação e condução dos 

trabalhos na proposta de teatro coletivo do século passado geraram em muitos 

artistas uma certa aversão a essa prática, o que culminou no surgimento do 

encenador, por outro lado o teatro de criação coletiva preparou o terreno para sua 

mais nova versão: o teatro colaborativo. 

A releitura dessa proposta de teatro coletivo, com preocupação de melhor 

sistematização da prática e inserção da figura do especialista, levou o teatro a 

descobrir, nas últimas décadas, um novo modo de criar teatro pautado em pesquisas: 

temática; de linguagem; de apropriação de espaços (públicos ou privados); entre 

outras. Vale ressaltar aqui o trabalho de algumas companhias atuais, como: Lume, 

Teatro da Vertigem, Grupo XIX de Teatro, Engenho Teatral, Cia. São Jorge de 

Variedades, Cia. do Feijão, Cia. Livre de Teatro, Fraternal Cia. de Artes e Malas-Artes, 

Cia. do Latão, Grupo Galpão, Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz e Cia. dos 

Atores, entre tantos outros grupos da atualidade que trabalham de forma colaborativa, 

em maior ou menor grau. O que une o trabalho de todos esses grupos, e que nos 

interessa aqui, ao analisar práticas colaborativas de criação, é o fato de a pesquisa 

ser o ponto de partida e o fio condutor de toda a criação, ou seja, estar no centro do 

processo do início ao fim. Essa nova forma de criar apresenta outra característica 

muito relevante: abertura do processo de criação para a comunidade como 

contrapartida social. 

É possível considerar ainda que, se antes a classe artística estava à margem 

da universidade, portanto, com uma formação fruto da prática ou de cursos e oficinas 

livres de teatro, já no final do século passado, atualmente vemos um grande número 

de artistas e grupos teatrais que estão saindo de cursos de graduação em Artes 

Cênicas e de escolas técnicas de formação teatral. Esse é o caso de companhias, 

como: a cia Lume, que surgiu dentro do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais 

da Unicamp; a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, que foi criada por alunos do 

Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o 

Grupo XIX criado por alunos da EAD/ECA/USP; O Teatro da Vertigem criado e 

dirigido por Antonio Araújo da USP; Uma Companhia, que surgiu na UFMG com 

direção de Mariana Muniz. Vale lembrar que a ECA/USP só foi fundada em 1966, com 

o nome de Escola de Comunicações Culturais; o Instituto de Artes da UNICAMP 
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surgiu um pouco depois, em 1971; o curso de Educação artística com habilitação em 

Artes Cênicas só foi criado em 1997, sendo reconhecido em 1999. Esses são alguns 

exemplos que nos mostram que só recentemente surgiram os cursos de Artes 

Cênicas nas universidades brasileiras. 

O cenário acima nos mostra que mesmo tardiamente as universidades 

passaram a contribuir com o teatro brasileiro, oferecendo formação específica, 

recursos e espaço para experimentação cênica, fomentando a criação de grupos. Isso 

é determinante quando o assunto é as pesquisas desenvolvidas por esses grupos, 

porque é mais provável que eles apliquem seus conhecimentos sobre planejamento, 

sistematização, avaliação e registro em seus projetos artísticos. As bases de 

investigação oferecidas durante a formação levam os ex-estudantes a um estudo 

mais organizado, a uma experimentação mais embasada e, conforme observamos na 

obra do Grupo XIX, a um registro do percurso de investigação muito valioso. Assim, 

na publicação de Hysteria / Hygiene, material amplamente usado neste estudo, as 

referências aos textos e autores pesquisados, bem como outros anônimos, 

configuram-se como um ato de respeito aos autores e, mais importante ainda, como 

ato de generosidade ao público em geral – bem como, aos artistas e pesquisadores 

da área teatral -, por revelar seu modo de criação do texto como uma colcha de 

retalhos de vozes plenivalentes181, todas bem alinhavadas pelo tema central do 

espetáculo. As notas de fim de texto, dessa forma, revelam a polifonia presente na 

construção do texto. 

MODO POLIFÔNICO II – MARCHA PARA ZENTURO 

O texto que você lerá aqui nasceu do 

encontro entre dois grupos teatrais: 

espanca! e Grupo XIX de Teatro. Eu, que 

integro o primeiro, escrevi o texto a partir 

do amplo processo criativo que se deu 

nesse encontro. (Grace Passô182) 

                                            

181 Pegamos emprestado o termo usado por Bakhtin que diz respeito a coexistência de múltiplas vozes 
independentes. 
182 Fragmento de Para um mundo doente, texto de apresentação da autora. In: PASSÔ, GRACE. 
Marcha para Zenturo. Rio de Janeiro, Cobogó, 2012. 
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O olhar sobre Marcha 

O lançamento em livro de Marcha para Zenturo183 não seguiu o padrão 

proposto pela primeira publicação do Grupo XIX, o que se justifica por não se tratar 

de uma publicação do grupo, tampouco dos dois grupos que criaram e levaram essa 

história à cena, e sim de uma publicação independente da dramaturga Grace Passô. 

Segundo Ronaldo Serruya e Janaína Leite184, Passô aceitou escrever a dramaturgia 

durante o processo com a condição de que o texto seria dela e, assim, o texto foi para 

o prelo com seu nome. Portanto, trata-se de um texto autoral que foi elaborado junto 

com os artistas dos dois grupos que participaram da criação do espetáculo. Processo 

bem particular, se comparado aos processos que acabamos de analisar, visto que 

aqueles textos são fruto de criação coletiva, sem a presença de um especialista. É 

exatamente o fato de haver um especialista dentro do processo de criação que 

caracteriza, neste estudo, esta produção como o segundo modo polifônico. 

Entretanto, como vemos na epígrafe acima, a autora revela logo no início esse 

contexto de produção: um processo criativo que revela dois grupos teatrais. O que é 

reforçado em entrevista, quando diz que “durante o processo de criação, a gente se 

preocupou, sobretudo, que essa peça fosse dos dois grupos”185. 

No capítulo anterior, ao falarmos do processo de criação deste espetáculo e 

analisar a participação do público, o apresentamos como resultado de um processo 

“que não seria mais fruto do trabalho nem do primeiro nem do segundo, e sim uma 

terceira coisa, nascida do encontro, híbrida, com a potência de um contato 

estabelecido sem hierarquias e feito do desejo de transformar-se a partir do outro”186. 

Tal depoimento, assinado pelo Grupo XIX, nos revela que se tratou de um processo 

complexo. O que nos levou a entender que a elaboração do texto também se deu de 

forma colaborativa, mas com um autor que assina por sua finalização. A partir deste 

pressuposto, apesar de não trazer detalhes do processo, ele também seria polifônico 

como o processo que o gerou. Para confirmar, Janaína Leite esclareceu que Grace 

                                            

183 PASSÔ, Grace. Marcha para Zenturo. Rio de Janeiro, Cobogó, 2012. 
184 Em entrevistas distintas para esta pesquisa. 
185 CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. Bastidores CCSP - Marcha para Zenturo. Vídeo-documentário, 
2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H8rt3PoTlXQ, acesso em 12/08/2015. 
186 GRUPO XIX DE TEATRO. Marcha para Zenturo. In: PASSÔ, Grace. Marcha para Zenturo. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2012, p. 101-102. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8rt3PoTlXQ
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Passô trazia duas ou três páginas de texto a cada ensaio para compor o trabalho de 

cena de cada encontro. Ainda segundo Leite, Marcha para Zenturo foi o único 

processo de criação em que os atores não tiveram que criar workshops187. 

Diferente dos processos anteriores, o depoimento de Janaína aponta para uma 

participação indireta dos atores na polifonia do espetáculo, o que equivale dizer que 

os atores não colocaram a mão na massa para escrever cenas inteiras como antes. 

No entanto, a análise do processo de estudo, em especial do vídeo sobre o processo 

de criação revela inúmeras situações de estudo grupal, nas quais os dois grupos, 

junto com direção e dramaturga, se alimentam de conteúdos sobre temas presentes 

no espetáculo e debatem especificidades. Tudo isso caracteriza a contribuição 

indireta dos atores na dramaturgia. Ainda assim, convictos da presença de todo o 

grupo no processo de criação, mas entendendo essa diferenciação dessa presença 

em relação a processos anteriores do Grupo XIX, buscamos saber o que contaminou 

o texto, o que influenciou Grace Passô, o que veio de fora do grupo. 

Passô, confirmando essa nossa análise, reitera a complexidade do resultado 

artístico ao dizer que: “havia o desejo de que o que os grupos pesquisaram até ali, 

fosse visível no espetáculo, que esse encontro também fosse visível em termos de 

linguagem, duas linguagens culminando numa obra só”188. Curioso, todavia, foi notar 

que a publicação pela editora Cobogó em 2012, não representa esse processo, uma 

vez que traz apenas um texto curto, e ao final do livro, de autoria do Grupo XIX sobre 

o processo. Ou seja, ela não dá conta desse tipo de escrita de teatro de grupo, de 

processo de criação, do colaborativo. Mesmo assim, o livro Marcha para Zenturo nos 

forneceu pistas relevantes. É isso que iremos analizar mais adiante, antes, porém, 

vamos nos debruçar sobre o processo de criação.  

                                            

187 A palavra workshop significa Laboratório ou Oficina de trabalho, espaço de encontro de um grupo 

de pessoas com interesses ou problemas comuns, com o objetivo de melhorar a sua habilidade ou 
eficiência, estudando e trabalhando juntos sob orientação de especialistas. Como laborátório, lugar de 
trabalho, remete-nos a origem em latin, já que trabalhar vem de “laborare”, o que implica numa 
atividade eminentemente prática, fazer algo, e não apenas refletir sobre algo (o que a diferencia de 
grupo de estudo, por exemplo). No teatro, pensando processo de criação, o interesse ou problema 
comum é a abordagem cênica de determinado tema, a criação de determinada cena, a criação de um 
espetáculo, etc. Os atores são provocados a pensar soluções práticas, a criarem cenas, que serão 
apresentadas ao diretor ou grupo de trabalho, para avaliação, modificação, ampliação ou mesmo 
descarte. Esse procedimento é muito comum em práticas de criação coletiva, e, em especial, do 
processo colaborativo de criação. 
188 CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, op. cit., (4:39).  
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Fendas de investigação: as dinâmicas do processo de criação 

Partimos da hipótese de que tínhamos em mãos um enunciado que só poderia 

ser construído a partir de um processo de investigação que fosse amplo e com 

profundidade, característica do modo como esses artistas pensam a criação. Certeza 

que se reforçou ao saber que os dois grupos vinham de um processo anterior de 

criação, resultando em no exercício cênico Barco de Gelo, e estavam decididos que 

ele era um bom mote para criarem, não mais um exercício, e sim, um espetáculo 

juntos. A partir disso, os artistas tinham em mente que as decisões precisariam ser 

mais definitivas, processo no qual “Tudo se torna um território de embate político, de 

aprendizado com o outro, do exercício de construir algo juntos”189. E para encontrar 

vestígios dessa construção, buscamos outras materialidades com registro do 

percurso, qualquer material, impresso ou digital, que explicitasse o “como” se deu o 

processo de criação, o que nos permitiria conhecer melhor o processo e fazer 

algumas descobertas. Nessa busca, encontramos o vídeo-mostra-de-processo 

Marcha para Zenturo (Processo)190 e o vídeo-documentário Bastidores CCSP - 

Marcha para Zenturo191. O primeiro apresenta fotos e pequenos vídeos de momentos 

diferentes do processo de criação e o segundo um programa de entrevista com 

integrantes dos dois grupos. 

Através das fotos do vídeo-processo, percebe-se o intenso estudo realizado 

pelos artistas dos dois grupos, ora na leitura de textos individualmente, ora em 

situação de troca de ideias/debate. Os vídeos demonstram outras dinâmicas do 

processo, como o momento em que Grace Passô está lendo o seguinte fragmento: 

“No dia da bomba atômica, ele estava mergulhando e quando emergiu, era o único 

habitante da Terra. Anos e anos se passaram e ele resolve suicidar-se, porque não 

havia sentido vagar só. […] O evento futuro que eu quero viver.” / (Grace comenta) “- 

Ah, isso não faz muito sentido, não!”192. A passagem reflete um momento de leitura 

                                            

189 GRUPO XIX DE TEATRO, op. cit., p. 103. 
190 Vídeo-documentário Marcha para Zenturo (Processo). Processo do espetáculo teatral Marcha para 
Zenturo. Uma criação em conjunto entre dois grupos teatrais: grupo XIX de teatro (São Paulo - SP) e 
Espanca! (Belo Horizonte - MG). Publicado em: https://www.youtube.com/watch?v=iwGdLN1iTFQ, 
8/12/2012. 
191 Vídeo-documentário Bastidores CCSP - Marcha para Zenturo, produzido pelo Centro Cultural São 
Paulo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H8rt3PoTlXQ, acesso em 15/04/2015. 
192 Ibidem, 0:57 – 1:20. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwGdLN1iTFQ


258 
 
 

da especialista-dramaturga (e atriz) que demonstra não encontrar relação entre o 

texto lido e a dramaturgia que criavam. 

Conceitos filosóficos 

A análise do processo de criação nos levou a contribuições muito significativas 

no campo da filosofia. Fotos e vídeos nos mostraram momentos de estudos filosóficos 

com os integrantes dos dois grupos. Janaína Leite, no entanto, explicou193 que esses 

estudos existiram, mas que não havia uma cobrança para que eles (atores) se 

aprofundassem nos pensamentos e conceitos ali apresentados. Segundo Leite, 

Passô tinha uma enorme capacidade de transformar os conceitos em situações 

práticas de cena. Assim, pudemos constatar que dois filósofos contemporâneos 

influenciam a criação: Luiz Fuganti e Viviane Mosé. No vídeo-processo, o primeiro a 

aparecer, em situação de conversa com o grupo, é o filósofo Luiz Fuganti que discorre 

sobre o conceito de ressentimento: 

Quando você passa a ressentir, você perde o presente. Você se ausenta do 
acontecimento. O ressentimento é a primeira causa da nossa ausência. Nós 
nos ausentamos daquilo que mais é interessante, que é o acontecimento 
enquanto ele acontece. Nós perdemos exatamente aquele elemento do 
acontecimento que é o elemento do fabricante de eternidade na existência. 
E nós vivemos de modo ressentido. Quanto mais ressentido a gente é, mais 
a gente tem medo do acontecimento, da diferenciação, daquilo que varia, 
daquilo que não atende a nossa expectativa, daquilo que não se amolda ao 
mundo que nós necessitamos. Nós, na impotência de nós mesmos, 
precisamos que o mundo nos atenda. E a gente vê o quê? A gente vê que 
no mundo existe um princípio de corrupção. Que princípio é esse? É o 
tempo!194 

Essa questão do ressentimento aparece no espetáculo, antes de mais nada, 

na própria trama. De um lado, porque os inseparáveis amigos de faculdade, mesmo 

tendo prometido nunca deixarem de se reunir para diferentes comemorações do ano, 

são levados, com o passar dos anos, por outros anseios, urgências ou valores, a se 

“ausentam daquilo que é mais interessante”, portanto, deixando de “fabricar o 

elemento do acontecimento”, como diz o filósofo, fazendo com que a amizade fique 

no passado. A festa na casa de Noema é uma tentativa de resgate daquela amizade, 

cujo fim todos ressentem, em maior ou menor grau.  

                                            

193 Durante entrevista concedida a esta pesquisa. 
194 GRUPO XIX DE TEATRO. Marcha para Zenturo (Processo). Vídeo-documentário, 2:10 – 3:40. 
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A fábula apresenta, paralelamente, um grande acontecimento do lado de fora 

da casa, do qual eles também se ausentam: a Marcha para Zenturo. A fala de Patalá 

mostra que no passado eles participariam ativamente daquele movimento político, 

agora o próprio personagem aponta sua surpresa com o fato de a festa não ter sido 

adiada: “Patalá: (emenda) quando ouvi sobre essa manifestação, eu tive certeza que 

você ia adiar a festa para aderir, é a sua cara ir pras ruas num dia como hoje”. Sobre 

tal constatação, o personagem reflete “Realmente nós mudamos muito”. Já o 

personagem Gordo, nas várias vezes em que mostra toda sua revolta com o caos 

causado pela passeata (“Credo, gente!”; “Vê se hoje é dia disso? Não, hoje não é dia 

disso!”; “Essa passeata é uma merda!”; “Essa confusão me deu nos nervos”; entre 

outras.) parece ser o que mais perto chega da fala de Fuganti, quando o filósofo diz 

que “quanto mais ressentido a gente é, mais a gente tem medo do acontecimento, da 

diferenciação, daquilo que varia, daquilo que não atende a nossa expectativa”. Assim, 

o personagem reclama também do silêncio que fará parte do protesto, por estar 

programado exatamente para o momento da virada:  “Trinta segundos de silêncio na 

hora da virada! Mas é a hora mais importante da festa, trinta segundos de silêncio 

seria uma eternidade!”. Além de Gordo, Lóri também não reconhece o protesto e 

descreve o acontecimento como uma “confusão dos diabos” e procura 

descaracterizar a validade da participação pública: 

Lóri: Não devemos fingir que nada aconteceu, mas, sabe, às vezes eu acho 
que essas pessoas são contratadas. Vocês já ouviram falar de empresas 
que contratam pessoas para fingirem fazer passeata, mas, na verdade, 
estão fazendo propaganda de seus produtos? Vê que todas as pessoas lá 
embaixo estão usando tênis Piquetone, isso não é coincidência demais? 

Todos esses excertos refletem o estudo sobre Nietzsche, para quem “A história 

do pensamento humano é a história da negação da vida, é a história de uma ilusão. 

É a construção de um modelo de homem que não existe e jamais existirá”, pelas 

palavras de Viviane Mosé, no programa Café Filosófico195, que integra o estudo do 

Grupo XIX. Segundo a filósofa, para Nietzsche o homem construiu uma imagem de 

si muito superior do que ele consegue ser, então ele corre atrás dessa imagem. A 

                                            

195 Vídeo Nietzsche - Café Filosófico - Viviane Mosé – Completo. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=Mgr-6_cdSiE&list=PLT5PgCFSkp8HGJS-

cNBomZNwjaquD8h1w&index=3, acesso em: 01/08/2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mgr-6_cdSiE&list=PLT5PgCFSkp8HGJS-cNBomZNwjaquD8h1w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Mgr-6_cdSiE&list=PLT5PgCFSkp8HGJS-cNBomZNwjaquD8h1w&index=3
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reflexão do personagem B, por exemplo,  remete a esse desejo de atender à 

expectativa de um homem ideal, uma vida ideal, etc.  

B: (para a plateia) Muitas vezes penso que se pudéssemos começar a vida 
de novo, mas conscientemente... (pergunta) Se pudéssemos começar de 
novo, mas de forma consciente? Se a vida que já cumprimos fosse uma 
espécie de rascunho e a nova como um texto passado a limpo? Imagino que 
todos nós iríamos nos esforçar, antes de mais nada, para não nos 
repetirmos.Mosé, em sua fala sobre o filósofo alemão, versa sobre assuntos 
como: a euforia da ciência no século XIX; o conceito de verdade; a sociedade 
como vítima de uma única interpretação do mundo, a socrática-platônica; a 
arte como mediação da relação com o mundo, ao invés da verdade, como 
postura do homem grego frente ao mundo; os niilismos negativo196 e 
reativo197; o surgimento da ciência como morte de Deus; a questão do devir; 
um problema do contemporâneo: a negação do corpo, das sensações, do 
agora, do conflito e da transformação; o conceito de super-homem; e a ideia 
de liberdade.198  

De todos esses assuntos tratados por Mosé, alguns ecoam no texto dramático, 

como: a questão do devir; niilismos negativo e reativo; a negação do corpo, das 

sensações, do agora, do conflito e da transformação; e a ideia de super-homem. 

Começando com o conceito de devir, Viviane Mosé explica: 

Quando passa para o pensamento pré-socrático, o que os homens pensam? 
Eles já não querem mais o mito, eles querem olhar para o mundo e tirar da 
relação imediata com o mundo alguma interpretação. Então é um outro 
momento, que é extremamente interessante. […] E aí começam: o que é o 
mínimo? […] E todos chegam a um mínimo que é o “devir”, que é o tempo. 
O que é o devir? A vida no mínimo é um vir-a-ser constante, é um processo 
de transformação constante. E a gente faz parte desse jogo, que 
desconhecemos. Por quê? Porque não teria princípio nem fim. O tempo 
nunca começou e nem nunca vai acabar. O tempo é um fluxo que alimenta 
ele mesmo. Por que eles pensam isso? Porque a mitologia grega não tem 
um deus originário. A vida na mitologia grega sempre existiu, ninguém criou 
o mundo, criador de tudo. Então, como na religião grega não existe um 
princípio originário para o mundo, também não existe verdade. 

O conflito com o tempo aqui apontado, que também foi referenciado por 

Fuganti mais acima como um princípio de corrupção, perpassa os conflitos das 

personagens, seja da trama principal, seja da fábula encenada pela companhia de 

teatro dentro dela, que apontam a perplexidade com o tempo presente e passado, 

mas que idealizam um futuro promissor. A passeata para Zenturo é a materialização 

                                            

196 Segundo Mosé, para Nietzsche, o cristianismo foi uma espécie de platonismo para o povo, ou seja, 
há outro mundo, o ideal. Para Platão o mundo das ideias e para o cristianismo: o Paraíso. Portanto, o 
homem nega o mundo atual, com vistas ao mundo pós-morte, já que essa vida é um erro e a outra 
vida é o paraíso (vídeo Nietzsche - Café Filosófico - Viviane Mosé – Completo -  21:45) 
197 Para Nietzsche, o homem moderno não quer esperar morrer, daí a morte de deus cristão perante o 
novo deus: a ciência. O que é visto como uma reação contra deus. (21:45) 
198 PASSÔ, Grace. Marcha para Zenturo. Rio de Janeiro: Cobogó, p. 54. 
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desse devir, da mudança, e os personagens da fábula não participam desse 

momento. Como disse Fuganti, não participam daquele momento presente, porque 

estão remoendo o passado. 

Sobre os conceitos de niilismos negativo e reativo nietzschianos tratados pela 

filosofia, observamos que houve incorporação em forma de metáfora. Trata-se da 

cena em que os personagens abrem os presentes trazidos por Lóri, em que Noema 

mostra o crucifixo que acabara de ganhar da amiga. Para eles, aquele é um artefato 

antigo, desconhecido para a maioria: 

Noema: (abrindo o presente) Nossa! É uma cruz! 

Lóri: (para todos) Vocês precisam ver o de Noema, comprei num antiquário, 
é de enfeitar a casa. 

Gordo: (com a cruz nas mãos) É um homem. Um homem cheio de sangue 
e feridas na pele. 

Noema: É Jesus Cristo. 

Patalá: Cristo? Quem é mesmo Cristo? (esforçando-se para lembrar…) 
Cristo... 

Noema: (para Patalá) Quando nós dizemos 2 d.C. por exemplo, isso quer 
dizer 2 anos “depois de Cristo”, é uma menção a esse homem, entendeu? 

Patalá: Ah, sim, é verdade, minha bisavó, quando acontecia alguma coisa 
estranha, ela dizia: “Jesus Cristo”. 

Noema: (pendurando a cruz na parede) De fato, essa parte da história não 
é minha especialidade. Dizem que é uma história bonita, tão bonita que as 
pessoas sentiam culpa por não acreditarem. Mas religiões foram criadas 
com sua mitologia e todo um comércio se organizou em torno disso. Foram 
séculos e séculos de ilusão do mundo, séculos e séculos de espera. 
(pendura a cruz de lado) Porque no passado, é inacreditável, mas no 
passado os homens acreditavam que alguém viria para salvá-los. 

Patalá: Os homens e suas imaginações! 

Como vemos, o cristianismo é apresentado num tempo distante, como algo 

que já não existe, e o crucifixo, portanto, configura-se como uma relíquia, um objeto 

histórico, usado como enfeite de parede. As falas das personagens deixam claro o 

total desconhecimento de quem foi Cristo, mas Noema sabe dizer que as pessoas 

sentiam culpa quando não acreditavam em Jesus, que havia comércio em torno da 

religião cristã, que as pessoas tinham crença no juízo final e, curiosamente, conhece 

a sigla “a.C.” ainda usada em seu tempo. Segundo Viviane Mosé, a morte do deus 
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cristão foi antecipada por Nietzsche, como uma projeção das expectativas do homem 

na ciência, em detrimento da religião, conforme nos explica199: 

O que é a morte de deus? A morte de deus é muito diferente do que, em 
geral, as pessoas pensam. A morte de deus é o seguinte: quando a ciência 
nasce, a religião perde o valor. Então quem mata deus é a ciência, é o 
homem cientista. Antes eu rezava para passar minha dor de cabeça, hoje eu 
vou ao médico. Quando eu vou ao médico, eu estou desautorizando a minha 
reza, eu estou dizendo que ela não funciona. Eu posso nem pensar que deus 
não existe, mas eu estou colocando em segundo plano. Esse é o segundo 
tipo de niilismo que Deleuze chama, interpretando Nietzsche, de niilismo 
reativo: eu reajo a deus e no trono que eu construí para deus, o salvador de 
tudo, coloco o cientista. Então o que é o niilismo da modernidade, é o niilismo 
que não quer morrer não, mas ele cria outra metáfora, outra ilusão, outro 
mundo, que é o futuro. No futuro tudo vai dar certo. Se antes eu não vivia o 
presente porque eu morreria e encontraria o paraíso, hoje eu não vivo o 
presente porque no futuro... no futuro... no futuro... e o futuro não é a vinte 
anos, é amanhã. Mas qualquer futuro me tira do instante do devir. Então a 
ideia de futuro tira o homem do instante, do devir e do conflito que a vida é 
tanto quanto a ideia de vida depois da morte. 

Se um pouco mais acima, Fuganti falava do ressentimento como aquele que 

nos distancia do presente, nos impede de vivenciar o acontecimento, aqui vemos que 

o pensamento no futuro tem o mesmo efeito. A trama, ironicamente, nos mostra 

exatamente que as pessoas da fábula chegam ao futuro (ano de 2441) e amargam a 

angústia da impotência do ser humano frente a sua realidade. Com isso em mente, 

achamos emblemática a reflexão do personagem B, de As Três Irmãs, sobre sua 

condição de vida: “B: Eu que envelheci um bocado, emagreci, decerto por causa das 

discussões com os alunos. Às vezes eu penso que se me casasse e passasse o dia 

me dedicando à minha esposa, seria melhor.”. A expectativa de felicidade é colocada 

uma possibilidade de mudança, no casamento, numa vida que seria, assim, mais 

tranquila. 

Ao olhar para trás, as personagens não sabem exatamente o que aconteceu, 

porque as coisas são como são, e eles gostariam de ter uma nova oportunidade para 

reescrever sua história, como o personagem B nos revelou. Se, portanto, o grupo 

apresenta como ilusão a fé cristã, ele também aponta o equívoco de colocarmos 

nossas expectativas no futuro e deixar, assim, de viver o acontecimento presente. 

Tudo isso está na fala de Mosé, no pensamento de Nietzsche, bem como de Deleuze. 

Dessa forma, ficam evidentes os princípios filosóficos de existência humana que 

                                            

199 Vídeo Nietzsche - Café Filosófico - Viviane Mosé – Completo (21:43). 
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estruturam Marcha para Zenturo e que falam das relações humanas no nosso tempo, 

na contemporaneidade. O que confirma o objetivo dos artistas:  

Mostrar um ponto de vista vertiginoso dessas relações do nosso tempo200. 

É um convite a essa reflexão: como é que a gente vive essa relação do 
tempo presente com o passado e com o futuro, porque a gente acaba... é 
claro que a gente sempre está no momento presente, mas às vezes muito 
na inércia desse passado que acaba nos influenciando e um pouco nessa 
frustração, nessa projeção desse futuro que nunca chega201. 

Para finalizar essa análise sobre a influência de Nietzsche na criação do 

espetáculo, é preciso ainda falar de como o grupo concretiza as ideias de super-

homem e a negação do corpo, das sensações, do agora, do conflito e da 

transformação. Marco, o último dos amigos a aparecer na história, é apontado como 

alguém que no passado era visto pelos demais como um grande líder, sabia falar bem 

e bonito, ficava à frente de discussões na empresa em que trabalhava, alguém que 

tinha esperança no futuro, tendo chegado até a levar os demais a participar de uma 

seita (“que idealiza a inacreditável possibilidade de o ser humano pensar, por um 

minuto, em uma coisa apenas”.), em suma, era considerado “um homem forte” pelos 

amigos. A descrição de Marco, no entanto, nos mostra exatamente o homem 

contemporâneo descrito por Viviane Mosé, aquele que cria uma imagem de homem 

ideal e vive para corresponder a essa imagem. Entretanto, agora, momento presente 

em que se passa a história, Marco está doente, mas não sabemos exatamente qual 

é o seu problema. A conversa entre Patalá, o primeiro a chegar na casa, e Noema 

não deixa claro do que se trata: “Patalá - Por que será que ele caiu nessa, hein? Por 

que não se protegeu, tanta campanha pras pessoas se protegerem, tanta forma das 

pessoas se cuidarem.... / Noema – É, eu também não sei porque ele não se protegeu”. 

Mais adiante, depois de discutirem sobre a passeata, Lóri lembra o grupo que eles 

estão juntos para ajudar um amigo doente, mas também não diz qual doença. Todo 

esse mistério, o medo de nomear a doença, o receio com a fragilidade do amigo e a 

possibilidade de evitar a doença por meio de proteção, nos levam a crer que seja uma 

doença fatal e contagiosa, como a AIDS, por exemplo. Para reforçar esse quadro, 

quando Noema consegue conversar com Marco por telefone, Gordo pergunta sobre 

                                            

200 Grace Passô durante entrevista para o vídeo Bastidores CCSP – Marcha para Zenturo (06:15). 
201 Luiz Fernando Marques. Entrevista para o vídeo-divulgação do espetáculo, Cennarium: Peça de 
Teatro - Marcha Para Zenturo - Making of produzido por Cennarium Teatro, citado anteriormente. 
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a voz do amigo, se parecia alterada, se estava embargada, se ele articulava as 

palavras com alguma dificuldade. A anfitriã confirma a preocupação de Gordo, 

dizendo que sim, que a voz de Marco estava mesmo embargada (“voz de choro”), e 

revela algo que deixa os outros estupefatos: Marco está indo a pé (um absurdo para 

aqueles tempos...). Por tudo isso, o público espera encontrar um homem fragilizado, 

doente, mas o que veem não é isso. Finalmente chega Marcos e passamos a 

conhecer um pouco desse personagem misterioso. Ao contrário do que esperavam, 

os amigos concordam que ele parece estar muito bem, fisicamente bem e animado. 

Entre outras coisas, descobrimos que veio a pé simplesmente porque sentiu vontade, 

por perceber que precisa começar a fazer mais isso em sua vida. Marco é simpático 

e amável com os colegas, faz piada e brinca. Ele observa os colegas com interesse, 

chegando até mesmo a suspeitar que Noema estivesse grávida. Mas o curioso é que 

esse personagem não sofre o mesmo problema de comunicação dos outros, o delay 

de resposta ao que ouve202. Assim, quando os colegas, por exemplo, riem de uma 

piada que fez, ele já a percebe como passado. Ou seja, Marco é o único que vive o 

presente, que está conectado com o acontecimento (o encontro), o que mostra que 

não está no lugar do ressentimento, porque não está no passado (como havia 

explicado Fuganti), nem com a cabeça no futuro, problema do homem contemporâneo 

(apontado por Mosé): 

Eles observam Marco. 

Marco: Escuta, não se bebe nada nessa casa? 

Gordo: (sussurrando) Fisicamente ele parece bem. 

Lóri: (sussurrando) Ele parece bem fisicamente. 

Todos: Claro, bebamos! 

Marco: (reparando na casa de Noema) Diferente, muito diferente essa casa. 

Noema: (aliviada sussurra para Lóri) Sim, Marco continua animado! 

Marco: (olha para todos) Vocês estão ótimos: Gordo se eu te visse na rua 
não te reconheceria.... Lóri, Patalá! Noema, eu não acredito que estou te 
vendo, (notando algo diferente nela) como você está diferente, Noema.... 

                                            

202 A cena apresentada a seguir dá a dimensão do atraso como recurso dramatúrgico no texto, mas 
devemos levar em conta ainda o atraso como proposta dramatúrgica estética, a partir da qual as 
relações são desencontradas, à medida que cada personagem se relaciona com o outro 
assincronamente. Como resultado, por exemplo, vemos o personagem Gordo adentrar a casa de 
Noema e atravessar a sala enquanto Noema ainda o cumprimenta olhando para o espaço além-porta. 
Ver: vídeo-divulgação produzido pela empresa cenarium.com, Cennarium: Peça de Teatro - Marcha 
Para Zenturo - Making of, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wRyEZzBjRDc, acesso 
em 10/08/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=wRyEZzBjRDc


265 
 
 

Você tá muito diferente, você... (passa pela sua cabeça que ela está grávida) 
... não, não, eu estou vendo coisa. 

Noema: E você, Marco? 

Lóri: Você parece bem, que bom te ver assim. 

Patalá: Nos fale de você... 

Gordo: E como você se sente, Marco? 

Marco: Eu estou bem. Às vezes um pouco frágil, mas tudo é tão frágil 
mesmo, não é... (olha os amigos) Eu estou feliz de estar aqui com vocês. É 
engraçado: é como estar no passado, num passado menos inocente. É como 
estar no passado, depois de muitos anos! 

Marco ri num ataque histérico. 

Como podemos perceber, Marco é um sujeito sensível, que observa detalhes, 

que vive que vive a experiência, que é tocado, modificado por ela. A doença dele, 

portanto, é ser diferente da dos demais em seu tempo, e os sintomas estão presentes 

na forma como se relaciona com o mundo. Assim, podemos dizer que se sente 

fragilizado por que a própria ideia de experiência está ligada a exposição do indivíduo, 

por ele se colocar numa situação de risco, de perigo, como afirma Bondia203: 

Em grego há numerosos derivados dessa raiz que marcam a travessia, o 
percorrido, a passagem: peirô, atravessar; pera, mais além; peraô, passar 
através, perainô, ir até o fim; peras, limite. Em nossas línguas há uma bela 
palavra que tem esse per grego de travessia: a palavra peiratês, pirata. O 
sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe 
atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova 
e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião. 

Como motivo da festa, Marco está no centro das atenções, mas não deixa de 

prestar atenção em cada um também, muito menos de ser afetado por aquele tipo de 

relação entre eles: distante, sem contato físico. Por isso, ele é um contraponto no 

grupo: suas falas são sempre uma resposta a alguém, demonstrando atenção e 

interesse; é ele quem tenta uma aproximação física com Lóri, para o espanto de 

todos; é ele que irá denunciar a falta de presença e de proximidade até mesmo nas 

fotos tiradas durante a festa; e é ele quem irá se suicidar por não conseguir conviver 

com aquela realidade. Portanto, é um ser humano singular naquela sociedade. Os 

amigos estão em outro tempo, sempre distantes, o que se revela pelo atraso na 

comunicação e na relação entre eles nas cenas. Não é à toa que o principal assunto 

                                            

203 BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ., Rio 
de Janeiro, n. 19, p. 20-28, abr.  2002, (p. 25). Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782002000100003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  28  out.  2015. 
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é o que acontece lá fora, o evento da passeata, a informação, ou seja, “o que se 

passa, o que acontece, ou o que toca” e não “o que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca”204. Anseiam por saber o que está acontecendo lá e vez ou outra 

buscam por informação pela janela. Esse é exatamente o oposto da experiência, 

como afirma Bondia205: 

Para nós, a opinião, como a informação, converteu-se em um imperativo. 
Em nossa arrogância, passamos a vida opinando sobre qualquer coisa sobre 
que nos sentimos informados. E se alguém não tem opinião, se não tem uma 
posição própria sobre o que se passa, se não tem um julgamento preparado 
sobre qualquer coisa que se lhe apresente, sente-se em falso, como se lhe 
faltasse algo essencial. 

Através das relações entre os amigos (que não se tocam, que não andam a 

pé, que não vivem o presente, etc.) e Marco (exatamente o oposto), Grace Passô 

trata da questão da negação do corpo, das sensações, do agora, do conflito e da 

transformação, anunciado por Viviane Mosé. Nesse sentido o recurso do delay 

funciona como uma ótima metáfora para esse sujeito que não está conectado com o 

aqui e agora que as verdadeiras relações exigem. Sem isso, o sujeito pode até se 

agitar, se entusiasmar, se chocar, mas nada acontece. Ao invés de viver o aqui-e-

agora próprio da experimentação, “sempre está desejando fazer algo, produzir algo, 

regular algo. Independentemente de este desejo estar motivado por uma boa vontade 

ou uma má vontade, o sujeito moderno está atravessado por um afã de mudar as 

coisas”206. 

A estratégia dramatúrgica do atraso nos chamou a atenção e nos fez buscar 

entender o que gerou essa proposta. A primeira possibilidade de inspiração que 

encontramos foi o filme Koyaanisqatsi, que também aparece entre os materiais 

estudados pelo grupo. Nele, o tempo é outro, ora dilatado ora acelerado; a versão 

“reverse” ainda nos mostra o tempo num eterno voltar atrás, onde tudo e todos, 

portanto, são remetidos à sua origem. Essa descoberta nos levou a pensar que ele 

teria influenciado, de alguma forma, a ideia do delay/atraso na comunicação entre os 

personagens. Entretanto, quando perguntamos207, Luiz Fernando Marques negou 

                                            

204 Ibidem, p. 21. 
205 Ibidem, p. 22. 
206 Ibidem, p. 24. 
207 Como dissemos na introdução, além das entrevistas, fizemos algumas perguntas através de e-mail 
ou aplicativo de mensagem do Facebook. Neste caso, utilizamos o segundo recurso. 
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essa influência, dizendo que essa proposta surgiu durante as experimentações na 

sala de ensaio. Passô, ao falar sobre essa descoberta, nos diz que o diretor “propôs 

um jogo em que as reações sofriam um estranho retardo, nas falas e nos gestos, e 

essa dinâmica vertiginosa criou o chão desse tempo inexistente”208. Janaína Leite, ao 

relembrar o momento em que isso aconteceu209, nos revela que foi anterior a entrada 

de Passô na dramaturgia (atuando apenas como atriz até então), quando ainda 

estavam criando a cena que seria intitulada Barco de Gelo, e que depois seria o ponto 

de partida para a criação de Marcha para Zenturo. Pelo que apontam os agentes do 

processo, portanto, a ideia do atraso surgiu de forma intuitiva para o diretor. 

Retomando, poderíamos dizer, então, que Marco representa esse super-

homem proposto por Nietzsche, como o oposto do homem de sucesso, aquele que 

vive o acontecimento, não está com a cabeça nem no passado (por culpa do 

ressentimento), nem no futuro (pela ilusão falsa de que lá no futuro está a felicidade). 

De forma complementar, podemos ver esse personagem como o sujeito da 

experiência de que fala Bondia210, que vive a experiência, é tocado por ela, 

modificado, que não vive com a cabeça no vir-a-ser (entre planos e projetos). 

Metalinguagem I - Chekhov em: Palavras de Anton 

Chegamos a outra referência importante para o processo de criação de Marcha 

para Zenturo: Anton Tchekhov. O espetáculo As três irmãs, do dramaturgo russo, 

determinou a criação da peça de teatro que o personagem Gordo contrata para 

presentear seus amigos. Assim, o grupo propõe um exercício de metalinguagem em 

seu espetáculo, com uma adaptação (em especial) de parte da obra As três irmãs. O 

livro de Tchekhov aparece nas mãos dos integrantes no vídeo-documentário, uma 

edição em capa dura vermelha, publicação da Abril Cultural: As três irmãs; Contos211, 

que tem tradução de Maria Jacinta e Boris Schnaiderman.  No vídeo-documentário 

                                            

208 PASSÔ,  Grace. Marcha para Zenturo. Rio de Janeiro, Cobogó, 2012, p. 9. 
209 Durante entrevista concedida a este pesquisador. 
210 Em Notas sobre a experiência e o saber da experiência (ver nota anterior), Jorge Larrosa Bondia 
revela um pensamento muito próximo de Nietzsche, apesar de não o citar. Assim, o super-homem (que 
não foi descrito detalhadamente pelo filósofo alemão) ganha uma explicação contemporânea com foco 
na sua relação com a experiência e tudo que implica sua exposição a ela. 
211 TCHEKHOV, Anton. As três irmãs; Contos. Tradução de Maria Jacinta e Boris Schnaiderman. São 
Paulo: Abril Cultural, 1982. 
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do Centro Cultural São Paulo, Passô fala do estudo que o grupo realizou sobre a peça 

e, sobretudo, sobre a obra de Tchekhov, o que resultou em uma adaptação. 

A obra de Tchekhov apresenta as angústias das irmãs Olga, Irina e Macha, 

infelizes com a vida atual. Longe da cidade natal há onze anos, época em que 

perderam a mãe, e tendo perdido o pai há um ano, elas sonham com um futuro feliz 

quando voltarem a viver em Moscou. Olga e Irina são solteiras, sendo a primeira 

professora do Liceu, onde trabalhas horas a fio, além de dar aulas particulares, o que 

a faz reclamar do excesso de trabalho, do cansaço, etc.; já Irina é funcionária da 

empresa de telégrafos, emprego que detesta por ser um trabalho “sem poesia, sem 

espírito”212. Macha é a única casada e lamenta a vida enfadonha que leva com o 

marido. Elas têm um irmão, estudioso e trabalhador, mas que tem o vício do jogo e 

cuja esposa não tem uma boa relação social com as irmãs e amigos. A peça começa 

no dia de aniversário de Irina e a casa recebe visitas de amigos civis e oficiais. Se 

Olga vê no casamento uma possibilidade de felicidade, sem ter que continuar 

trabalhando, é Irina quem não quer saber de casar com medo da rotina e do tédio que 

podem resultar de um matrimônio, seu sonho é voltar para Moscou e trabalhar. Macha 

enaltece o trabalho em detrimento da vida sem sentido que as mulheres de sua época 

(e muitos homens também, como os que frequentam a casa). Assim, a história das 

três irmãs gira em torno do ressentimento sobre a vida que levaram e levam até ali e 

o sonho de felicidade com uma possível vida em Moscou. 

A partir dessa história de Chekhov, vemos o confronto entre passado (Palavras 

de Anton) e o futuro (Marcha), que é o tempo presente dos amigos Patalá, Noema, 

Lóri, Gordo e Marco. Patalá, por exemplo, acha esquisito o grupo representar uma 

época em que ainda existiam irmãos, revelando que naquele futuro isso não acontece 

mais. Entretanto, não é isso que realmente importa se pensarmos a importância 

dessa encenação dentro do espetáculo Marcha para Zenturo. Há dois fatores 

relevantes a analisarmos nessa proposta de metalinguagem:  

A adaptação dos grupos XIX e Espanca parece refletir um processo de seleção 

de situações e falas que foram sendo assimiladas por um ou mais personagens na 

versão nova, como um procedimento de recorte e colagem daquilo que interessava 

                                            

212 Ibid., p. 60. 
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ao grupo. Não por acaso, a peça contratada por Gordo é intitulada Palavras de Anton. 

O que é uma referência direta ao dramaturgo Anton Tchekhov e deixa implícito que o 

texto ainda é dele. Se em As três irmãs as personagens centrais são mulheres, aqui 

há dois homens e uma mulher, que como a Olga de Tchekhov é professora. Ao 

traçarmos um paralelo entre as duas obras, sendo a primeira As três irmãs de 

Tchekhov e a segunda a adaptação dela resultante, podemos observar a semelhança 

entre os textos. Abaixo, trazemos o trecho inicial de ambas para uma análise. Assim, 

teremos uma ideia de como foi elaborada a peça Palavras de Anton213: 

As três irmãs 

(fala de abertura da cena inicial da personagem Olga, professora do Liceu e 
uma das irmãs de Andrei Serguêievitch Prozorov) 

Olga – Faz hoje exatamente um ano que papai morreu. Dia 5 de maio, dia 
do seu aniversário, Irina. Um dia tão frio... Nevava. Eu temia que não 
sobrevivesses. E tu estavas estendida como morta. No entanto, passa-se 
um ano apenas, e nós nos lembramos dele com calma, e tu estás aí, vestida 
de branco, resplandecente. (O relógio soa doze horas) Naquele dia, o relógio 
também soou assim, como agora. Recordo-me de quando levaram seu 
caixão: houve música e salvas no cemitério. Ele era general e comandava 
uma brigada. Mas não houve gente em seu enterro. É verdade que chovia. 
Chovia a cântaros e havia muita neve. 

Irina – Não penses mais nisso! (Além das colunas, na sala, perto da mesa, 
aparecem o Barão Tuzenbach, Tchebutykin e Solioni.) 

Olga - Hoje não está chovendo, podemos deixar as janelas abertas. Mas as 
bétulas ainda não floresceram. Papai havia recebido o comando da brigada 
daqui e deixara Moscou conosco. Há onze anos.... Eu me lembro muito bem 
de que nos começos de maio, nesta época, Moscou já está toda coberta de 
flores. E não chovia. E havia sol. Já se passaram onze anos, mas eu me 
lembro de tudo, como se fosse ontem. Meu Deus! Esta manhã despertei, vi 
todas essas luzes, senti a primavera, e a alegria estourou em meu coração, 
e eu apaixonadamente tive vontade de voltar para nossa casa, para nossa 
terra natal. 

Palavras de Anton 

B: (continuando uma conversa) ... você trocava o “r” pelo “l”. 

C: Você começava a dançar tão engraçadinho, usava umas fraldas largas. 

C: Você fazia caretas, o pai tinha uma brincadeira com você, você gritava e 
fazia caretas, todo mundo se derretia...  

A: Eu ainda tenho muitas saudades do pai.... Estava fazendo frio no dia em 
que ele morreu. 

C: Nevava... 

                                            

213 Para melhor visualizarmos, usamos cores diferentes para conectar as falas do primeiro texto 
(original) com o segundo (adaptado). Dessa forma teremos uma cor diferente para cada sentença que 
foi apropriada do texto original, repetindo-se, ainda que com pequenas alterações, na nova versão. 
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B: ... estava chovendo, eu achava que não ia sobreviver. (sobre A) Você 
ficou estendido aqui no chão, parecia morto. Mas olha só... (sobre a 
felicidade do trio) ... passou um ano e já estamos lembrando disso assim, 
com facilidade. 

[…] 

A: (hesitando) Voltar para Moscou! 

Nós fomos felizes lá, lá nós fomos... 

A: (continuando) Encerrar tudo aqui e ir para Moscou! 

Esse assunto nos anima, ficam como crianças. 

C: Quando partimos, estava florido, fazia calor, havia raios de sol na cidade... 

A: Que loucura, isso já faz dez anos! 

B: Que partimos? 

C: (corrigindo) Onze anos! 

B: (sobre C) Acho que ela tem razão. 

C: Onze anos. Eu me lembro perfeitamente, tudo estava inundado de sol... 
É incrível, passaram-se os anos, mas eu me recordo de tudo, tintim por 
tintim, como se tivéssemos deixado Moscou ontem. 

B: Eu também, quando acordei hoje de manhã e vi toda essa luz, plena de 
primavera, acho que foi por isso, eu desejei ardentemente estar na nossa 
cidade natal! 

Agora, para visualizarmos melhor, separamos os pares de falas sempre na 

ordem de uma fala do texto de Tchekhov primeiro e depois uma da adaptação de 

Passô. Em seguida, apresentamos uma análise do recurso utilizado pela dramaturga: 

1. Faz hoje exatamente um ano que papai morreu. 

2. [...] passou um ano 

Nos itens 1 e 2, a referência a passagem de tempo desde a perda dos pais das 

personagens, em ambas as histórias, é mantida, sendo que a revelação do assunto 

morte do pai é antecipada por A (A: Estava fazendo frio no dia em que ele morreu.). 

Assim, Passô divide uma fala de Olga entre dois personagens diferentes gerando um 

diálogo. 

3. Um dia tão frio.... Nevava 

4. A: Estava fazendo frio no dia em que ele morreu. 

C: Nevava... 

Aqui, nos itens 3 e 4, novamente há a opção pelo desdobramento da fala 

original e mantêm-se exatamente a mesma informação. 

5. Eu temia que não sobrevivesses. E tu estavas estendida como morta.  

6. [...] eu achava que não ia sobreviver. (sobre A) Você ficou estendido aqui no 

chão, parecia morto. 
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Nos itens 5 e 6, há apenas uma leve modificação da frase original que resultou 

na troca dos verbos temia por achava; uso de pronome de tratamento com verbo na 

terceira pessoa em detrimento da linguagem mais formal do primeiro texto (Tu 

estavas X Você ficou); troca do gênero feminino em morta pelo masculino em morto, 

consequência da opção por personagem masculino (dois irmãos e uma irmã). 

7. No entanto, passa-se um ano apenas, e nós nos lembramos dele com calma, e 

tu estás aí, vestida de branco, resplandecente. 

8. [...] (passou um ano) e já estamos lembrando disso assim, com facilidade. 

A semelhança nos itens 7 e 8 é igualmente evidente, há apenas uma 

atualização da linguagem formal do século XIX para uma mais coloquial de nossos 

dias, em especial presente em: passa-se substituído por passou, o uso do gerúndio 

estamos lembrando, mais comum atualmente; a supressão do pronome tu com 

referência a 1ª pessoa do plural (nós) implícito na terminação do verbo estamos. Tal 

substituição amplia o efeito da ação que no texto de Tchekhov restringe-se a uma das 

irmãs e no de Passô aos três. 

9. Papai havia recebido o comando da brigada daqui e deixara Moscou conosco. 

Há onze anos... 

10. A: Que loucura, isso já faz dez anos! 

B: Que partimos? 

C: (corrigindo) Onze anos! 

As duas informações importantes na fala de Olga dizem respeito a saída da 

família de Moscou e a passagem de tempo desde então. Isso, como vemos, se 

mantém na adaptação com sua distribuição entre três personagens. 

11.  […] nos começos de maio, nesta época, Moscou já está toda coberta de flores. 

E não chovia. E havia sol. 

12. (C:) Quando partimos, estava florido, fazia calor, havia raios de sol na cidade... 

[…] 

(C:) Eu me lembro perfeitamente, tudo estava inundado de sol... 

A informação sobre a cidade florida e o dia ensolarado é outra referência que 

foi mantida em relação ao original, sendo que há duas falas de C sobre o dia 

ensolarado. 

13. Já se passaram onze anos, mas eu me lembro de tudo, como se fosse ontem. 

14. [...] passaram-se os anos, mas eu me recordo de tudo, tintim por tintim, como 

se tivéssemos deixado Moscou ontem. 
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No item 14, a tradução Jacinta e Schnaiderman é clara e atual, mas a 

expressão tintim por tintim na adaptação dá um caráter mais informal ao texto. Em 

contrapartida, o verbo de terceira pessoa do plural no pretérito imperfeito (tivéssemos) 

soa mais formal do que a tradução do russo. Ainda assim, trata-se da mesma fala. 

15. Esta manhã despertei, vi todas essas luzes, senti a primavera, e a alegria 

estourou em meu coração, e eu apaixonadamente tive vontade de voltar para 

nossa casa, para nossa terra natal. 

16. [...] quando acordei hoje de manhã e vi toda essa luz, plena de primavera, acho 

que foi por isso, eu desejei ardentemente estar na nossa cidade natal! 

Com pequenas substituições (uso de sinônimo: despertei/acordei; 

apaixonadamente/ardentemente; e terra/cidade - singular/plural:  todas essas 

luzes/toda essa luz), supressão (corte de e a alegria estourou em meu coração) e 

acréscimo (acho que foi por isso.), o texto é o mesmo. Vale ressaltar, aqui, a 

importante mudança semântica do termo “terra” para “cidade”, sendo que a primeira 

remete a chão, solo, campo, lugar onde pisamos, plantamos, construímos, etc. Já a 

segunda nos remete, a vida urbana, ao condicionamento, ao aprisionamento, como 

também a progresso e futuro. Portanto, trata-se de escolha feliz da dramaturga nesse 

processo de adaptação. 

Como podemos observar, as informações dadas por Olga sobre a morte do 

pai, a cidade, a passagem de tempo e a saída da família, bem como o desejo da 

personagem voltar a sua cidade natal, são totalmente assimiladas na cena inicial de 

Palavras de Anton. As três irmãs da fábula russa são agora três irmãos: dois homens 

(A e B) e uma mulher (C). A opção por nomear os personagens pelas iniciais A, B e 

C, ao mesmo tempo que gera um efeito de familiaridade entre eles termina por causar 

um estranhamento, visto que indica falta de identidade, o que pode nos levar a pensar 

que pode ser qualquer pessoa ou ninguém, visto que o elemento de personalidade, 

próprio do nome, é excluído. É isso o que acontece, por exemplo, em As iniciais, de 

Bernardo Carvalho, em que, antes mesmo que o romance tenha início, encontramos 

uma dedicatória do autor na qual se lê: “’Para A. e D. / quem quer que sejam’”. 

Entretanto, a semelhança entre as personagens de As três irmãs e Palavras de Anton 

é muito grande. Isso mesmo com a diferença de gênero nas duas propostas. Dessa 

forma, nota-se que B é o personagem professor, assim como Olga, que dá aulas 
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todos os dias e sente-se cansado dessa vida. Assim como Olga, B vê no casamento 

uma saída para sua vida, como podemos verificar abaixo: 

Olga: Penso que, por causa de ir diariamente ao liceu e porque depois vou 
ainda dar lições a domicílio e porque depois vou ainda dar lições a domicílio, 
constantemente tenho dor de cabeça e me vem ideias de gente velha. É 
verdade que há quatro anos, desde que estou no liceu, sinto que, dia a dia, 
gota a gota, vão-se minha força e mocidade. […] 

[…] No entanto, se eu me casasse e pudesse permanecer em casa, parece-
me que as coisas correriam melhor. (pausa) Eu haveria de amar o meu 
marido. (p. 10) 

B: […] Eu que envelheci um bocado, emagreci, decerto por causa das 
discussões com os alunos. Às vezes eu penso que se me casasse e 
passasse o dia me dedicando à minha esposa, seria melhor. (para C) É bom 
casar, irmã? (p. 47) 

A é o personagem que trabalha na empresa de correios, como Macha, que no 

início trabalha na empresa de telégrafo. Ambas não veem sentido no trabalho que 

realizam ali e querem encontrar outro emprego que o faça feliz, como podemos 

verificar nos seguintes trechos: 

Irina: Enfim, eis-me também de volta ao lar. (A Macha) Agora há pouco, uma 
senhora foi telegrafar às irmãs, que moram em Saratov, para comunincar 
que havia perdido o filho hoje... e não conseguiu recordar-se do endereço. 
Achou por enviar o telegrama sem endereço, simplesmente para Saratov. 
Chorava. Bruscamente, sem razão, tornei-me odiosa e disse-lhe: “Não 
posso perder tempo”. Tão fora de propósito... […] 

[…] 

Estou cansada. A verdade é que não gosto desse telégrafo... não gosto 
mesmo. (p. 59) 

A: Só de pensar que amanhã tenho que ir aos Correios me deprime. Um 
trabalho maçante, numa cidade atrasada, é demais.... Ontem chegou uma 
mulher para telegrafar a seu irmão, dizendo que o filho dela tinha morrido, 
mas ela não conseguia se lembrar do endereço de seu irmão. Depois de 
muito tempo, ela resolveu mandar o telegrama sem endereço mesmo. Ela 
estava chorando. Eu fui grosseiro com ela, sem razão nenhuma. Eu disse a 
ela: “Não tenho tempo”. Foi tão estúpido! Não, definitivamente, ali não é o 
meu lugar. (p. 52) 

C, que é mulher, como Macha, é irmã casada e infeliz: 

Macha: […] Esta minha vida é odiosa e insuportável. (p. 37) 

[...] Casaram-me quando eu tinha dezoito anos, e eu temia meu marido 
porque era professor e eu acabava de concluir meus estudos. Ele me 
parecia, então, terrivelmente sábio, inteligente e importante. Agora, 
infelizmente, já não é a mesma coisa. (p. 55) 

C: (em resposta a B que lhe pergunta se é bom casar) (triste) Isso lá é 
pergunta que se faça... Mas eu estou bem... 

A: É porque você se casou com dezoito anos, quando ainda acreditava que 
seu marido fosse o homem mais inteligente deste mundo. 



274 
 
 

C: As crenças mudam. (p. 47) 

Nas duas histórias, tanto Macha quanto C, levadas pelo tédio e pela falta de 

se sentirem mulheres e desejadas, sentem-se felizes com os galanteios que recebem 

de Verchinin (que é comandante) e do Comandante, respectivamente: 

Verchinin: Amo, amo, amo.... Amo seus olhos, todos os seus gestos, com 
os quais sonho... Mulher magnífica e maravilhosa! 

Macha: (ri docemente) Quando me fala assim, rio, não sei por quê. No 
entanto, sinto medo. Não o diga mais, peço-lhe. (A meia voz) Não, fale... 
fale, apesar de tudo. Não me importa. É a mesma coisa. Vem gente. Fala de 
outro assunto... (p. 57-58) 

C: O Comandante me trouxe flores. Me sinto tão feliz, não sei por que, como 
se estivesse de velas içadas, e sobre mim um largo céu e grandes pássaros 
brancos voando. (saindo) Por que será? 

A: Ela fica feliz quando ele chega. 

B: Quero ver quando chegar seu marido. (p. 53) 

As duas, entretanto, têm seus segredos descobertos. Se Macha mesma é 

quem conta sobre seu amor proibido às irmãs, no segundo caso, é o irmão de C, o 

personagem B, quem demonstra saber onde “aquilo” pode dar.  

A partir dos excertos apresentados acima, podemos dizer que a adaptação se 

apropriou de características essenciais das personagens principais do texto russo, 

em especial as psicológicas e atitudinais dos personagens, bem como a relação que 

estabelecem entre si, enquanto irmãs, e os conflitos, frustrações e esperanças. 

Os trechos iniciais das duas peças foram brevemente analisados e nos deram 

a dimensão de estratégias de adaptação de que Passô, junto com os artistas dos dois 

grupos, fizeram uso. Esse procedimento de seleção, recorte, adequação e colagem 

vai percorrer toda a criação de Palavras de Anton. Assim, encontramos trechos que 

dialogam com a temática do ressentimento e a da esperança no futuro, bem como a 

busca pelo sentido da existência, como principais pontos do texto adaptado. Para 

reforçar essa afirmação, trazemos alguns trechos abaixo dos dois textos, novamente 

apresentando primeiro o texto de Tchekhov e depois de Passô: 

1. (Irina) O homem deve trabalhar, trabalhar até a última gota de seu suor... 
Cada homem, sem exceção. Está nisso o objetivo e o sentido de sua 
existência, sua felicidade, sua alegria. (p. 13)  

2. (A:) […] Porém, até então temos de viver e trabalhar. Trabalhar sempre: 
é o que nos resta!  

1. (Irina) […] E se, de agora em diante, eu não me levantar cedo todas as 
manhãs, se eu não for trabalhar, pode retirar-me sua amizade, Ivan 
Romanovitch. (p. 13) 
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2. (A:) […] (uma promessa, com empolgação inocente) Se de agora em 
diante eu não levantar cedo e trabalhar, vocês podem me deserdar!  

Na primeira fala de A, acima, percebemos a diferença de enfoque dado por 

Passô sobre o conceito de trabalho. Sua fala apresenta o trabalho como algo ruim e 

inevitável, que é preciso e não uma escolha. Em As três irmãs, Tchekhov revela um 

movimento de valorização da ideia do trabalho, que deve ser visto como algo que 

dignifica o homem e que traz felicidade, ideal típico burguês, em oposição à vida de 

ócio da aristocracia, em um período que promovia a segunda etapa da revolução 

industrial e já começava a ver tanto a mão de obra escrava quanto o ócio como 

péssimos modelos para o sucesso da indústria, para o comércio dos produtos 

industrializados. Trabalho, nesse contexto, está intimamente ligado à ideia de 

produtividade. É por isso que vemos no texto de Tchekhov a personagem Natacha, 

esposa de Andrei e cunhada das três irmãs, querer expulsar a empregada Anfissa, 

por ser muito velha e “imprestável”, a ponto de confrontar Olga: “Ela não tem nada a 

fazer aqui. É uma camponesa. Deve morar no campo. Que significam esses 

privilégios? Gosto de ordem em uma casa! Não devemos permitir a presença de 

pessoas inúteis. [...]” (p. 93). 

Agora vejamos os trechos abaixo: 

Verchinin: As descobertas de Copérnico, as de Colombo, não terão parecido, 
de início, inúteis, ridículas, enquanto se tomavam as elucubrações de um 
fenômeno qualquer pela própria verdade? É bem possível, portanto, que 
esta nossa vida de hoje, à qual emprestamos tanto valor, talvez seja um dia 
considerada estranha, desconfortável, sem inteligência, insuficientemente 
pura e – quem sabe? – até culpada... (p. 25 – 26) 

C: Eu acho que o que hoje nos parece sério, importante, de muito valor, com 
o tempo vai ser esquecido, vai ser considerado sem importância. E o mais 
interessante é que nem nós sabemos a que eles que virão darão importância 
e o que vão considerar inútil ou ridículo. Será que no começo não viam as 
descobertas de Copérnico como inúteis? E também é possível que a vida 
que agora nos satisfaz seja julgada estranha, desconfortável. […] 

Os questionamentos apresentados nas passagens acima apresentam a 

reflexão dos personagens Verchinin e C sobre o confronto do futuro com o passado, 

pondo em dúvida os valores do “presente” frente a avaliação dos futuros cidadão 

sobre descobertas e avanços. Tanto no primeiro como no segundo, vemos a certeza 

de que os tempos vindouros serão melhores, com pessoas superiores, que olharão 

para o passado com desdém. De novo, retomamos a fala de Viviane Mosé sobre o 

conflito do homem contemporâneo, já que os personagens acreditam que a felicidade 
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está no vir-a-ser. Essa visão de um mundo melhor no futuro se acentuam com as 

passagens abaixo, nas quais a ideia de um futuro muito melhor se acentua quando 

os personagens Verchinin e B pensam no mundo daqui a duzentos, trezentos ou mais 

anos: 

Verchinin: […] Dentro de duzentos ou trezentos anos, a vida na terra será 
extraordinariamente bela, surpreendentemente bela. O homem tem 
necessidade dessa vida e, se ela ainda não existe, deve pressenti-la, 
esperá-la, sonhá-la e preparar-se para isso [...] (p. 32) 

B:  […] Daqui a duzentos anos, trezentos anos, mil anos, eu acredito que vai 
surgir uma vida mais feliz, nova. Nós não vamos participar dessa vida, mas 
é também para ela que vivemos, por ela trabalhamos, por ela sofremos; 
somos nós os seus criadores, essa é também a finalidade de nossa vida, 
isso pode ser um motivo para viver. 

Já as falas abaixo nos remetem a fala do filósofo Fuganti, no vídeo sobre o 

processo de criação, quando fala de ressentimento, afirmando que o ressentimento 

impede o sujeito de viver o presente por estar preso ao passado: 

Verchinin: Muitas vezes penso: e se recomeçássemos a vida, desta vez 
conscientemente? Se vivêssemos uma vida como quem faz um rascunho e 
pudéssemos vivê-la de novo passada a limpo? Então cada um de nós teria 
sobretudo tentado não se repetir é tentado criar condições de vida diferentes, 
[...] (p. 33) 

B: (para a plateia) Muitas vezes penso que se pudéssemos começar a vida 
de novo, mas conscientemente... (pergunta) Se pudéssemos começar de 
novo, mas de forma consciente? Se a vida que já cumprimos fosse uma 
espécie de rascunho e a nova como um texto passado a limpo? Imagino que 
todos nós iríamos nos esforçar, antes de mais nada, para não nos 
repetirmos. (p. 54) 

A idealização de uma vida que pudesse ser “concertada”, já que seria um 

rascunho e, portanto, passível de ser passada a limpo, reforça o sentimento de culpa 

pelas escolhas que fizemos no passado. 

Todos os trechos analisados até aqui são uma boa amostragem de conteúdo 

e estratégia de adaptação de Palavras de Anton, que, salvo pequenas alterações, 

acréscimos ou cortes, é fiel aos excertos do texto original de Tchekhov. Essa 

constatação, no entanto, só foi possível ao traçar esse paralelo entre as duas “obras”, 

uma vez que não há na publicação a devida referência à adaptação do texto russo. 

Para quem é do teatro e conhece a obra do autor russo, fica clara a referência. Mas, 

pode-se dizer também que Grace Passô, ao resolver publicar o livro, não teve 

preocupação em reconhecer a contribuição de Tchekhov, para o grande público que 



277 
 
 

desconhece Tchekov, o que contribuiria para legitimar a contribuição do autor de As 

três irmãs para a escrita de Marcha para Zenturo. 

Metalinguagem II – sobre o teatro de grupo 

A peça Palavras de Anton que foi contratada por Gordo para presentear seus 

amigos no espetáculo Macha para Zenturo é encenada pela Companhia Brasileira de 

Teatro, que já existe há quinze anos, e é formada pelos atores Nina, Bóris e 

Constantin, assim apresentados: 

Nina, Bóris e Konstantin integram a Companhia Brasileira de Teatro, grupo 
que criaram a 15 anos. O nome russo de Nina vem de um personagem de A 
gaivota: Nina Mihailovna Zarechnaia; o nome Bóris vem do mesmo texto: 
Bóris Aleksievich Trigorin, assim como Konstantin: Konstantin Gavrilovich 
Treplev. No século XXV é costume e autorizado que os atores modifiquem 
seus nomes da vida real. Os três tomaram essa decisão logo após 
encenarem o primeiro trabalho da companhia: A Gaivota, de Chekhov. 

A Gaivota, foi um segundo texto de Tchekov que foi lido pelos grupos espanca! 

e XIX. E, de acordo com Janaina Leite, em entrevista, também contribuiu com a 

criação de Palavras de Anton. Os nomes dos personagens são um exemplo claro 

disso. 

Depois dos elogios e apresentações, a trupe decide ir embora, mas é impedida 

pela “confusão” que se instalou na porta do prédio, impedindo a saída deles. Os 

artistas da Cia. Brasileira de Teatro, então, retornam e a partir daí, ficamos sabendo 

do conflito que o grupo vivencia: a eminente dissolução da trupe, já que Bóris quer 

deixar o grupo. Nina, sua namorada, não se conforma com o abandono do 

companheiro e extravasa sua indignação e revolta na frente dos anfitriões. Toda essa 

situação é apresentada ao leitor de Marcha para Zenturo assim que os personagens 

se despedem dos anfitriões: 

Nina está prestes a perder um grande amor de 15 anos, Bóris está prestes 
a perder o bonde (transporte utilizado para viagens de longas distâncias) e 
Konstantin está prestes a perder o trabalho e essa espécie de família. 
Porque foi a companhia que, nos últimos anos, o ergueu. Konstantin decidiu 
trabalhar com teatro porque se apaixonou pela possibilidade de fazer algo 
que não se pode repetir, por ter prazer em perceber verdadeiramente 
quando está em cena. Nos últimos tempos, Konstantin não anda bem. 
Algumas vezes sumiu minutos antes da apresentação, fato que fazia Nina e 
Boris saírem correndo pela rua, a pé mesmo, à procura do ator. O casal 
cuida e suporta a barra de Konstantin; e é verdade que ele virou uma espécie 
de filho, tamanha carência e necessidade de apoio. Sem a companhia, 
Konstantin ficará a esmo. 
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O texto acima apresenta a configuração da trupe e anuncia o drama de cada 

um dos integrantes. Mas a ênfase está na figura de Konstantin que, mesmo sem 

deixar claro qual é o problema, não está bem ultimamente e anda sumindo momentos 

antes das apresentações, o que gera um grande problema de instabilidade dentro do 

grupo. O problema do grupo, no entanto, não é apenas Konstantin:  

Bóris estudou teatro mas não está mais satisfeito com o que faz, com sua 
vida, da forma como ama. Bóris precisa de um tempo para si. De tanto 
encenar peças de Tchekhov, foi criando uma espécie de aversão aos 
personagens resignados na vida: não, definitivamente esta não é a vida que 
Bóris quer para si. É tamanha a aversão que criou, que quando foram 
escolher os papéis para a encenação de Palavras de Anton, Bóris não 
aceitou representar o papel inspirado em Olga, a personagem mais 
resignada das irmãs. Há um sino tocando dentro de Bóris, dizendo que é 
hora de buscar outro papel para si. 

Bóris encarna a própria crise existencial de um artista, que, sentindo um vazio, 

acredita que precisa seguir outro rumo e fazer outra coisa da vida. Recentemente, no 

cinema brasileiro, vimos isso em O palhaço, no qual Benjamim (Selton Melo), o 

palhaço Pangaré do Circo Esperança, um circo mambembe, sente o mesmo vazio 

que o personagem Bóris e abandona toda a trupe do circo, bem como seu pai, 

Valdemar, o dono do circo e também o palhaço Puro Sangue. Segundo Selton Melo, 

o argumento para o roteiro surgiu exatamente de uma crise com sua profissão de 

ator214. Retomando Marcha... em Palavras de Anton, Bóris, no entanto, ainda está no 

momento difícil da sua saga, deixar o grupo, o que significa o fim da companhia e do 

relacionamento com Nina. Esta, por sua vez, com a notícia da saída do ator e 

namorado, entra em crise: 

Nina nunca imaginou que Bóris tomaria a decisão de ir embora, nunca 
acreditou que o namorado deixaria a Companhia: ele sempre soube da 
importância da Companhia em suas vidas. Nina nunca sequer parou para 
pensar se seu trabalho a fazia ou não feliz; a vida inteira fez somente isso, 
simplesmente, tendo sido o ofício herdado da família de atores. Ainda nos 
primeiros anos da Companhia, Nina recebeu um convite para integrar uma 
das grandes companhias do mundo. Ela não aceitou, por amor. 

Frente ao desespero por ver seu mundo desmoronar, Nina é a integrante da 

companhia que ainda tenta dissuadir Bóris, tentando fazê-lo entender que está sendo 

egoísta e que está pondo tudo a perder. Entretanto, habituado a presenciar as brigas 

                                            

214 O filme, que é de 2011, foi dirigido e estrelado por Selton Melo, que também assinou o roteiro junto 
com Marcelo Vindicatto. Em entrevista para o site istoegente, Selton Melo falou que o roteiro foi criado 
a partir de uma crise pessoal com a profissão que viveu. Disponível em: 
http://www.terra.com.br/istoegente/edicoes/550/artigo164668-1.htm, acesso em: 20/10/2015. 

http://www.terra.com.br/istoegente/edicoes/550/artigo164668-1.htm
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recentes do casal em torno do tema, é Konstantin quem vai narrando, para os novos 

amigos e para o público, cada etapa da discussão de Bóris e Nina.     

Com essa história, os grupos Espanca! e XIX tratam das próprias crises vividas 

por eles, uma vez que também sofreram perdas de integrantes importantes pouco 

antes de iniciarem o processo. Para o Grupo XIX, a parceria com o Espanca! resultou 

na possibilidade de continuar fazendo teatro, e de uma forma diferente do que haviam 

feito até então, visto que “o ano de 2009, mais precisamente, marcava um período 

importante para o XIX, em que um estado de crise fez o grupo questionar seu modo 

de produção, seu rumo estético, as relações que tinha conseguido criar até ali”215. O 

mesmo observa-se no Grupo Espanca!, conforme depoimento da dramaturga Grace 

Passô216. Portanto, o espetáculo, fruto do encontro entre dois grupos, tratava 

exatamente do desencontro e da dificuldade de entendimento no momento presente. 

Dialógica por natureza, a história da Companhia Brasileira de Teatro expressa 

as angústias vividas pelos dois grupos com a saída de integrantes que também 

estavam em crise. Assim, discutem a dor e o vazio de quem fica e precisa continuar 

seguindo em frente com o grupo, e, por outro, apresentam também a impotência de 

quem vive a crise e precisa partir. 

Uma fonte explícita... 

Gordo, depois do embate com Marco, e abalado com as coisas que o amigo 

fez e disse – já que Marco, ao se dirigir a ele, usou adjetivos como “homenzinho de 

merda” e “metidinho de merda”, pedindo que o tocasse, e apontando uma arma em 

sua cabeça - parece ter sofrido alguma transformação, ou seja, parece ter realmente 

vivido uma experiência e diz a todos que deixem Marco em paz. Para tentar explicar 

o que acontece com o amigo, Gordo lembra de uma passagem de uma carta da irmã 

de Rimbaud à mãe do poeta: 

Há uma carta da irmã de Rimbaud à sua mãe, descrevendo o irmão doente, 
no leito de morte. A carta diz assim: 

                                            

215 GRUPO XIX DE TEATRO. Marcha para Zenturo. In PASSÔ, Grace. Marcha para Zenturo. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2012, p. 101-102. 
216 Bastidores CCSP - Marcha para Zenturo, vídeo-documentário produzido pelo Centro Cultural São 
Paulo em 2011. 
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Não, não acredito. É quase um ser imaterial e o pensamento foge apesar 
dos seus esforços. Às vezes pergunta aos médicos se eles veem as coisas 
extraordinárias que ele percebe e fala-lhes e conta-lhes com doçura, de uma 
maneira que eu não saberia repetir, suas impressões. Os médicos olham-no 
nos olhos, estes belos olhos que nunca foram tão belos e nem mais 
inteligentes, e dizem entre eles: “É estranho.” Há, em Arthur, alguma coisa 
que eles não compreendem217.(p. 86) 

Este texto é o único cuja referência é explicita na publicação, ainda que não 

haja indicação de fonte de pesquisa. Marcos, em seu rompante, clama para que todos 

percebam que há um problema ali instaurado: eles não se tocam, nunca estão juntos 

de fato, sendo que para isso usa as fotos da máquina de Patalá. Assim como em 

Arthur, há alguma coisa nos olhos de Marco que eles não compreendem. A voz de 

Rimbaud, na cena, entra no bojo de vozes do espetáculo e antecede o final, que 

culmina com Marco tirando sua própria vida na frente do público, antes, porém, ele 

deixa suas últimas palavras e um presente: 

Marco: Não é para ter medo de mim, acho que não. Nem sei se estão 
compreendendo as palavras que eu estou dizendo agora, talvez só os 
doentes estejam me ouvindo enquanto falo, mas tudo bem. Toma, pega! É 
um presente. O mais simples de todos os presentes: o presente. Puro e 
simples. Que por mais sólido que pareça, está aqui se transformando. Quem 
está aqui? Quem. Não se preocupem comigo. Eu estou bem. 

A análise de vozes da pesquisa que culminaram nas cenas e no texto de 

Marcha para Zenturo termina junto com a cena final do espetáculo. Ela nos permitiu 

entender os conceitos filosóficos que embasaram a criação, bem como os pensadores 

que contribuíram para a compreensão desses conceitos, ampliando com outras 

questões da contemporaneidade. Também permitiu-nos enxergar a forte presença de 

Tchekhov no texto e sua ligação com os conceitos filosóficos delimitados ao longo do 

estudo. Além disso, pudemos também perceber que os grupos XIX e Espanca! 

encontraram um jeito de tratar de suas crises internas transformando-as em poética. 

 

MODO POLIFÔNICO III – NADA ACONTECEU, TUDO ACONTECE, TUDO ESTÁ 

ACONTECENDO 

Nelson Rodrigues é o grande provocador e contaminador do processo de 

criação de Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo. E entendemos 

                                            

217 Trecho de uma carta da irmã Isabelle Rimbaud à sua mãe, de 28/10/1891. Apud MEIRA, Caio. 
Rimbaud, o estranho. In: COUTINHO, Luiz Edmundo Bouças. (Org.). Arte e artifício: manobras de fim 
de século. Rio de Janeiro, 2002, p. 21-33. 
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que era necessário um estudo a parte entre Vestido de noiva e a proposta do Grupo 

XIX. O que faremos no capítulo seguinte. Aqui, porém, vamos analisar algumas 

contribuições que contaminaram o processo de criação e/ou o texto dramático. 

As entrevistas e materiais sobre o processo, disponibilizados pelo grupo, nos 

fizeram ver que outras vozes se somaram a de Nelson Rodrigues. Dedicamos o 

próximo capítulo à análise exclusiva de Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está 

acontecendo para entendermos como se deu o processo de escrita. No entanto, 

achamos importante apresentar, aqui, parte desse estudo sobre o espetáculo, sobre 

uma influência que não resultou no texto, mas igualmente importante na pesquisa do 

grupo.  

O estranho e o duplo 

O artigo intitulado “O Estranho”218 de Freud está entre os materiais de estudo 

do grupo. Nele, o psicanalista apresenta o conceito de “estranho” como basicamente 

aquilo que é assustador, que provoca medo, horror. Entretanto, o autor discorre sobre 

uma categoria do assustador que remete ao que é “conhecido, de velho, e há muito 

familiar”. Ou seja, o estranho não pode ser definido como não-familiar. É algo mais 

complexo do que isso. O estudo da palavra estranho em diferentes idiomas levou 

Freud a encontrar na língua alemã duas raízes de significados iguais e opostos ao 

mesmo tempo. Assim, aheimlich e unheimlich por um lado significam o que é familiar 

e agradável e, por outro, o que está oculto e se mantém fora da vista. O texto de 

Freud (arquivo em pdf), fornecido a nossa pesquisa, apresenta destaque em amarelo 

nas definições do conceito que o autor cita. Entre eles, há grande ênfase na de 

Schelling: “unheimlich é tudo o que deveria ter permanecido secreto e oculto mas veio 

à luz”. 

Ao análisar os textos dos espetáculos (Nada aconteceu e Vestido de noiva), 

percebemos que o estranho, como algo assustador que remete ao conhecido, familiar 

e difícil de abordar, famíliar e desagradável, ou o que deveria permanecer secreto 

mas veio à luz, pode ser constatado nas duas obras, visto que ambas revelam aquilo 

                                            

218 Sigmund Freud. [1919] O “estranho”, Vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1980. 
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que deveria ter permenecido secreto, oculto, ou seja, o estranho é a matéria prima 

dos dois espetáculos.  

Em Vestido de noiva, Nelson Rodrigues vai revelando aspectos da vida de 

Alaíde que aos poucos desnuda a personagem aos nossos olhos, pondo abaixo a 

máscara daquela personagem, como: boa moça, comportada, direita, etc. Se a 

alucinação do encontro com Clessi nos revela uma parte de sua personalidade, é a 

briga com a irmã e o desejo inconsciente de matar o noivo que completa essa 

imagem.  

Em Nada aconteceu há a escolha dramatúrgica de corte da personagem irmã, 

portanto não há o conflito familiar que dispara revelações, mas há, igualmente, o 

desejo oculto da personagem central por uma vida mundana e de matar o noivo. 

Vamos voltar a essa análise no próximo capítulo para avaliar as implicações de tal 

escolha na dramaturgia. 

A revelação nos dois casos parece ser, antes, para a própria Alaíde, como uma 

tomada de consciência sobre tais desejos. Dessa forma, tudo que vemos no plano da 

alucinação é uma tomada de consciência por parte da personagem, como 

materialização desses desejos inconscientes. Ao mesmo tempo em que há 

descobertas ao longo das fábulas, percebe-se que a personagem vai entrando numa 

seara que não a choca. Essa relação com o que lhe é estranho, confirma o que 

aprendemos sobre o conceito: como algo que já é familiar. Vale lembrar que a 

fronteira entre vida e morte no texto de Nelson Rodrigues é um bom mote para o 

devaneio que fez Alaíde ver o que era secreto para ela, ainda que familiar, e revelar, 

para nós, o que ela gostaria de manter em segredo. Já em Nada aconteceu não há 

essa mesma condição de risco. Tudo que sabemos é que Alaíde está trancada em 

seu quarto e que há um barulho de chuveiro ao final. O que leva, então, Alaíde a esse 

estado de sonho que a conduziria ao confronto com o estranho? De fato, não 

sabemos, visto que não há uma explicação clara na dramaturgia, ou seja, falta um 

argumento verossímil. 

A ideia de um duplo é outro tema apresentado por Freud na obra estudada. 

Essa parte do texto interessou ao grupo, visto que havia destaque na parte que segue: 

Todos esses temas dizem respeito ao fenômeno do ‘duplo’, que aparece em 
todas as formas e em todos os graus de desenvolvimento. Assim, temos 
personagens que devem ser considerados idênticos porque parecem 
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semelhantes, iguais. Essa relação é acentuada por processos mentais que 
saltam de um para outro desses personagens - pelo que chamaríamos 
telepatia -, de modo que um possui conhecimento, sentimento e experiência 
em comum com o outro. Ou é marcada pelo fato de que o sujeito identifica-
se com outra pessoa, de tal forma que fica em dúvida sobre quem é o seu 
eu (self), ou substitui o seu próprio eu (self) por um estranho. Em outras 
palavras, há uma duplicação, divisão e intercâmbio do eu (self). E, 
finalmente, há o retorno constante da mesma coisa - a repetição dos 
mesmos aspectos, ou características, ou vicissitudes, dos mesmos crimes, 
ou até dos mesmos nomes, através das diversas gerações que se sucedem. 

Essa passagem nos faz pensar na identificação de Alaíde com a 

prostituta/travesti, bem como justifica a escolha do Grupo XIX em colocar a silhueta 

de uma noiva no quarto de Alaíde, sem que esta, no plano da alucinação, saiba quem 

é, se ela ou outro alguém (já que nesta versão não há a irmã). Se no plano da 

realidade, em Vestido de noiva, Alaíde rouba o namorado da irmã, como seu duplo, 

no plano da alucinação, ela, que já sabia que a irmã estava saindo com seu noivo, 

quer matá-lo, o que comprova a ideia de repetição de vicissitudes, crimes, etc., do 

final da citação de Freud. Em Nada aconteceu a personagem revela a confusão de 

sentimentos que vive às vésperas do casamento e o fato de matá-lo, também na nova 

versão, justifica-se pelo conflito de Alaíde também no plano da realidade da fábula 

contemporânea: 

ALAÍDE - Eu não gosto de você! Deixei de gostar há muito tempo! 

PEDRO (apreensivo) - Alaíde! Olhe o que eu lhe disse! 

ALAÍDE (acintosa) - Gosto, sim. Gosto de outro. Que é que está me 
olhando? 

PEDRO - Você é completamente doida! 

ALAÍDE (exaltada) - Vou abandonar você, fugir daqui! Quero ser livre, meu 
filho! Livre! 

Reforça ainda a ideia do duplo a estratégia contemporânea de uso da presença 

da “mulher de véu” na cena do quarto. Não há outra mulher nessa história, não há 

uma rival, como a irmã em Vestido de noiva, e o que vemos é apenas a projeção do 

eu (self) de Alaíde que tenta convencer a si mesma de que tudo aquilo (o casamento) 

só está acontecendo porque sempre foi tudo que ela quis. O trecho abaixo nos mostra 

o diálogo entre as “duas” personagens: 

MULHER DE VÉU – E eu te falei, como te digo de novo, se é o que você 
quer, você não pode deixar passar... 

ALAÍDE – Quem? 

MULHER DE VÉU – Quem? Ele, é lógico, o Pedro! 

ALAÍDE – Pedro... 
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MULHER DE VÉU - Alaíde, é sempre bom lembrar, né, como a vida dá 
voltas, no começo foi ele te procurou, você estava em dúvida, confusa, deu 
muito fora no cara, você se lembra disso? Ou esqueceu também?! Só que 
no fundo você já estava totalmente envolvida com ele, esperava ele ligar, e 
tudo.... Então, agora não vai ficar orgulhosa, chegou a hora de você ir atrás 
dele também um pouco... Casamento até na porta da igreja se desmancha. 

ALAÍDE – (totalmente confusa) O quê?... Tá, tudo bem, mas... Eu nem sei 
direito quem é você!... 

MULHER DE VÉU – E agora deu o que em você, para ficar assim? 

ALAÍDE – Eu não tenho a menor ideia. 

MULHER DE VÉU – ...ele não é mais bom para você?, é isso, de repente 
assim?... Estranho, não pode ser, você agora mudou totalmente de ideia de 
novo?... 

ALAÍDE – Não, sei lá, mas!... 

MULHER DE VÉU – Mas o quê?... 

ALAÍDE – Sei lá eu quem é ele... Todo mundo se parece com ele... 

MULHER DE VÉU – Você se lembra? Lembra de como você ama essa 
pessoa, de como é apaixonada?... 

ALAÍDE – (Pausa) - Sim. Eu... não sei... Não sei direito, mas... Sim, pode 
ser... 

Esse diálogo com a mulher de véu, portanto, é uma metáfora do conflito de 

Alaíde, num diálogo interior que teria acontecido às vésperas do casamento. Ao 

mesmo tempo que está incerta sobre casar-se, tem medo de terminar não tomando 

a decisão certa ao desistir. É isso que inferimos dos trechos: “se é o que você quer, 

você não pode deixar passar”; “– ...ele não é mais bom para você? é isso, de repente 

assim?... Estranho, não pode ser, você agora mudou totalmente de ideia de novo?...” 

e “Lembra de como você ama essa pessoa, de como é apaixonada?...”. Entretanto, é 

na cena em que o Padrinho ameaça substituir a noiva que vemos esse medo ganhar 

maior dimensão: 

PADRINHO – desligando. Vai ter que ser outra. 

MÃE – Indignada. O quê? 

PADRINHO – Outra. Entendeu? Ou-tra. Se ela não quer... 

MÃE – Como assim, “outra”? 

PADRINHO – Acabei de falar com ele, e o negócio é que tem que acontecer 
o casamento. Agora. ENTENDEU? ENTÃO, ME ARRANJA OUTRA! 

MÃE – E como eu vou arranjar outra? 

PADRINHO – Sei lá eu. Ela não quer, tem muita gente que quer. Pronto. 
Volta à Clessi. E você vai vir comigo. Puta velha de merda. Clessi totalmente 
desesperada. Padrinho dá a ordem para que a retirem dali. 

CLESSI –Mas... Isso é... Desesperada, sendo agarrada. Mas eu!... Não, eu... 
É arrastada para fora. Clessi olha para Alaíde, tem a ideia. Eu!... ...ela vai 
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topar!... Eu falei com ela, ela vai!!! Ela olha significativamente para Alaíde. 
Padrinho, que estava de saída, se vira. 

PADRINHO – Faz um sinal para que os outros interrompam o que estavam 
fazendo. Hum? 

CLESSI – Muito nervosa, como se estivesse se salvando da morte. Eu, eu... 
Eu falei com ela, ela vai topar!... Padrinho e Mãe olham para Alaíde, mas 
sem incluí-la na cena. Ela continua fingindo que está escondida. 

PADRINHO – Ah, é? Alaíde imóvel. Pausa. 

CLESSI – É! Eu falei, ela me disse que sim. Ela disse que não vai mais 
colocar nenhum impedimento. 

PADRINHO – Olhando para a Alaíde. Que bom que ela decidiu isso. Ele sai. 

A mulher de véu cabe muito bem em outro ponto do estudo de Freud219, Ou 

seja, o duplo tem ligações com reflexos em espelhos, com sombras, com os espíritos 

guardiões, com a crença na alma e com o medo da morte. A mulher de véu, em Nada 

aconteceu seria essa sombra, reflexo de Alaíde, em oposição à Vestido de noiva, em 

que a mulher de véu é Lúcia, a irmã. 

Para completar a presença do duplo no estudo do grupo, encontramos, 

indicada em rubrica, a música: Sufre como Yo" na voz de Albert Plá, cuja letra também 

apresenta o tema: 

Você está surpreso que eu não sou o mesmo / Eu não sou quem você espera 
ver, Por que estranha tanto? / Se sou um reflexo do que deixou / Depois da 
noite do seu adeus / Depois que a sua traição me matou. 

Surpreende-se que não me fere, 

Que já não te quero mais, 

Que não te esperava, 

Como é que se imaginava 

Que eu esperava 

Você voltar, 

Depois daquela noite do seu adeus, 

Depois que sua traição me matou. 

A principal contribuição de Freud ao processo de criação do Grupo XIX parece 

ter sido o de fazer os artistas entenderem esses conceitos que já estavam presentes 

na obra objeto de releitura, bem como compreender caminhos de exploração cênica 

desses conceitos. 

  

                                            

219 Sigmund Freud. [1919] O “estranho”, Vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1980. 
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INTERCESSORES III – TEXTO DE ESPETÁCULO 

 Nada aconteceu, tudo acontece, tudo 

está acontecendo220 

 

Parte I – A montagem 

 

Cena  01 – montagem do teatro : com Janaina, Juliana, Paulo, Rodolfo, 

Ronaldo, Felipe, Vanessa, Wagner, Muca, Fotógrafo,  Coro/atriz, Coro/produtora 

1, Coro/produtora 2 

 

O público que for chegando encontra um galpão vazio. Uma bilheteira, 

vestida como tal, anota o nome das pessoas em uma lista. Ela comenta 

sobre o trânsito, fala de um acidente que teria dificultado a sua chegada, e 

pede para cada um dos espectadores repetir o nome duas ou três vezes 

(porque os esquece). Distraída, puxa assuntos prosaicos com a plateia, que 

remetam sutilmente a temas e situações da peça. Os técnicos do teatro 

arrumam tudo, fazem os últimos testes e ajustes. Eles testam fragmentos 

de imagens, sons e efeitos de luz que voltarão depois, ao longo da peça. Os 

atores estão por ali e realizam ações que mais tarde aludirão de forma 

indireta aos personagens que interpretam na peça. Paulo, ainda sem a 

roupa do Padrinho (ou com uma parte dela), chega com o carro e tira algo 

do porta-malas. Juliana fala ao telefone, enquanto dá as boas vindas a 

algumas pessoas do público, tratando-os como conhecidos seus. “Já vamos 

começar...”, etc. Janaina e Rodolfo discutem mais ao longe, de forma que 

não se pode escutar o que dizem, mas pode parecer uma discussão de casal. 

A certa altura Lubi se aproxima e faz uma pequena recepção para todos, 

enquanto diretor, na qual tampouco esclarece totalmente a situação (diz 

que estão nos preparativos finais, etc). Muito tempo sem que o público 

entenda ao certo a situação. É instalado um telão no meio da sala, onde se 

inicia um vídeo institucional. Seu Dedé, morador local, dá o seu depoimento 

sobre a Vila Maria Zélia e o Grupo XIX. Neste depoimento misturam-se 

informações históricas sobre os armazéns, a igreja, os moradores, com 

acontecimentos relacionados à trama da peça. A relação com a trama se dá 

sempre de forma sutil e até então imperceptível para o público. Esse vídeo 

será passado algumas vezes na mesma TV onde funciona o Karaokê. A essa 

altura, a bilheteira reaparece, agora vestida como recepcionista, usa um 

vestido cafona de hostess, algo brilhante e curto, maquiagem, cabelos 

soltos e penteados. Ela continua anotando os nomes das pessoas, 

comentando do tempo, sempre esquecendo os nomes e se distraindo 

durante as conversas, de forma que a situação continua não ficando clara 

para o público. 

 

Cena  02 – mixagem da montagem da peça para festa com Hostess,  

Felipe Cruz, coro/recepcionistas, Chefe da Técnica, Assistente de Técnica e 

Mãe. 

                                            

220 Versão fornecida pelo Grupo XIX de Teatro, com marcas e destaques do autor e/ou do grupo. Trata-
se de versão usada pelo grupo durante o processo de criação, portanto, não houve preocupação do 
grupo com revisão textual, o que deverá ser feito posteriormente, caso seja a ser publicado. 
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O espaço é modificado para se tornar a sala de uma festa de casamento. 

Chegada de mesinhas e cadeiras, flores, e um pequeno palco para a 

cerimônia. A hostess coordena a localização das mesas. Entra a mãe de 

vestido de festa, mas ainda não completamente “montada” (figurino que a 

deixe bem arrumada, mas não “teatral” demais). Ela se dirige aos 

convidados enquanto ao mesmo tempo diz aos técnicos onde as mesas 

devem ser postas, etc. Ainda há longos momentos vazios. Não deve estar 

totalmente claro que se trata de um casamento. O clima é ainda flácido e 

híbrido, entre a organização de uma peça e de uma festa. O vídeo 

institucional (seu Dedé) mixa para um vídeo brega do casal: fotos de Pedro 

e Alaíde. Primeiro, crianças. Depois, até se conhecerem, adultos. Mostra o 

casal em lugares clássicos e cafonas de casal. Entra música de fundo, em 

alto volume – tipo trilha de novela, internacional. 

 

Cena 03 – o pré-coquetel com Hostess, Felipe Cruz, Mãe, Padrinho, 

Fotografo, coro/recepcionistas, Chefe da Técnica, Assistente de Técnica e 

Camaleão/Noivo 

 

Juliana, que interpreta a Mãe, já com os convidados parcialmente 

instalados, “sustenta” o atraso e o possível constrangimento, como que por 

obrigação (como se ela mesma não soubesse exatamente ao que se referem 

os preparatórios). A sua consciência de que se trata do casamento da sua 

filha vai aumentando com o andar da cena, até o momento em que ela fala 

sobre a casa no microfone, quando (só então) se estabelece o casamento 

claramente. Ela anda de um lado para o outro, tem clareza do que precisa 

ser feito e dá ordens, embora não saiba exatamente ainda para quê. Depois, 

quando se estabelece claramente o casamento, ela bate de tempos em 

tempos na porta de Alaíde e a apressa. A Hostess está com a lista dos 

convidados em mãos, e separa mesa por mesa pelos sobrenomes, com 

plaquinha e etiquetas. A Mãe vai passando de mesa em mesa e fazendo 

pequenos comentários a partir de situações reais. Os comentários estarão 

diluídos no decorrer da cena. Aos poucos ela vai transitando para 

comentários ligados ao casamento. Esses comentários são intercalados 

pelas falas em microfone da mãe e o trabalho do fotógrafo. Uma terceira 

intervenção acontece em paralelo e perifericamente: Ronaldo/Clessi. 

 

CLESSI/RONALDO – de mesa em mesa, fala sempre algo desse 

tipo. Enquanto vai passando nas mesas, ele “se monta” de Clessi, de forma 

que na última mesa que passar fique pronto. 

Sabe quando a pessoa vai e fala assim, "esse aí é bandido. 

Vagabundo, sem vergonha", e isso parece uma certeza totalmente simples 

e clara, e inquestionável para a pessoa? Sabe quando o cara diz, "esse aí é 

louco", ou "essa é vagabunda", ou, "esse aí é viado!.." Sabe? E você já 

pensou talvez nisso por alguns instantes, e percebeu que essas ideias que 

o cara fala com tanta força, com tanta certeza, na verdade não fazem o 

menor sentido, não obedecem à lógica, não têm uma justificativa. E você 

provavelmente já percebeu que por trás delas se escondem umas outras 

ideias inconscientes, que são, na maioria das vezes, os opostos diretos das 

coisas que a pessoa fica reafirmando. Então, na verdade é assim: o cara 

xinga o outro de vagabundo, e está pensando ao mesmo tempo "quero ser 

como ele"; o cara chama o outro de viado e ao mesmo tempo está pensando 

"quero dar para ele"; o cara diz, "sou reacionário", e está pensando, "quero 

ser revolucionário"; o cara diz "morre comigo" e está dizendo "vive comigo"; 

ele diz "vamos morrer juntos" e está dizendo "vamos ser felizes para 
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sempre"... E vice-versa. Isso sempre teve para mim um viés prático. Porque 

sempre que um cara me chama de gostosa eu já sei que ele quer chupar o 

meu pau. Não é verdade? Todo o mundo sabe o que tem aqui embaixo. 

 

A Mãe conta algumas histórias para o público, fala com as pessoas, 

enquanto o ambiente vai sendo organizado. Ela passa nas mesas e às vezes 

fala a todos, utilizando-se livremente dos blocos de falas. 

 

MÃE – 

[1] Quando a Alaíde tinha lá pelos 10 anos, eu me lembro direitinho, não 

sei de onde ela tirou isso, não sei se uma amiga do colégio falou alguma 

coisa, ou se ela andou escutando alguma discussão minha com o Jorge, 

sabe, porque essas coisas às vezes assustam a criança... se bem que na 

época nem era nada de sério... Enfim, não sei de onde ela tirou, mas eu me 

lembro que ela inventou, lá pelos 9, 10 anos, que queria ser solteira para o 

resto da vida. Talvez fosse algum filme, sei lá mas ela queria viver sozinha 

para o resto da vida... Eu até cheguei a ficar preocupada, achei que ela 

podia estar deprimida... E eu perguntava por que ela tinha inventado isso, 

e ela falava assim, "porque aí eu posso ter todos os quartos da casa só para 

mim!..." Bom, sei lá! Ela tinha alguma razão, vai ver... Mas depois ela 

mudou de ideia, foi só encontrar o primeiro namoradinho, né?... Quando 

estava com quinze, já estava sonhando em casar, queria ser madrinha de 

casamento das primas!... Enfim, essas coisas... 

 

[2] Olha, não é que eu seja assim muito... Não é que eu faça tanta questão 

assim desse negócio de casamento, viu?... Antigamente eu achava a coisa 

mais importante do mundo, depois eu fui vendo que não é bem assim, que 

hoje em dia as pessoas às vezes nem querem fazer festa, preferem não 

gastar tanto dinheiro... Agora, que é bom que a pessoa tenha alguém que 

ela ama, que a mulher tenha um homem para viver com ele, para construir 

a sua família, ter filhos... Bom, isso não dá para negar que, enfim, não dá 

para dizer que isso não seja bom para a pessoa. Vamos dizer assim, é o 

ideal, né? Claro, às vezes a pessoa não quer seguir esse caminho, tudo bem. 

Mas é o mais natural, o mais saudável. Nisso eu sempre me preocupei e 

tomei todo o cuidado para a minha filha ter a referência certa, não ficar 

confusa, porque hoje o mundo está meio confuso, por exemplo, essas 

mulheres que escolhem ser prostitutas. Escolhem! Uma coisa é não ter 

escolha, estar desesperada, enfim – mesmo assim... Mas a pessoa tem o 

que comer, tem faculdade, tem escola boa, vai e escolhe ser prostituta, 

vender o próprio corpo!... Ah, não dá. Não dá para entender. Mas também, 

tem muita coisa que não dá para entender mais. Desculpa, com licença. 

 

[3] Olha, vocês me desculpem, viu, mas vai ter depois aquela parte da 

igreja... Eu não sei, eu sempre achei, acho... (em segredo) Olha, desculpa 

eu falar assim, viu, mas eu sempre achei que não precisa disso, ir na igreja, 

sabe, essa coisa de Padre, e tal... Tudo bem, se a pessoa quer fazer essa 

parte, tudo bem, mas... Mas eu acho meio... "careta", que nem o pessoal 

diz. É meio assim, antigo demais, não precisa mais dessa parte. Vocês não 

acham? Mas a Alaíde, imagina, foi ela que, disse que queria de qualquer 

jeito casar na igreja, que tinha que ser na igreja... pausa. Eu nunca vi isso, 

ela mesma resolveu esse tipo de coisa! Eu mesma nem fazia questão... Eu 

casei na igreja, mas foi porque naquela época... Se bem que no fundo... Sei 

lá, acaba sendo bom, dá uma sensação de... De ritual, né?... Não sei. Com 

licença... 

 



289 
 
 

[NO MICROFONE] 

(Ela abre um papelzinho onde fez algumas anotações para serem lidas ali. 

Depois esquece das anotações, deixa-se levar pelos pensamentos) Boa 

noite a todos, boa noite... (começa a ler) Por que uma pessoa casa? Casa 

na igreja, faz festa, por quê? Para que juntar esse tanto de gente, gastar 

esse dinheiro, as economias da família, às vezes um dinheiro que no futuro 

seria da máxima importância... Por quê, eu pergunto. Bom, para festejar, 

alguém poderia dizer, para a gente dançar um pouco, encontrar os amigos, 

os primos... (vai se soltando do que tinha preparado) Para a gente poder 

conversar, matar as saudades... É, é verdade, um pouco é para isso 

mesmo... Mas não é só isso, não pode ser! Isso não é o bastante para que 

se justifique esse tanto de... Bom, eu acho que às vezes a gente esquece 

disso, mas para mim esse casamento, essa união, ela nos toca, a todos nós, 

só por conta do amor. O amor, que é o cuidar do outro, o cuidar da casa, 

essa coisa de construir o lar, a casa, juntos, por isso o casamento, de casa, 

acasalamento, e por aí vai, vai, vai... Então, também, por isso é que o pior 

de tudo é quando esse amor vira desgraça, como a gente escuta tanto por 

aí, quando o amor vira vadiagem, quando o amor vira uma coisa que a 

gente compra como se fosse um pedaço de carne, e a pessoa vende por aí 

para quem quiser?... Como essas meninas que tem agora, que... ...que às 

vezes resolvem querer se vender!, e... Enfim. Não é da minha conta, cada 

um com a sua crença, quem sou eu para falar. Vai ver que também é um 

jeito de amar, esse... Pode ser até que seja bom!... (se dá conta de que se 

excedeu um pouco, se rearranja e volta para as mesas) Enfim, nem sei do 

que eu estou falando! Né? Não importa, o importante agora é a gente 

festejar. ...eu só queria que vocês soubessem, do fundo do coração dessa 

mãe aqui, que tudo isso foi feito com o mais sincero carinho para celebrar 

essa união, mas para celebrar esse sentimento lindo, que a gente não devia 

tratar como qualquer coisa... Que a gente devia valorizar, cuidar, e... Bom, 

muito obrigada, aproveitem, obrigada... 

 

[4] ...ai, ai. O bom é reunir as pessoas. É que nem o natal. Eu nem gosto 

muito de natal, porque eu não sou muito chegada nessas carnes mais 

pesadas, me faz mal... Então, eu sempre fico sem ter o que comer direito, 

sabe?... Mas no fim acaba sendo bom o natal, a gente reencontra a família, 

os primos, as tias... Na minha família, sempre tem um momento que todo 

o mundo reza junto, porque tem um tio meu que é muito religioso. Eu nem 

ligo para isso, não acredito em nada, mas também não duvido, né?!... 

Enfim, mas essa reza que ele puxa, na família, sabe que eu sempre me 

emociono?... Porque, sabe, eu vi aquelas pessoas crescerem, cresci junto 

com elas, e aí a gente se encontra, todo o fim de ano, e parece que dá essa 

sensação de estar fazendo parte de uma coisa maior, sabe, de um ciclo, sei 

lá, que vai continuando, continuando, um ano depois do outro... E os 

casamentos tem um pouco disso também, só que muito mais forte, porque 

não é todo o ano. É uma vez só! Uma vez na vida de cada um. É muito 

forte. Eu não sei, só sei que eu sempre me emociono, não tem jeito!, desde 

o casamento da minha irmã mais nova (que casou antes de mim), e isso já 

faz bastante tempo!... Eu sempre acabo me emocionando em algum 

momento. É que a vida vai seguindo, né?, vai passando e a gente nem 

repara, às vezes... Quando vê, já foi, já está casando, o filho está casando, 

daqui a pouco os netos, enfim... Ai, desculpa, estou falando demais. Com 

licença. Fiquem à vontade. 

 

[5] ...no meu casamento, eu me lembro muito, muito!... Não tanto da 

igreja, da cerimônia, enfim, é tudo meio besteira, ainda mais quando eu 
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penso... no tanto que a gente gastou com aquilo... Foi um pouco exagerado, 

eu acho... Acho que a gente exagerou um pouco. Mas mesmo assim, eu... 

Sei lá, eu não me arrependo. Algumas coisas ficaram muito marcadas para 

mim, por exemplo, o mais bonito de tudo, foi quando, assim... eu lembro 

que abaixaram as luzes, e começou uma música, mas não era valsa, lembro 

que a gente não quis isso, a gente colocou uma outra música, que a gente 

gostava... E eu e o Jorge, a gente se abraçou, e começou a dançar no meio 

da pista, e eu me lembro de que as pessoas olhavam em volta, era um 

silêncio, uma pausa mesmo no meio da festa. Tinha uma atenção, tinha 

uma emoção em todos que olhavam, e a gente dançou a música inteira, e 

era só isso, as luzes baixas, eu segurando nos ombros dele, era uma espécie 

de... Era esse momento, né, como se fosse assim, o começo de uma vida, 

o começo de um... Todo o mundo assistindo aquilo, todo o mundo, quieto... 

Aquela luz baixa, os brilhos do vestido, e eu lembro do rosto dele, olhando 

bem para mim, era muito forte aquele momento... Então, no fim, eu acho 

que valeu, vale a pena, né?... Quando na vida eu ia sentir aquilo se não 

fosse ali? Enfim... Com licença. 

 (A Mãe vai até o pequeno palco, bate no microfone, não consegue ligá-lo, 

chama por Felipe Cruz, que liga o microfone) 

Com licença, eu queria fazer um anúncio aqui de máxima importância, em 

nome da família Farias Silva... Vejam isso. Olhem isso aqui. Tijolo! Ladrilho 

hidráulico, ferro... Olhem, olhem bem essas paredes! Não, não é qualquer 

coisa!! Não cai! Não acaba fácil não!... Isso aqui, olhem, prestem atenção 

nisso aqui... Não é gesso, sinteco... Aquilo ali, ó. Madeira. Ma-de-i-ra! 

Mogno! Então, imaginem vocês, que nesse lugar aqui, em cima desse 

mesmo chão, nesses mesmos ladrilhos, ela montou as suas casinhas de 

brinquedo, ela gostava de andar de triciclo para um lado e para o outro!... 

Aqui ela chegou meio desengonçada mas toda feliz, usando o primeiro 

sapato de salto... Aqui, eu vi ela chorar por causa do primeiro namorado!... 

E é aqui mesmo, é aqui que ela vem, hoje, para festejar... Para celebrar 

com vocês o dia em que ela vai embora daqui, o dia em que ela vai partir, 

para criar a sua própria casa, com a sua própria família, e eu tenho certeza 

de que ela leva muito disso com ela também... Pausa. Emocionada. Mas 

esse foi o meu desejo desde sempre, foi o nosso desejo, que essa festa, 

essa celebração, ocorresse aqui mesmo, exatamente como está 

acontecendo, aqui em casa, com todas essas pessoas queridas, todos vocês, 

que importam tanto para nós, que já compartilhavam disso tudo, já 

frequentavam essa casa, e que eu mesma... Encosta a mão em uma parede, 

pausa, se emociona. Segura o choro. Desculpem, eu me emocionei agora. 

É muito forte isso. Se recompõe. Eu só tenho a agradecer a presença de 

todos, obrigada, fiquem a vontade. Dentro de instantes, nós iniciaremos... 

Algumas pessoas estão paradas ao lado dela há algum tempo, sem que ela 

tivesse percebido. Ela olha para o lado, leva um pequeno susto, e fala ao 

microfone sem querer. ...oi, quem é você?? Ela tira o microfone da boca, se 

confunde, pequena “falha”. Por um momento quase parece que foi um erro 

de cena. Troca duas palavras com eles e volta ao microfone. ...ah, sim, a 

equipe de documentação, gente, eles são incríveis, enfim, fiquem à 

vontade!... Com licença. 

O Fotógrafo entra em cena e se apresenta. Sua máquina tem um sistema 

sem fio que faz com que a foto tirada apareça automaticamente projetada 

no telão, de forma que cada foto fica estampada no telão até o seu próximo 

clique. 

FOTÓGRAFO – Para todos, na frente. 

Oi. Eu sou o artista convidado pela família. Não gosto de me chamar de 

fotógrafo, acho que limita. Eu tento ser além festa. Para mim casamento é 
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ritual, assim, conto com a colaboração de vocês nesta noite. A partir do 

momento que vocês toparam estar aqui, visto que não pagaram nada, e 

estão usufruindo de tudo, eu peço disponibilidade. O que eu faço é um 

trabalho sério, que eu chamo de captações flagranciais de ritos de 

passagem. Obrigado. 

Ele tira algumas fotos bem próximas de alguém do público, que aparece no 

telão. Vemos a Mãe batendo constantemente na porta e cochichando coisas 

do tipo: “Sou eu!” “Mas parece brincadeira” “E Você ainda está aí? Todo 

mundo já chegou!” “O que é que você tem?” 

 

Padrinho aparece no carro Dodge 1800 placa HYX 1943 mais ao longe, do 

outro lado da calçada. Mãe, quando vê o carro, fica num misto de nervosa 

e aliviada. Vemos ela indo em direção ao carro e entrando. Os dois 

conversam, não escutamos sobre o quê. Emocionada e pressionada a Mãe 

cai em choro compulsivo. Ele entrega um lenço pra ela. Toda essa sequência 

acontece num ângulo distante da plateia, alguns verão e outros não. Porém 

o Fotógrafo registrará toda a cena aproximando as imagens com o seu 

zoom. E estas fotos que ficaram com jeito de fotos de espionagem 

apareceram no telão. Nesta hora por meio de uma triangulação o fotografo 

criará uma relação com a plateia que mistura a sua imagem com a imagens 

de um investigador, como se ele fosse sempre revelar para o público aquilo 

que não esta sendo visto ou dito. A Mãe sai do carro se recompondo e 

quando volta, o Fotógrafo tira uma foto bem do seu rosto. Ela se assusta 

mas logo faz uma pose mais carão e sai bem na segunda foto. Ela tenta 

conter a alteração e vai novamente ao microfone. Dá ordens ao Felipe Cruz 

no caminho. Ele leva bebida para o Padrinho rapidamente, serve-o na porta 

do carro. O Padrinho não olha para ele, apenas pega a taça de champanhe 

e bebe, depois sai com o carro. A Mãe observa o carro saindo, depois vai 

de novo até a porta do quarto. Volta a bater, como Alaíde não abre ela sai 

como se fosse dar uma volta para entrar por um outro lado. O Finalmente, 

o espaço está completamente pronto, ornamentado, convidados sentados. 

Aos poucos, a Hostess, Felipe Cruz, o coro/recepcionitas, os técnicos 

vão um a um deixando o espaço vazio, um cochicha no ouvido do outro, até 

que todos saem, deixando o público sozinho no salão todo arrumado, como 

se algo na festa ou na peça tivesse dado errado. O Camaleão/Noivo entra 

de smoking, acabando de se arrumar, como se tivesse sido enviado para 

aquele local para interpretar esse papel. Todas as vezes que o Camaleão 

entrar em cena, é como se ele tivesse sido enviado para ali por alguém para 

interpretar esse papel. Tem um buquê. Dá alguns passos se arrumando, só 

então repara no público. Conta uma piada. Padrinho, lá fora, buzina. Noivo 

olha no relógio, interrompe o que está fazendo e entra no carro. Padrinho 

arranca com o carro bruscamente. 
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Parte II – A alucinação 

 

Cena 01 – atropelamento 1 e fusão festa/bordel com Hostess, Felipe 

Cruz, Fotógrafo, coro/recepcionistas, Chefe da Técnica, Assistente de 

Técnica e Mãe. 

 

De repente, o som de uma freada e um estrondo. Primeiro atropelamento. 

Gritos lá fora.  A luz falha, como se uma possível batida num poste pudesse 

ter danificado o fornecimento elétrico. Corre-corre e burburinho: Técnicos, 

Fotógrafo e Coro/recepcionistas. Ele sai para fotografar o possível 

acidente, um “furo”. Ficam apenas as recepcionistas. A luz segue piscando 

até se normalizar, mas num outro registro, mudando completamente a 

ambiência. As recepcionistas também estão “diferentes”. 

 

Cena 02 – o bordel com Alaíde, coro/putas, e Camaleão/zé bonitinho 

 

As recepcionistas se posicionam uma em cada pilar como putas à espera 

de algo que demora para acontecer. Tempo. Silêncio. Camaleão/Zé 

bonitinho entra. É como se ele tivesse sido mandado ali para interpretar 

esse papel. Ele repete a mesma partitura corporal do noivo no pré-coquetel, 

só que agora mais marcado, como se fosse um desenho animado. Carrega 

o buquê. Comete uma gague. O buquê espirra água em seu rosto. As 

primeiras risadas o fazem continuar. Mas ele insiste tanto, esgarça tanto, 

que vai ficando totalmente sem graça.  Na terceira vez que espirra água, o 

barulho do acidente de carro se repete e ele olha para o buquê come se ele 

tivesse feito todo aquele barulho. 

 

Cena 03 – a mulher sem memória com Hostess, coro/putas, Felipe Cruz, 

Fotografo, Chefe da Técnica, Assistente de Técnica, Padrinho e 

Camaleão/vários 

 

Alaíde abre a porta bruscamente e invade o ambiente, com os faróis do 

carro atrás de si, ensanguentada, cambaleia e cai. Os faróis do carro vêm 

da porta, e cegam a plateia. O coro/putas fecha a porta. 

 

CAMALEÃO/ZÉ BONITINHO – 

Hello mulheres do meu Brasil varonil... vou dar a vocês agora um tostão da 

minha voz!... Câmeras, close! If I had a thousand women... au au... au au... 

Mulheres, atentem para o tilintar das minhas sobrancelhas, para o tupete 

esculpido, o bigode delgado e, o olhar conquistador. Acredite. Tudo isso é 

pra você!!! Sou, aquele que não é barata embaixo da pia, mas vai deixar a 

mulherada toda arrepiada. Sou, aquele que não é telefone, mas quando a 

mulher pega, não larga mais. Sou aquele que não é vaga de 

estacionamento, mas a mulherada está sempre disputando. O chato não é 

ser bonito, o chato é ser gostoso. 

 

Camaleão/Zé Bonitinho vai dublar a música no microfone, enquanto 

observa Alaíde. O coro/putas dançam sem tônus. Alaíde não tem ideia 

de onde está. Vaga por ali, tenta se misturar com as pessoas. Percebe que 

é olhada. Pensa então que é do coro/putas e tenta imitá-las. Não consegue 

e volta para um canto da sala observando. 

 

CAMALEÃO/ZÉ BONITINHO – 

Sem mais delongas. Temos aqui hoje a honra de receber uma convidada 

muito especial, Very special! Uma convidada do balacobaco. E queremos 
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muito que ela suba ao palco! (Um holofote ilumina Alaíde que estava meio 

de canto. Coro/putas puxam aplausos. Perdida, Alaíde se vê no palco, 

sendo vista, percebe que todos esperam algo dela). Para os frequentadores 

dessa casa seria totally desnecessário apresentar essa digníssima senhoura 

do ganzá que faz tica tica buntchi! Mas acho que os nossos convidados e o 

público da casa que ainda não tiveram a honra de conhecê-la vão ter muito 

mais prazer em ouvir ela mesma nessa apresentação. Então, passo a 

palavra, passo o microfone e se deixar eu passo a vara! Uma ótima noite 

pra todos nós! Vamos aplaudir! 

 

ALAÍDE – (está emudecida. Não tem ideia do que dizer. Não tem ideia de 

quem é) 

Eu...(silêncio), Eu...(confusa, abre a bolsa para ver se encontra alguma 

pista de quem ela seja. Todos esperam a sua fala. Constrangimento geral. 

Sem querer, derruba a bolsa no chão. Coro/putas lhe entregam o 

microfone o que dispara um jorro de fala em Alaíde) Você acha certo a 

mulher errar? Quando é que mulher erra? Quando é que a mulher erra? Ela 

erra quando sai no carnaval e encontra uma aventura com Castelo Branco 

e Garrastazu. Quero falar com Madame, ela está? Você é ruim. E você matou 

a grávida, você matou a Silvia, e você matando a Silvia, você tem que vir 

atrás de madame e das outras.  E você matando as outras, você sabia que 

ela ia ter que se levantar, que é a Dilma, que é mulher, mulher de pau mas 

é mulher. Aquele homem ali? Quem é? O de nove dedos que cortou o décimo 

na serra em Santo André, na casa da Eloá, e que morreu com a arma que 

matou o prefeito? E por que? Por que mataram ele? Por que ele não segurou 

o gol do flamengo, e aí foi frango? Eu sei que ela tá dançando a conga, mas 

não é a mãe, é a filha, e na hora do show do brasileirinho, o que foi que 

aconteceu? Caiu no duplo carpado, mas a culpa não foi da Diane, a culpa 

foi do fotógrafo que tirou foto dela morta no túnel em Paris, toda vestida de 

branco e aliança. Quem é ele, quem, ele tem o rosto do meu marido! A 

mesma cara! Explica pra ele que você sabia que ela não era flor que se 

cheire: imagina você ela dizia bem assim, teu filho fugiu todo cortado dentro 

duma mala! E aí é que apareceu a Virgem Maria, cala a boca e vai pra trás, 

que ela não morreu gorda e velha! Eu sei que você matou ele com o ferro, 

era isso que você tava pensando. Eu sei que você matou eles todos na casa 

assombrada, eu sei que você matou o dono do macarrão deu pro cachorro 

comer e depois jogou o braço dele no rio, carcará que era bigode. A 

Vanderleia cantou isso é uma prova de fogo e você fez o quê? Você tacou 

fogou no Joelma, cortou o corpo dele, e depois vestiu ele de noiva. Eu sou 

casada? Ele vem aí! Diga que eu não sou daqui! Depressa! (Camaleão 

começa a aparecer a essa altura) Elvis Presley no Brasil e dizer que Elvis 

Presley não morreu, sei, matar a menina Isabela, sua ordinária, quinta da 

boa vista, 73, rua Cuba, vai levar bofetada e não reagir, dá licença, né! É 

pra pegar, baixar, bra, brá, brá, e perguntar madame que foi que vc tá 

fazendo? Otto, Roberto! Eu sou carcará, comigo ninguém mente.  Os olhos, 

o nariz, estão me perseguindo, todo o mundo tem a cara dele. (Camaleão) 

Porque ele como estuprador, ele era neonazista, claro. Ele não era homem, 

ele era uma mulher. Ele era Hitler. Ele tomava hormônio pra criar barba. 

Ele era Mussolini, outra mulher. Mao-Tse-Tung, que era super inteligente, 

outra mulher. Margareth Tatcher, uma lésbica, pulso! A lésbica não gosta 

do transexual. Ela se envolveu com Obama e com Pelé, ela comprou a 

consciência do povo. Ela é cobra. Ela traiu o melhor menino do Brasil, eu já 

vi ele chorando, chorando. Depressa! Isso é um pacto, um maníaco, uma 

pessoa que toma cocaína na veia aqui na Glória, perto do relógio, e o pai 

dela não acreditou. Você acha que isso é o quê? Duvido que você me 
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conheça. Diga se me viu alguma vez aqui, diga. Bufão, bufão. Quem é esse 

aí! Tem a cara do meu noivo também! Filho da puta, está se metendo em 

tudo que é lugar, me perseguindo, e eu nem sei quem é esse cara! O nome 

dela é Zuleika, Aurora, o nome dela é Carminha, o nome dela é Maria de 

Fátima, o nome dela é Clessi... O nome dela é Clessi! Clessi?... (pequeno 

lampejo de lucidez) Clessi... O diário, Madame Clessi, você?... Alaíde 

desmaia numa cadeira depois de ver a luz rosa que anuncia Clessi. Durante 

todo o texto Alaíde percorre todo o salão, ora solta, ora escoltada e levada 

pelo coro/putas, técnicos, e o camaleão/zé bonitinho vai trocando de 

pele vira camaleão/malandro da lapa, camaleão/bozo, 

camaleão/neymar, camaleão/cebolinha, e toda vez que Alaíde o vê 

ela corta o fluxo e diz que ele é a cara do noivo dela. Exausta, acaba 

desmaiada na cadeira. Pausa. 

 

CAMALEÃO/CEBOLINHA – 

“Se as meninas têm algum segledo 

Logo vem colendo me contar. 

Se alguém solir, se alguém solir 

Pala nossa tulma pode vir. 

Se alguém cholar, se algúm cholar 

Estou semple pronto a ajudar.” 

No microfone 

Boa noite a todos. Eu quelia agladecer a plesença de todos e quelia 

lapidamente agladecer uma pessoa muito especial e malavilhosa. Uma 

pessoa que, com muito calinho, me lecebeu aqui desde muito cliança e me 

deu loupas, tlabalho e lespeito. Mas agola eu pleciso dizer. Que essas loupas 

não me selvem mais, Madame, polque agola, Madame, “clesci”! Madame, 

Clessi! 

Padrinho reaparece, como antes, no carro, ao longe, abaixa um pouco o 

vidro, limpa com um lenço um pouco de sangue no retrovisor. Uma 

coro/puta se aproxima do carro como uma puta de rua. Ele pede para ela 

abrir o capô. Ao abrir, ela é rapidamente e um pouco violentamente tragada 

para dentro do carro. A janela se fecha e o carro balança como em uma 

trepada. 

 

Cena 3.1 – chamando a filha 

Mãe aparece com a luz ainda meio que apagada [luz pós-acidente], dá 

um sorriso amarelo para a plateia-convidados, olha pra alguém imaginário 

que parece estar vindo de fora  e segue em direção à porta. 

Filha? Filha você está ai? Minha filha, está tudo bem? Esse blecautezinho foi 

por causa do acidente... Mas já está tudo bem... Tudo já foi consertado. É 

que parece que atropelaram uma mulher... Aqui perto da igreja. Mas já está 

tudo bem. A assistência já levou. Ela atravessou na frente de um carro 

dourado. O chofer fugiu. O chofer meteu o pé, imagina?!... Filha? Não está 

pronta ainda? Estão todos te esperando pro casamento!... Filha?... 

 

Cena  04 – aparição de Clessi com Camaleão/zé bonitinho, Alaíde, Clessi, 

coro/putas, Felipe Cruz, Chefe da Técnica, Assistente de Técnica, Fotógrafo, 

Padrinho. 

 

CAMALEÃO/ROBERTO CARLOS – Entra ao som da introdução de “Amigo” 

distribuindo flores para plateia, sobe no palco 

Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, com vocês, ela!!... 

"...o sabonete que te alisa 

Embaixo do chuveiro. 
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A toalha que desliza 

No seu corpo inteiro.” 

[...] 

“As flores do jardim da nossa casa 

Morreram todas de saudades de você.” 

[OU OUTROS TRECHOS DE MÚSICAS] 

...Madame Clessi! 

O ator Ronaldo já montado como Clessi sai do meio da plateia, pega um 

copo em uma mesa e atira no rosto de Alaíde, que acorda assustada. 

ALAÍDE num sopro de admiração - Oh! 

MADAME CLESSI - Quer falar comigo? 

ALAÍDE aproximando-se, fascinada - Quero, sim. Queria... 

MADAME CLESSI – (Ao público) Não quer, não importa! Para Alaíde. Vou 

botar um disco. Dirige-se para a vitrola invisível, com Alaíde atrás. 

ALAÍDE - A senhora não morreu? 

MADAME CLESSI - Vou botar um samba. Esse aqui não é muito bom. Mas 

vai assim mesmo. Samba surdinando. 

ALAÍDE - Li o seu diário. 

MADAME CLESSI Cética - Leu? Duvido! Onde? 

ALAÍDE afirmativa - Li, sim. Quero morrer agora mesmo, se não é verdade! 

MADAME CLESSI - Então diga como é que começa. Clessi fala de costas para 

Alaíde 

ALAÍDE recordando - Quer ver? É assim... 

CAMALEÃO/ NETINHO – 

“Não faz assim/ Que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar. 

Não Faz assim/ Que teu chamego tem o cheiro e o tempero pro meu paladar. 

É tão ruim/ Ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra me provocar. Eu 

estou de corpo inteiro pra te amar.” 

ALAÍDE - "ontem, fui com Paulo a Paineiras"... (feliz) É assim que começa. 

MADAME CLESSI evocativa - ...assim mesmo. É. 

ALAÍDE perturbada - Não sei como a senhora pôde escrever aquilo! Como 

teve coragem! Eu não tinha! 

MADAME CLESSI à vontade - Mas não é só aquilo. Tem outras coisas. 

ALAÍDE (excitada) - Eu sei. Tem muito mais. Fiquei!... (inquieta) Meu Deus! 

Não sei o que é que eu tenho. É uma coisa - não sei. Por que é que eu estou 

aqui? 

MADAME CLESSI - É a mim que você pergunta? 

ALAÍDE (com volubilidade) - Aconteceu uma coisa, na minha vida, que me 

fez vir aqui. Quando foi que ouvi seu nome pela primeira vez? Sobre o 

Camaleão. Aquele homem! Tem a mesma cara do meu noivo! 

CLESSI – Rapaz, rapaz! (chama um “empregado”). O senhor tem a cara do 

noivo dela. 

ALAÍDE – Ele vai dizer que não, mas tem. 

CAMALEÃO/Netinho – Tu é nova aqui, minha princesa? 

ALAÍDE - Imagina. Estou aqui – deixe ver. Faz uns três meses. E você é 

quem? Você também tem a cara dele. É insuportável isso! 

CAMALEÃO/Netinho - Tu é nova! Tu “tá chegando na Cohab/ Pra curtir 

minha galera. Dar um abraço nos amigos /E um beijinho em minha 

cinderela.” 

ALAÍDE – Lembra-se de mim? 

CAMALEÃO/ZÉ BONITINHO – Claro, claro. Agora estou me lembrando, 

princesa. 

ALAÍDE – Bufão! Lembra do quê? De onde? Nunca te vi! Clessi, tira esse 

cara daqui ele está me perseguindo de maneira insuportável!... 

CLESSI - Desculpe, ela é louca (puxando Alaíde para outro lado) 
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CAMALEÃO/Netinho - “Não deixa o samba morrer/ Não deixa o samba 

acabar.” Na sacanagem... 

MADAME CLESSI - Deixa o homem! Como foi que você soube do meu 

nome? 

ALAÍDE - Me lembrei agora! (outro tom) Foi uma conversa que eu ouvi 

quando a gente se mudou. No dia mesmo, entre papai e mamãe. (Mãe bate 

na porta novamente) 

MÃE – Filha, Filha, você está aí? Não vai me dizer que está de novo lendo 

aquelas coisas? Filha, filha! Está tudo bem? Já falei que vou mandar botar 

fogo em tudo. Essa casa...Ontem a noite, até pensei ter visto um vulto.... 

Ando tão nervosa... Também, esses corredores! A alma dessa Madame 

Clessi pode andar por aí, sei lá!... Filha, filha? 

MADAME CLESSI - Então vocês vieram morar aqui? (nostálgica) A casa 

deve estar muito velha. 

ALAÍDE (animada) - Eu corri ao sótão, antes que mamãe mandasse 

queimar tudo! 

CLESSI - Então? 

ALAÍDE – Lá eu vi a mala, com as roupas, as ligas, o espartilho cor-de-

rosa. E encontrei o diário. (arrebatada) Tão lindo, ele! 

CLESSI (forte) - Quer ser como eu, quer? 

ALAÍDE (veemente) - Quero, sim. Quero. 

CLESSI - 

Quer mesmo? Quer ser assim? Como eu? Quer? 

ALAÍDE - 

Quero! Quero ser como você!  

CLESSI – Levantando a saia e mostrando o pau. 

Quer mesmo? Quer? Quer ser como eu? Alaíde continua fazendo que sim 

com a cabeça. Clessi mostra o cu para Alaíde. Quer ser como eu? Hein? 

Quer? Quer mesmo? Se aproxima da outra. Alaíde não sabe o que fazer, 

mas continua dizendo que sim, com menos certeza. Quer mesmo ser como 

eu? Exaltada, grita muito. Quer??? Quer ter a fama que tive? É isso? 

Quer??? Grita muito, totalmente irada. Quer ter a vida que eu tive, então??? 

O dinheiro??? E morrer assassinada? QUER?? 

ALAÍDE (abstrata) - Fui à Biblioteca ler todos os jornais do tempo. Li tudo! 

CLESSI (Se rearranja, transportada) - Botaram cada anúncio sobre o crime! 

Houve um repórter que escreveu uma coisa muito bonita!... Mas o que foi? 

ALAÍDE - Nada. Coisa sem importância que eu me lembrei. (forte) Quero 

ser como a senhora. Usar espartilho. (doce) Acho espartilho elegante! 

CLESSI – Tirando peças de roupa e tacando na outra violentamente, até 

ficar nua, só de peruca. Alaíde vai vestindo as roupas que a Clessi atira nela. 

Acha? Acha espartilho elegante, é?? Então tó! E isso aqui? Acha isso aqui 

elegante! Pode ficar! Tó, tó! Ela enfia as roupas na outra, arruma ela, etc. 

Nua, Clessi sai. Depois volta com novo figurino, e com a mesma pose de 

antes. 

 

Cena 4.1 – chamando a filha 2 com a Mãe, com Coro/Puta e Alaíde 

MÃE - aparece com a luz ainda meio que apagada como a luz logo pós 

acidente, dá um sorriso amarelo para a plateia/convidados, olha na 

mesma direção que olhou na sua entrada anterior, mas agora ali há a 

“puta”, que saiu do carro vermelho e está um pouco machucada e limpa um 

pouco de sangue com o lencinho branco. A Mãe olha com uma cara de “o 

quê uma recepcionista esta fazendo nesse estado?”. A puta/recepcionista 

se apruma e a Mãe segue em direção a porta. 

Filha? Filha você está ai? Minha filha, está tudo bem? Esse blecautezinho foi 

por causa do acidente, viu, mas já está tudo bem... Tudo já foi consertado. 
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É que parece que atropelaram uma mulher... Aqui perto da igreja. Mas já 

está tudo bem. A Assistência já levou. Atravessou na frente de um carro 

dourado. O chofer fugiu. O chofer meteu o pé, imagina?!... Filha? Ainda não 

ficou pronta? Estão todos te esperando pro casamento!... Filha?... 

Na medida que ela faz a cena, a porta anda e vemos o avesso da porta com 

Alaíde estarrecida de frente para o espelho. Ela veste um hobby e está com 

o cabelo molhado. Está em choque. Silêncio. 

 

Cena  05 – Alaíde cena da striper com público com Alaíde, Clessi e 

Mulher de Véu. 

 

ALAÍDE –  a Mãe está atrás da porta e a atriz se troca para surgir como 

mulher de véu – que está vestida de forma idêntica à Alaíde, e se está à 

sua frente como se fosse um espelho. Alaíde se assusta, sai e observa esta 

mulher ali se arrumando. Interrompe o choque e sai do “quarto”, em direção 

à Clessi, que assistia tudo de fora. 

ALAÍDE- Quem é aquela mulher? 

CLESSI – Grita É a sua mãe! 

ALAÍDE –Não, minha mãe não pode ser! Minha mãe está do outro lado da 

porta. E minha mãe sua muito e esta mulher não sua, não transpira, 

repara!... Eu não sei quem é esta mulher de véu... eu não sei... 

CLESSI –Você sozinha no quarto, sem ninguém, Alaíde? Uma noiva sempre 

tem gente perto. Não tem gente perto. O quê? Você pode não se lembrar, 

mas lá devia ter alguém. Não tem ninguém ali! 

ALAÍDE (impaciente com a própria memória) - Mas não me lembro, Clessi. 

Estou com a memória tão ruim. 

CLESSI – Foda-se! Inventa! Dá um jeito de lembrar alguma coisa, 

vai, se não lembra inventa qualquer coisa! Tanto faz!!! É impossível 

que não tenha havido mais coisas, aconteceu muito mais coisa, está 

acontecendo muita coisa, não está acontecendo nada quem te levou 

o buquê? Não teve buquê. Já disse - uma noiva nunca fica tão abandonada 

na hora de vestir! (interrompe ao perceber que a mulher de véu começa a 

falar algo)  

MULHER DE VÉU sussurra algo e sai. 

ALAÍDE – (todo esse texto é contado para Clessi que pode reagir, 

comentar, estimular e ser também voyeur) Olha! ela foi embora… será que 

ela foi casar? 

CLESSI – Mas você é a noiva. Você é quem vai se casar. 

ALAÍDE – É verdade. Esse casamento, esse noivo. Estou com a cabeça tão 

embaralhada. O curioso é que continuo achando que todos os homens tem 

a cara do meu noivo. Que eu nem sei quem é direito! O meu noivo, eu vou 

viver então o resto da minha vida com essa pessoa?!... Que coisa mais 

bizarra, porque eu nem sei direito de onde eu conheço ele... Olha só (Ela 

acende a luz de serviço, querendo ver entender.) Esse aqui, por exemplo, 

tem os olhos do meu noivo. Talvez você possa me ajudar. Me dá sua mão. 

Você pode colocar a sua mão no meu rosto. Não, não pode ser. Não 

reconheço esse toque. Talvez um pouco mais forte. Um pouco mais. Assim, 

assim começo a me lembrar de algo sobre esse meu namorado, esse meu 

noivo. Posso? (Usa a mão do homem para bater um pouco mais forte). Não, 

não pode ser ele. Você. Você poderia me dar um tapa. Não? Não é capaz? 

Então você não deve ser ele. Eu sei, eu sinto que ele seria capaz. Alguém 

poderia me dar um tapa? Por favor, é desesperador não lembrar e talvez 

esse gesto funcione como um... portal!... É uma ajuda que eu peço. Alguém 

faria essa caridade? (consegue tomar um tapa forte) Faz sentido. Eu me 

lembro de alguma coisa. Estou me lembrando. Você me ajuda? Talvez, se 
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eu fizer as ações que começam a me vir à lembrança, meu passado inteiro 

emerja dessa escuridão sem fim. Já ouviu falar de regressão, psicodrama? 

Dizem que essas coisas funcionam. Me ajuda? Então você é meu namorado 

ou noivo. Acho que nós estamos num quarto. Sim. Estamos num quarto e 

eu estou me arrumando para o meu casamento, mamãe bate 

desesperadamente na porta, eu estou atrasada, você vem me visitar no 

quarto trazendo um buquê. Eu tenho uma coisa nas mãos, mas não lembro 

o que é. Eu pego você e sento na minha penteadeira (faz a ação e coloca o 

homem da platéia numa outra posição). Coloco uma música, alguma coisa 

sensual. Alguém tem uma música no celular pra me ajudar a reconstituir o 

mais fielmente possível essa lembrança? Talvez isso ajude! Eu então danço 

pra ele como que fazendo uma surpresa. Provavelmente eu devo ter 

escolhido alguma coisa especial, uma roupa provocante. Eu coloco a música 

e danço pra ele tentando atrair sua atenção (toda essa descrição acontece 

só na palavra). Ele não reage. Bufa um pouco, ri como se eu fosse uma 

criança boba tentando aparecer. Eu não desisto. Danço como nunca antes. 

Eu começo então a tirar a roupa pra ele (ela tira a roupa de verdade). Ele 

me olha, e já não sei mais exatamente o que ele expressa. Eu fico 

completamente nua, mas ele não faz nada. Não se atira sobre mim como 

eu gostaria. Então eu vou até ele e digo coisas no seu ouvido. Digo que eu 

gostaria de ser uma puta, que eu queria que ele me tratasse como uma 

puta. Mas então ele empurra meu rosto. A gente começa a discutir. Eu me 

sinto constrangida, ali, sem roupa, sinto vergonha. Me perco nos meus 

pensamentos e penso que, se isso fosse uma cena de teatro como essa aqui, 

tudo poderia ter sido apenas sugerido, e eu não precisaria estar aqui, me 

sentindo exposta, diante desse homem que me olha com indiferença, com 

vergonha ou indignação (menção à cara que o homem estiver fazendo de 

fato diante de sua nudez). Eu poderia, se fosse uma cena de teatro, ter uma 

luz bonita me protegendo, estar vestindo um figurino lindo, e eu estaria 

mandando as mensagens para o público, por meio dos meus gestos, dizendo 

assim “neste momento eu estou sofrendo, neste momento eu estou 

envergonhada, neste momento eu fui humilhada!...” E o público estaria 

achando a cena forte, estaria fazendo a parte dele, contribuindo da maneira 

certa com a cena, lendo as minhas mensagens e seguindo as instruções – 

"fique horrorizado agora, agora fique triste, agora se emocione!...” Se isso 

fosse uma cena de teatro, tudo isso estaria acontecendo. Ao homem que 

ela colocou na cena. E você também teria recebido a sua instrução, que 

você leria nos meus gestos e na minha expressão, e saberia perfeitamente 

o que você fazer para o que a sua postura estivesse de acordo com a 

proposta da cena, e para que você também fizesse parte do teatro, e tudo 

isso se somaria para que fosse uma cena forte... Mas ao invés disso, ao 

invés de fazer isso tudo, eu insisto mais e mais e não paro de provocar. Ele 

então ergue a mão e me dá um tapa na cara, forte como o que você me 

deu agora. Se fosse teatro, isso também não precisaria ter sido feito. 

Bastaria eu enviar outras mensagens, com o meu olhar, do tipo “agora ele 

me deu um tapa”, e a plateia faria o resto do trabalho e acharia o tapa 

violentíssimo. Ele ergueria a mão e, antes do tapa, a luz cairia cortando a 

cena no ápice, ou ele daria o tapa em câmera lenta, esse cara, esse meu 

noivo, ele faria isso!... Isso agora ficou claro para mim de repente, esse tal 

noivo, você, sei lá eu que é... Ele ia me estapear, acho... E eu pegaria as 

minhas roupas espalhadas no chão e me desculparia, humilhada de ter 

criado aquela situação ridícula. Nesse momento o fotógrafo atravessa a cena 

rapidamente e consegue tirar uma foto flagrando Alaíde/atriz no momento 

de constrangimento em que está. Clessi vai reposicionando o homem da 

platéia no seu lugar original. Apaga a luz para evitar o constrangimento de 
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Alaíde. 

 

Cena 06 – Presente do padrinho/ day-spa com padrinho, Mãe, 

Camaleão/loro josé, Alaíde e Mulher de Véu. 

Padrinho entra na sala com seu carro. Sai do carro observando as pessoas, 

tira um lenço branco de seu bolso e limpa o sangue do capô. Retira do carro 

uma caixa de presentes. Oferece a Alaíde que, se esforçando para disfarçar 

a nudez, não tem como pegar a caixa. O padrinho chama Felipe Cruz, que 

pega a caixa e lhe dá o microfone em troca. 

 

PADRINHO - 

Quero contar-lhes rapidamente uma história. Vamos lá. Imaginem vocês 

que um dia o mundo acabou. Segundo o jornal não havia um só 

sobrevivente, e repito, nem um único e escasso sobrevivente. Acontece que 

o velho órgão estava enganado, sobrara exatamente um único homem. E 

por azar ou sorte ele foi parar naquela ilha da Sibéria tão deserta, tão 

deserta que nem micróbios tem. Portanto, tratava-se da perfeita solidão. 

Vejam vocês: o nosso herói começava a viver a vida que pedira a Deus. 

Sabemos que o problema do homem é o outro. Mas se o outro estava morto, 

o homem parecia ter encontrado a paz, a felicidade, a bem aventurança 

quase insuportável. Um dia, porém, ele acorda furioso. Queria quebrar a 

cara, não sabia de quem e nem sabia porque. Dentro dele o ódio rugia mas 

não via, em todo o planeta, um único escasso inimigo. Um simples tapa era, 

em tal solidão, uma impossibilidade desesperadora. Súbito ele bate na 

testa: E eu? E eu? E eu? Os outros estavam mortos, e ele vivo. Portanto, 

podia ser inimigo de si mesmo. Feliz da vida, quebrou a própria cara. Era 

pouco. Arrancou a própria carótida e a descascou como tangerina. Em 

seguida, com um canudinho pôs-se a chupar o próprio sangue como um 

drácula de si mesmo. 

Ao fim desse texto, o padrinho cumprimenta Alaíde. Padrinho dá um sinal 

para Coro/Esteticistas que a partir de agora, montam o Day Spa.  

Conduzem Alaíde à sua cadeira no quarto e começam a “montá-la”. 

 

CAMALEÃO/CLODOVIL dubla Adele – 

Alaíde, como você está se sentido? Não fala nada, porque, como dizia 

mamãe, mulher de boca fechada não fala bobagem e veste melhor... (volta 

para o carro) 

A cada intervalo de ações das esteticistas a música romântica cafona que 

vem de dentro do carro sobe de volume, servindo de fundo para a 

pantomima. A música abaixa novamente eu Camaleão/ Loro José anuncia 

os novas surpresas. 

CAMALEÃO/LORO JOSÉ - 

E agora, Alaíde, uma mensagem especial, daquele que nunca vai permitir 

que você se sinta numa Sibéria fria e solitária. 

CAMALEÃO/NOIVO – em vídeo, o Camaleão/Noivo, enquanto detrás do 

carro surge o cabeção Camaleão/Loro José com movimentos de fantoche 

Eu lembro que... Quando eu te vi pela primeira vez... Era uma festa na 

minha casa, uma daquelas festas de família... Você passou por mim, nem 

me viu. Depois, mais tarde, um amigo meu nos apresentou. E eu não sei o 

que eu senti. Na época, se me perguntassem, acho que eu dizia que não 

tinha sentido nada. Mas só que, depois, dias depois, de repente eu me 

peguei me lembrando do seu rosto. Depois a gente se encontrou em uma 

outra festa. Acho que você me reconheceu, porque estava comendo um 

doce e falou assim para mim, "é muito bom, quer experimentar?", e foi logo 

colocando o resto do doce na minha boca... E eu lembro que, voltando para 
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casa, de repente me veio de novo a sua imagem na cabeça, e ficou 

totalmente claro para mim, como se isso já fosse óbvio desde antes – que 

eu ia construir a minha vida com você. Hoje em dia eu sei que mesmo aquilo 

que eu senti quando eu te vi a primeira vez, mesmo aquilo já era o amor. 

O amor já estava lá; eu é que precisava escolher. Na vida, a gente escolhe, 

mas a gente só escolhe o que já estava lá, antes, dentro da gente. E o meu 

amor por você, Alaíde, foi o que eu escolhi para ser eterno nessa minha 

vida. 

Sobe música e a plateia aplaude. Alaíde está completamente desconcertada 

e confusa com o bombardeio de ações e palavras sobre ela. Loro José vai 

anunciar uma nova surpresa, mas Alaíde interrompe e chama o Padrinho de 

canto. Os dois vão para fora da sala e, à distância, conversam sobre algo 

que não se pode ouvir. Pelo gestual, percebe-se que Alaíde questiona o 

Padrinho, algo desesperada e ele evita dar explicações, e tenta convencê-la 

a voltar. Depois de algum tempo, ele consegue convencê-la e a traz pelo 

braço até o meio da sala, dando sinal disfarçadamente para que Loro José 

continue. Durante a conversa entre Padrinho e Alaíde, Fotógrafo tira fotos 

de longe. As fotos são projetadas na sala. Coro/esteticistas, 

trabalhadores e Camaleão aproximam-se do fotógrafo como bisbilhoteiras. 

Alaíde e Padrinho retornam à cena, ele a reconforta. A noiva novamente 

é abordada pelas esteticistas que a conduzem a cadeira de beleza. 

 

CAMALEÃO/LORO JOSÉ - 

...e agora, uma mensagem que certamente vai emocionar todos os nossos 

convidados e principalmente, você Alaíde. A mensagem de alguém que 

gostaria muito, muito de estar aqui, mas, você sabe que, infelizmente, 

minha querida, hoje isso é impossível! Mas ele está aqui, ao vivo, para falar 

com você! Por favor, pessoal da técnica!, podem iniciar a conexão on line 

special, que vai possibilitar que a gente veja ele aqui, ao vivo!, live!!! 

 

No telão, o pai, um senhor, em um gramado verde, ao fundo uma grande 

piscina ou um campo de golfe. O Pai usa óculos escuros e terno. Ao lado 

dele está um bode preto. A imagem parece ser de uma webcam (mas o som 

é totalmente compreensível). Alguém está filmando, com a câmera na mão, 

com certa liberdade para se aproximar e se distanciar dele. Pequenas falhas 

dão a impressão de que a comunicação é feita ao vivo. 

 

PAI – Fica alguns instantes em silêncio, olha para a câmera, que o rodeia. 

Ele está um tanto quanto bêbado. Acaricia o bode, altivo, como se pensasse 

no que dizer. Pausa. Câmera passeia um pouco. Ele se decide e olha para a 

câmera. 

...bom, filha, é o seguinte. Você está me vendo agora, aí, né, na festa... 

Bom. Eu... Eu queria... Primeiro, eu queria mostrar, aqui... Eu quis falar 

aqui de fora, porque é mais bonito... Tem piscina (a câmera passeia um 

pouco em volta) Tem churrasqueira... Viu, filha, isso é... Pra você não ficar 

preocupada! Está tudo bem aqui... O papai está sendo bem tratado, tá?... 

Então. Eu ia falar... Bom. Sei lá! Na verdade, no fundo, assim, eu espero 

que a essa hora você já tenha desistido, né, dessa história, dessa 

besteirada, né?!... He, he... Ele ri um pouco, constrangimento dos que 

assistem ao vídeo. Ai, ai!... Não, não... Quer dizer, desculpa... Brincadeira, 

he, he!... Ai... "Desistido"!... Não, não, sério... Assim. Falando sério, eu vou 

ser sincero, mesmo... Olha, filha, de verdade, eu espero que você, eu quero 

muito, que você esteja... Esteja faz um gesto obsceno com as mãos. Ó! 

Assim, ó! ...esteja mesmo... muito, ó, com outro cara, qualquer um, não 

importa, com todo mundo, entendeu?!... Manda bala! Não deixa pra depois 



301 
 
 

não, manda bala! AHAHAHAHAHA... cai na gargalhada “manda bala” ri do 

que ele mesmo falou. Há, há!... Ai, ai. Se acalma, volta a ficar sério. 

Desculpa, desculpa, filhinha... Não, não. Eu... Olha para o bode, de repente, 

e triangula. Não é? O que você acha? Hein? Ele dá um tapa na cabeça do 

bode, começa a brigar com o animal, empurra ele um pouco para o lado. 

Hein? O que você acha, caralho? Filha da puta! Fala! Fala, porra!!! Não sabe 

falar, caralho!!!... AHAHA A câmera volta para o pai, ele ri de si mesmo, e 

então se dá conta de que ele precisa fingir que o bode fala no seu ouvido. 

Ah!... Espera!... AHAHAHA! Ele coloca o ouvido ao lado do bode, finge que 

o escuta. Ah.... Sei!... Hum!... Sério?... Nossa!... Ele olha para a câmera 

fazendo cara de preocupado, numa pantomima bastante forçada. Hum, 

filha!... Você não sabe!... Sabe o que ele disse?... Sabe? Sabe o que ele me 

falou? Hum? Hein?... Ele se aproxima da câmera. Tira os óculos. É cego de 

um dos olhos. Olha bem dentro da câmera. Fala ao câmera. Pode chegar 

mais aqui, assim... Volta a falar para a câmera. Sabe o que ele disse, 

filha?... sabe? Ele se aproxima ainda mais, fala ao câmera de novo. Não... 

mais aqui assim, ó!... Se impacienta e arranca a câmera da mão da pessoa 

que estava filmando, se levanta, e passa a se filmar-se a si mesmo, 

enquanto continua perguntando “sabe o que ele disse, hein? Sabe?”, etc. 

Mostra o próprio rosto de cima para baixo, com a piscina ao fundo, onde há 

uma mulher de biquini deitada, e uma parte de uma mansão, depois 

aproxima a câmera muito da boca, coloca-a quase que dentro da boca. E 

de repente imita um balido, de forma muitíssimo excessiva, gritando muito 

e rindo ao mesmo tempo, de forma violenta, o que faz com que o som fique 

totalmente distorcido Ele disse assim, ó: BÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!! 

AHAHAHAHAHA!!! BÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!! HAHAHAHAHAH!!! Olha a cara dele!... 

Mostra o bode, enfia de novo a câmera dentro da boca. AHAHAHAHAHA 

Volta a filmar o bode, continua rindo, etc., até que o Louro José pede que 

interrompem a conexão. Ele procura tranquilizar o clima, usando frases de 

consolo “nossa, que forte, hein?”, etc. O Padrinho teve um pequeno ataque 

de riso, no canto. Depois se contém. Clessi toma o palco, e, de forma 

exageradamente empolgada, palpita sobre parte da história que Alaíde 

tenta desvendar. 

CLESSI – Alaíde, já sei, aquela presente!... A caixa que seu padrinho... 

Nessa caixa pode ter uma pista... (Camaleão repete como um papagaio tudo 

que clessi fala e os dois discutem) Para com isso. 

CAMALEÃO – 

Para com isso. 

CLESSI – 

Para porra. 

CAMALEÃO – 

Para porra... 

CLESSI – Parte para a agressão física. 

Vai tomar no cu caralho! Ela dá algumas porradas no papagaio. Papagaio 

filha da puta! Escroto! Arrancou o papagaio do Camaleão e está batendo 

nele de forma totalmente desmedida. Vou quebrar sua cara, filha da puta! 

Vou quebrar a sua cara! Repete agora! Repete! Vai! Filha da puta do caralho! 

Sua mãe é uma puta do caralho!... Fala agora, vai! Vai!... 

PADRINHO – Cortando 

Basta, basta... Está feito. 

Para Alaíde. 

Gostou? 

Ainda tem mais 

Entra o vestido 

Foi assim que você sonhou? 
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ALAÍDE (perdida) – Sim... foi... E que tal a sua Afilhada? Muito feia? 

PADRINHO - Linda. Um amor! 

ALAÍDE - Tudo pronto? 

PADRINHO – Quase. Acertei na igreja, vão tocar a ave-maria de 

Schubert... 

ALAÍDE – ...mas... não era Gounod? 

PADRINHO – Schubert. Mas pode... 

ALAÍDE – Ave-Maria de Gounod. Faço questão. Outra não serve. 

PADRINHO – Claro... É o seu casamento!... Tudo, tudo que você quiser... 

(num último olhar) Não está faltando mais nada? 

ALAÍDE (olhando também sem noção) - Nada. Acho que não. 

PADRINHO – Tem que ser do jeito que você imaginou... 

ALAÍDE – ...quando eu tinha dez anos eu não queria me casar... 

(Todos começam a se recolher e o quarto volta para o seu lugar, no meio 

do palco. Tudo volta a ser como antes e Alaíde esta sozinha no quarto  

paralisada sentada igual na primeira cena, diante do vestido) 

ALAÍDE – Pausa. Depois de alguns instantes, puxa um pedaço do seu 

vestido, encontra um pequeno rasgo, olha em volta, procurando algo, não 

acha. Fica absorta. 

...onde está?... 

MULHER DE VÉU – 

O quê? 

ALAÍDE – com certo estranhamento 

Oi? 

MULHER DE VÉU – 

O que você está procurando? 

ALAÍDE – 

...a linha branca?... 

MULHER DE VÉU – 

Pronto, Alaíde. Pronto. Chegou. 

ALAÍDE – Ainda retendo o gesto da questão anterior. Vai aos poucos se 

esquecendo disso. 

O quê? 

MULHER DE VÉU – 

O quê? Chegou a hora. 

ALAÍDE – 

Não sei. 

MULHER DE VÉU – 

Não vá chorar de novo. 

ALAÍDE –  

Eu? 

MULHER DE VÉU – 

Pode manchar a maquiagem. 

ALAÍDE – 

O quê?... 

MULHER DE VÉU – 

Como na outra noite, você teve que ficar lavando o rosto com sabão no 

banheiro da festa, porque tinha escorrido lápis... E você não queria que ele 

visse o borrão... Né? 

ALAÍDE – 

Não sei. 

MULHER DE VÉU – 

Como, "não sabe"? Da última vez estava arrependida, dizendo que só ia dar 

para ser com ele, que... 

ALAÍDE – 
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Como? 

MULHER DE VÉU – 

E eu te falei, como te digo de novo, se é o que você quer, você não pode 

deixar passar... 

ALAÍDE – 

Quem? 

MULHER DE VÉU – 

Quem? Ele, é lógico, o Pedro! 

ALAÍDE – 

Pedro... 

MULHER DE VÉU - 

Alaíde, é sempre bom lembrar, né, como a vida dá voltas, no começo foi ele 

te procurou, você estava em dúvida, confusa, deu muito fora no cara, você 

se lembra disso? Ou esqueceu também?! Só que no fundo você já estava 

totalmente envolvida com ele, esperava ele ligar, e tudo... Então, agora não 

vai ficar orgulhosa, chegou a hora de você ir atrás dele também um pouco... 

Casamento até na porta da igreja se desmancha. 

ALAÍDE – totalmente confusa 

O quê?... Tá, tudo bem, mas... Eu nem sei direito quem é você!... 

MULHER DE VÉU – 

E agora deu o que em você, para ficar assim? 

ALAÍDE – 

Eu não tenho a menor ideia. 

MULHER DE VÉU – 

...ele não é mais bom para você?, é isso, de repente assim?... Estranho, 

não pode ser, você agora mudou totalmente de ideia de novo?... 

ALAÍDE – 

Não, sei lá, mas!... 

MULHER DE VÉU – 

Mas o quê?... 

ALAÍDE – 

Sei lá eu quem é ele... Todo mundo se parece com ele... 

MULHER DE VÉU – 

Você se lembra? Lembra de como você ama essa pessoa, de como é 

apaixonada?... 

ALAÍDE – Pausa 

Sim. Eu... não sei... Não sei direito, mas... Sim, pode ser... 

MULHER DE VÉU –  

"Pode ser"! Você se lembra da festa da sua amiga? Se lembra do cinema, 

na chuva? Lembra daquela carona depois do almoço? Lembra? Hein?... 

ALAÍDE – 

...sim, eu... Eu lembro, tudo o que você está falando, eu lembro de tudo, 

mas... Eu lembro de lavar o rosto para tirar a mancha do lápis, de beijar 

o... Pedro?... acho que era ele, na pista de dança, de me segurar no corpo 

dele, de... Me lembro do cinema, das brigas, e... Mas, não sei, é como se 

eu não tivesse estado lá... Acho que não estava lá!... Sabe quando a gente 

bebe muito uma noite, e acorda no dia seguinte sem lembrar de nada, e de 

repente vem um flash de memória, e a gente se vê entrando no táxi, 

dançando, gritando, ou em alguma situação bizarra?... Já sentiu isso? Aí a 

gente lembra desse flash da noite, e é totalmente estranho, porque é como 

se você mesmo não tivesse estado lá, e você nem acredita direito que você 

fez aquelas coisas, que aquelas cenas aconteceram!... É exatamente isso 

que eu estou sentindo agora. Você entende?... Você é... mas quem é você 

afinal?... Olha para a própria mão. Eu estava procurando... o vestido... tinha 
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um defeito... Vê a si própria nessa situação e estranha isso. Se levanta, olha 

a cena de fora. O que é isso?? 

CLESSI – Irada, gritando, balança a cabeça da outra. É impossível que não 

tenha acontecido mais nada! É impossível! Fala! Lembra!!! Nunca aconteceu 

nada! 

ALAÍDE - 

Nunca aconteceu nada? 

CLESSI – 

Aconteceu! Com certeza aconteceu! Aconteceu muito mais coisa! Tem muita 

coisa acontecendo!!! Muita! Muita coisa! Não está acontecendo nada! NA-

DA!!! Foda-se! 

Pausa de Alaíde por alguns instantes. 

ALAÍDE - Para Clessi. ...MAS QUEM ERA AQUELA? 

CLESSI – Já totalmente entediada. Sei lá eu! Não sei, é o que eu ia te 

perguntar, você é que tem que me dizer, Alaíde, quem é essa mulher de 

véu??? Também, você não se lembra de nada! Está confusa, misturando 

tudo!... (Outro tom) Mas isso é normal. É assim mesmo, eu também, 

quando estou com o meu menino, às vezes eu penso que estou com meu 

filho!... É que meu namorado é a cara do meu filho... Pausa. Mas voltemos 

pra sua história. E esse presente? Talvez nesse presente... Tente lembrar 

do presente do seu Padrinho. Deve ter alguma resposta nele! Não tem 

resposta nenhuma! 

Alaíde começa a rasgar o embrulho do presente. 

Cena  07 – Cena striper repetição  – com Alaíde, Camaleão/noivo e 

Fotógrafo 

(a música puxada do celular da plateia na cena 5, eleita pela plateia. entra, 

e a cena se repete, mas que desta vez com o Camaleão/noivo que entra 

no quarto trazendo um buquê. Sem texto, apenas música muito alta. Tudo 

o que foi apenas narrado na cena 5, agora acontece com figurinos, luz, 

movimentos.) 

Alaíde – Eu quero ser como madame Clessi, Pedro. 

Alaíde: Eu quero ser como Madame Clessi, Pedro! 

PEDRo - Você continua com essa brincadeira? 

ALAÍDE - Brincadeira o quê? Sério! 

PEDRO - Não me aborreça, Alaíde! 

ALAÍDE - Eu não gosto de você! Deixei de gostar há muito tempo! 

PEDRO (apreensivo) - Alaíde! Olhe o que eu lhe disse! 

ALAÍDE (acintosa) -Gosto de outro. Que é que está me olhando? 

PEDRO - Você é completamente doida 

Alaide - Vou abandonar você, fugir daqui! Quero ser livre, meu filho! 

Livre! 

Pedro: É o que você pensa!(agarra o braço de Alaíde) 

Alaíde: Estou brincando, seu bobo! 

Pedro: Você brinca assim e um dia... 

Alaíde: O que?Você me mata? 

Pedro: Quem sabe?Você acha que eu não posso matar você 

Alaíde: Você não teria coragem.Duvido! 

Pedro: Talvez eu não tenha coragem pra te matar.Mas pra isso eu 

tenho(dá um tapa) 

 

O diálogo é encoberto pela música alta e culmina com Alaíde pegando a 

machadinha e matando o noivo. Muito sangue. Entra o Fotógrafo e começa 

a bater fotos do morto. Alaíde foge, desesperada para a rua, pega o carro. 
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Cena  08 - Bordel de Clessi e confissão do crime - com Alaíde, Clessi, 

coro/clessi, técnicos/Clessi, Fotógrafo/Clessi e Mãe. 

CLESSI – Tirando a roupa de novo, tacando nos outros atores 

violentamente enquanto fala com o público. 

Gosto de ficar desse jeito. À vontade! Vocês estão à vontade? Eu gosto 

quando as pessoas se sentem à vontade... é bom, não é? Quando a gente 

se sente à vontade...quando tudo é espontâneo... Pausa. Só que nem tudo 

pode ser espontâneo. Nem tudo! Essas pessoas aqui, todas, são falsas! Eu, 

por exemplo, eu digo mesmo. Amo o menino. Sim. Tem treze anos? Sim. E 

daí? Eu amo. Amo. Não é brincadeira. Não é perversão. É amor. Quem aqui 

teria a coragem de... 

Som de novo acidente. A luz volta a piscar. Escurece. A porta escancara 

como no começo e Alaíde entra guardando as chaves a procura de Clessi. 

Apenas orientada pela luz dos flashes do fotógrafo que segue tirando fotos 

da assassina - Alaíde começa procurar por Clessi. Os flashes confundem a 

cena. 

ALAÍDE (desesperada) – Matei. Matei meu noivo! 

CLESSI (para Alaíde, colocando a saia) – Você? 

ALAÍDE (nervosíssima) - Não me pergunte nada. Não sei. Não me lembro. 

FOTÓGRAFO – Foi. Eu assisti. 

ALAÍDE - Não assistiu nada! Não tinha ninguém. Lá não tinha ninguém! 

Agora me leve, me prenda! Sou uma assassina. 

CLESSI - Mas por que fez isso? 

ALAÍDE (excitada) - Ele era bom, muito bom. Bom a toda hora e em toda 

parte. Eu tinha nojo de sua bondade. (pensa, confirma) Não sei, tinha nojo. 

Estou-me lembrando de tudo, direitinho, como foi. 

CLESSI – Se quiser eu ajudo a carregar o corpo. 

ALAÍDE – Ele está ali. Ali. (indica o corpo para o fotógrafo) 

CLESSI - Você agora não está com pena dele? 

ALAÍDE (excitada) - Pena, eu? Pena nenhuma! (saem) 

(Ouvimos as primeiras frases da conversa da mãe com o pai de santo) 

CLESSI (voltando com velas) - Um morto é bom, porque a gente deixa num 

lugar e quando volta ele está na mesma posição! 

ALAÍDE (angustiada) – Papai e mamãe, todo o mundo vai ler nos jornais. 

Vão pôr o meu retrato! Onde você vai? 

CLESSI – Vou buscar o meu espartilho. Você está mesmo sentindo um 

cheiro de flores? 

Clessi, que estava nua até então, desaparece. Alaíde se esconde em algum 

canto. Logo que a Mãe entra, percebemos que ela sabe que a Alaíde está 

ali, e realiza a cena inteira para a filha. 

 

Cena  09 – Pai de Santo com Mãe , Camaleão/noivo, Clessi e Alaíde. 

Mãe entra paramentada na alucinação pra tirar esse “encosto”. Traz o 

Camaleão/pai de Santo. Entram com uma vela. Alaíde está assistindo a 

tudo, no canto, mas no começo só a mãe percebe isso. Para a Mãe desde o 

princípio a cena é uma grande "atuação" para a Alaíde. Os outros, 

inicialmente, não perceberam que estão sendo observados. 

C- Olá, que tal? 

M- Por obséquio, mandei chamar o senhor aqui.... 

C- Consulta? 

M-Trabalho. Caso de urgência. Tem um encosto amarrando o casamento de 

minha filha. 

C- quem me indicou? 

M- Um amigo assim, assim, não é? Esteve com o senhor outro dia... 

C- Com licença, a luz está apagada? 
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M- Sim 

C- Entonces, ligue já! É preciso estar de olho, os espíritos não dão sopa, 

outro dia... 

M- Ora, 

C- Sabe como é. 

M- Natural, não é? 

C- A energia está de arder. Sinto la presença de espíritos de luz e angeles 

de energia. Donde usted vê cadeiras vazias e roupas atiradas, yo vejo vidas 

passadas. Estou conectado com A energia Espiritual de los psíquicos de los 

místicos del los maestros espirituales, E esso es algo mui grande, mui 

grande.... 

M- Cruz, até pensei ter visto um vulto, ando tão nervosa, não é? Também, 

esses corredores, a alma daquela Clessi deve andar por aí e, aqui no porão 

tem um baú cheio de roupas dela, não é? Retratos... Depois da festa vou 

mandar botar fogo em tudo! 

C- mme Clessi? Não é uma que morreu com una navalhada? 

M- Sim, mas faz muito tempo, que memória o senhor tem, não é? 

C- O segredo de minha memória é esta revistinhas, que tine muchos juegos 

para la cabeça, caça palavras, su-do-ku e liga pontos. Conhece liga pontos? 

Entonces, ligue já! 

M- O Sr. Entende que minha aflição é muito grande, não é? Aquela 

aberração está impedindo o casamento de minha filha. Alaíde nem me 

responde, está trancada no quarto! 

C- Silêncio... Estou recebendo una mensagem... 

M- É a meretriz? Aquele monstreo está aqui? 

C- Em meu celular...É mamãe! “Querido Walter, necessito mucho hablar 

contigo meu chiquitito de ouro. Entonces... ligue já! 

M- Por favor, estou perdendo a paciência! O Sr entende a urgência desse 

trabalho? Estão todos esperando a noiva para o casamento começar,não é? 

e tem esta alma desprezível estragando a vida de minha filha! 

C- Podemos começar então. Está aqui lo que pedi? R$50.000,00? 

M- Sim, por favor! 

C- Sinto la presença de uma mulher... 

M- Uma mulher? 

C- Um homem! 

M- Um homem? 

C- Uma mulher... Um homem, no sei, mas que belo cabelo, cariño! Vai 

abalar na pista! 

M- Por favor Senhor, urgência! 

C- sinto uma energia carregada naquele copito. 

M pega- este? É ela quem está aqui? 

C- Sim é ela, não, é ele, não, é ela! 

M- Vagabunda! Bandida! Sem vergonha! 

C- Calma senhora, ponha a mão em minha cabeça para começarmos. Pero 

cuidado com o trabalho de Jassa (?) 

M- Melhor segurar o copo então? 

C- Antes que nada. Vamos enpeciar rapidamente. Espíritos de Luz e Angeles 

de Energia, que juntos a los Astros e ao Universo Me consagram como 

Shanti Ananda,(Paz e Amor). Me ajudem a entrar em contato com lo espírito 

de Madame Clessi. Madame Clessi. Te envito a mi mundo infinito e no aceito 

no por la respuesta. Madame Clessi estás acá? 

Espírito danado, você assombra essa casa e essa família, fala através de 

mim com essa madre desesperada. 

“Quer falar comigo?” (É possuído por madame Clessi. Segue-se uma 

discussão entre a mãe e Clessi) 
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CLESSI (A voz de Clessi vem de baixo da arquibancada) – 

Quer falar comigo? 

MÃE – Continua "atuando" para Alaíde. Clessi no mesmo tom de 

antes. 

Sua Vagabunda! Você está aqui? 

CLESSI – 

Sou eu sim. 

MÃE –  

Sua infeliz, e isso se faz?  

CLESSI – 

Se faz. Sexo se faz. Se faz muito!... 

MÃE – Sem entender 

Ãhn? Volta ao seu raciocínio. ...não tem consciência? Atrapalhando 

o casamento de minha filha? Assombrando minha casa? 

CLESSI – Eu? 

MÃE –  A senhora, sim. Então isso se faz? Com uma criança? 

CLESSI – Mas que culpa eu tenho? 

MÃE – Uma menina, uma verdadeira criança!... Lendo o seu diário 

de obscenidades até às duas, três, quatro horas da manhã. Ela está sendo 

atormentada por você, sua vagabunda! 

CLESSI – Eu não fiz nada, nada! Você só tem raiva porque... 

Mãe quebra o chão 

MÃE – Por quê? 

CLESSI – Você só tem tanta raiva de mim, sabe por quê? 

MÃE – Observa, significativamente, como que tentando "dar um 

toque" por meio da sua expressão, que a outra está fugindo do script. 

Hum? 

CLESSI - 

...porque você também é como eu! 

MÃE – sem entender, algo mal-humorada. 

Mas isso não tem nada a ver com a história... 

CLESSI – reveladora. 

Como? Ah, não tem nada com a história?! 

MÃE – Não, espera, você não está entendendo, eu estou falando 

sério, não tem nada a ver com o caso... 

CLESSI – ESPERA, NÃO!!! Mãe quieta, desistindo do seu objetivo 

anterior. Pausa. Clessi em tom superior. Que foi? Ficou sem palavras? Hum? 

Pensa que eu não sei? Pensa que eu não te vi, à noite?... Se prostituindo!... 

É uma vagabunda! Gosta de ser puta! E faz de graça!... De gra-ça!... Mãe 

continua quieta. O que foi?... 

Entra o padrinho. Clessi totalmente desconcertada. 

PADRINHO – Cumprimentando a mãe. ...eu me atrasei um pouco... 

Cumprimenta Clessi de longe. Ela responde, e arruma um pouco as roupas, 

perdida, olhando para a Mãe e procurando entender. Fica claro que Clessi e 

o Padrinho se conhecem de antes, e que ela tem uma relação de alguém 

hierarquicamente inferior a ele. Como estamos, Clessi?... À Mãe, para se 

inteirar. O que aconteceu?... 

CLESSI – Tentando se arrumar, totalmente perdida. ...vocês dois... 

se conhecem?... 

MÃE – Ao padrinho. Ela acabou de dizer que sabe que eu também 

gosto de ser puta, etc, etc. Bem que eu falei que ela ia começar com isso... 

Eu tentei explicar... 

CLESSI – Que foi? Ao padrinho. Você sabe que é verdade!... Quanta 

hipocrisia!... 
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O padrinho manda Clessi se calar com gestos, como se dissesse, com 

certo tédio “sim, sim, eu sei, sei...” 

PADRINHO – À Mãe. 

E o... 

MÃE – Continua na mesma. 

CLESSI – Sem entender direito. O quê? Mas o que foi?... Ao 

padrinho, que está telefonando para alguém. Ele vai até o canto com o 

celular no ouvido. Desculpa, eu não devia ter dito isso, eu... Só então a 

Clessi repara que Alaíde está olhando a cena, escondida. Divide isso com o 

público, que já a tinha visto antes. Alaíde?... O que é isso? Clessi volta a 

pegar no braço do Padrinho. Desculpa!, eu nunca devia ter dito aquelas 

coisas, eu... 

MÃE – de saco cheio. 

Ai, meu Deus, não tem importância! Às vezes a pessoa gosta de ser 

vagabunda, de fazer sexo com o primeiro que passar, etc, etc... Isso não 

tem nenhuma importância! Você está impossibilitando o andamento das 

coisas!... 

CLESSI – Totalmente atônita e perdida. O quê? Ao padrinho. Então 

você sabia mesmo? Padrinho faz uma cara de tédio, e bufa ao telefone. À 

Mãe, referindo-se à Alaíde. E por que ela está aqui?... 

MÃE – Procurando disfarçar. Cala essa boca Clessi! 

CLESSI - ...não, é sério, ela está ali, está assistindo tudo isso!... 

MÃE – Pausa. Ela olha para o rosto da Clessi, séria. Não sei do que 

você está falando, Clessi. Você está ficando louca. Clessi parece entender, 

faz que sim com a cabeça e também finge que não vê Alaíde. 

PADRINHO – desligando. Vai ter que ser outra. 

MÃE – Indignada. O quê? 

PADRINHO – Outra. Entendeu? Ou-tra. Se ela não quer... 

MÃE – Como assim, “outra”? 

PADRINHO – Acabei de falar com ele, e o negócio é que tem que 

acontecer o casamento. Agora. ENTENDEU? ENTÃO, ARRANJA OUTRA! 

MÃE – E como eu vou arranjar outra? 

PADRINHO – Sei lá eu. Ela não quer, tem muita gente que quer. 

Volta à Clessi. E você vai vir comigo. Puta velha de merda. Clessi totalmente 

desesperada. Padrinho dá a ordem para que a retirem dali. 

CLESSI –Mas... Isso é... Desesperada, sendo agarrada. Mas eu!... 

Não, eu... É arrastada para fora. Clessi olha para Alaíde, tem a ideia. Eu!... 

...ela vai topar!... Eu falei com ela, ela vai!!! Ela olha significativamente para 

Alaíde. Padrinho, que estava de saída, se vira. 

PADRINHO – Faz um sinal para que os outros interrompam o que 

estavam fazendo. Hum? 

CLESSI – Muito nervosa, como se estivesse se salvando da morte. 

Eu, eu... Eu falei com ela, ela vai topar!... Padrinho e Mãe olham para Alaíde, 

mas sem incluí-la na cena. Ela continua fingindo que está escondida. 

PADRINHO – Ah, é? Alaíde imóvel. Pausa. 

CLESSI – É! Eu falei, ela me disse que sim. Ela disse que não vai 

mais colocar nenhum impedimento. 

PADRINHO – Olhando para a Alaíde. Que bom. Ele sai. Clessi relaxa 

por um instante, mas em seguida Padrinho dá o sinal para que os outros a 

retirem dali. Ela grita, se agarra às paredes, etc, e é arrastada para fora da 

cena. Alaíde segue Clessi. 

 

Cena 10 –  

Escutamos os gritos de Clessi cessando lá fora, e os gemidos de ódio da 

mãe. Vemos o carro dourado. O barulho do atropelamento como se 
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passassem por cima de Clessi. Enfim, se faz um silêncio constrangedor. O 

ambiente, aos poucos, retoma a atmosfera do casamento (luz, bossa nova, 

hostess?). A Mãe entra, vinda da rua. O Fotógrafo vai pra cima dela. Ele 

tira fotos do rosto dela sem parar, muito rápido. Ela o encara. O fotógrafo 

vai diminuindo os flashes até parar. Ela dá uma ordem para que Felipe Cruz 

dê início a paramentação do carro que acaba de entrar de ré na sala. Felipe 

Cruz começa arrumar o carro como se fosse o carro dos noivos, pendura as 

latinhas e tudo mais que possa ter ficado jogado da cena anterior, um 

pedaço de roupa, de madeira, uma taça, etc. Com um spray de espuma 

escreve nas portas, “até que a morte os separe” e “felizes para sempre”, 

faz corações. Ao mesmo tempo a Hostess e o coro/recepcionistas, enfeitam 

o carro como uma mesa de casamento/velório, com flores, caminhos de 

mesa, velas. 

[MUDAR ESSE TEXTO!!!] 

MÃE –A mãe vai ao microfone. 

Paulo Moreira Street Gastão dos Passos Costa e sua senhora Zelia 

Gastão Moreira, pais de Pedro Street Gastão; e Jorge César Farias, 

pais de Alaíde Farias Silva, agradecem, sensibilizados a todos que 

compareceram, [CITA A LISTA DE NOMES DOS CONVIDADOS] 

Técnicos abrem o porta-malas e colocam um corpo embalado em um véu 

branco em cima do capô. A mãe, sem qualquer menção ao corpo, retira. 

  

Cena 12 – O corpo sobre o carro – com Padrinho, Clessi, 

Camaleão/menino maluquinho, Chefe da Técnica, Assistente de Técnica 

 

Camaleão/maluquinho entra pega a escada da Clessi e sobe em cima do 

capo onde está o corpo. Tira o pano. Limpa o sangue com o lencinho. 

CAMALEÃO/MALUQUINHO – Está irreconhecível. Também, um corte 

deste no rosto! Pegou tudo isso aqui! Foi tão bonita - nem parece! 

CLESSI - Mais bonito seria ter sido assassinada por um menino. Um 

colegial! 

CAMALEÃO/MALUQUINHO (inquieto) - Seria tão bom que cada pessoa 

morta pudesse ver as próprias feições! 

CLESSI - Eu fiquei muito feia? 

CAMALEÃO/MALUQUINHO - O fotógrafo disse que não. Disse que você 

estava linda. 

CLESSI (impressionada) - Disse mesmo? Mas... (pausa, com o olhar 

extraviado) E o talho no rosto? (abstrata) Uma lampadada no rosto! Foi uma 

lâmpada fria, não foi? Eu queria tanto me ver morta. 

(Camaleão/maluquinho tira sua panelinha e faz de espelho) Gente morta 

como fica! 

CAMALEÃO/MALUQUINHO - Sabe o que é que a gente podia fazer? 

CLESSI - (acariciando-o nos cabelos) - O quê? 

CAMALEÃO/MALUQUINHO - Adivinhe. 

CLESSI - Nunca tive um amor. É a primeira vez. 

CAMALEÃO/MALUQUINHO – Quer morrer comigo? Fazer um pacto como 

aqueles dois namorados da Tijuca? 

CLESSI (carinhosa e maternal) - Eu gosto de você porque você é criança! Tão 

criança! 

CAMALEÃO/MALUQUINHO - É o que você pensa! 

CLESSI - Então não é? 

CAMALEÃO/MALUQUINHO (com raiva concentrada) - Você acha?! 

CLESSI - Estou brincando, bobo! Não tem nada demais! 

CAMALEÃO/MALUQUINHO - Você brinca assim comigo e um dia... 

CLESSI (brincando) - Você me mata! 
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CAMALEÃO/MALUQUINHO (mais a sério) - Quem sabe? Você acha que 

eu não posso matar você? 

CLESSI (afirmativa) - Você não teria coragem. Duvido! 

CAMALEÃO/MALUQUINHO – Talvez não tenha coragem para matar. Mas 

para isso tenho! (beija, os dois começam a transar, escorregando pelo carro, 

se lambuzando). 

PADRINHO – Levanta-se e observa os dois algum tempo. Começa a música 

“halo” de Beyoncé ao fundo, luz contra sobre o carro, um foco no Padrinho, 

que pega o microfone e fala. 

Na vida tem momentos que a gente sente muito medo. Tem momentos, em 

que a gente sente o peito doer, a gente para no meio da rua sem saber por 

quê, a gente fica andando de um lado para o outro no quarto, não sabe 

onde por as mãos, não sabe para onde olhar... A gente se olha no espelho, 

e a nossa cara não parece mais nossa... A gente não se reconhece mais. 

Tem momentos, às vezes, em que a gente sente que não sabe mais viver. 

E a gente sente que tudo, tudo vai mudar; que depois daquele dia, depois 

daquele minuto, a vida nunca mais vai ser o que era antes. E aí, a gente 

sente medo. A gente se sente sozinho, perdido, sem ter para onde ir... E a 

gente tenta voltar atrás. ...mas não consegue!... Porque vem a vida, e nos 

empurra para frente, e aí não tem mais como parar... A gente se desespera, 

chora, grita, esperneia... Mas não adianta. É nesses momentos que uma 

pessoa, às vezes um amigo, às vezes um parente... Uma pessoa precisa 

olhar bem para a nossa cara, bem dentro os nossos olhos, e dizer: “você 

continua o mesmo”. Você continua o mesmo! Pausa. Porque não importa!... 

Não importa o que acontecer, não importa a grande mudança você está 

vivendo, não importa se você trocou de emprego, se está indo morar em 

outro país, se está se separando, casando!... mas você precisa saber que lá 

dentro, lá, bem no fundo, você vai ser sempre você. Não precisa ter medo. 

Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da mudança. Tudo vai 

continuar como era antes. Mesmo se a mudança for a morte. Para alguém 

do público, estendendo a mão. Morre comigo? Para outro. Morre comigo? 

Morre? Para outro. Morre? Morre comigo. Eu não quero morrer sozinho. Para 

outra pessoa. Morre comigo. 

CAMALEÃO/MALUQUINHO (depois do gozo) - Clessi... 

CLESSI - Tenho chorado tanto! 

CAMALEÃO/MALUQUINHO (depois do gozo) – Clessi, eu já estou mais 

tranquilo agora, porque gozei. Quando a gente goza, é como se as angústias 

sumissem por algum tempo. Mas eu acho que você não gozou. Eu vi como 

você evitava isso, tentando me dar prazer, e me observando. Depois fica 

desse jeito, sentimental... 

CLESSI – Você se parece tanto com o meu filho que morreu! Ele tinha 14 

anos, mas tão desenvolvido! Acho que as mulheres só deveriam amar 

meninos de 14 anos... 

CAMALEÃO/MALUQUINHO (súplice) – Clessi, vou tentar resolver a sua 

situação. Ele começa a acariciar Clessi, mas ela está morrendo. 

CLESSI (morrendo) – Ele era um menino,  ele tinha o olho maior que a 

barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que 

davam para abraçar o mundo e macaquinhos no sótão, embora nem 

soubesse o que significava macaquinhos no sótão (com um gesto imenso e um 

tom profundo). 

Padrinho buzina 

CAMALEÃO/MALUQUINHO  -  Clessi! Acho que eu vou embora. 

CLESSI (desolada) - Já? 

CAMALEÃO/MALUQUINHO - É. 

CLESSI - Vai morar longe? 
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CAMALEÃO/MALUQUINHO - Assim, assim. Levantando. Vou indo 

mesmo, agora estou bem mais leve... 

CLESSI - Posso acompanhá-lo. 

CAMALEÃO/MALUQUINHO - Não... não vale a pena para mim. Eu vou 

sozinho. 

Entra no carro com o padrinho. Padrinho dá a partida e sai. Porém ele vira 

o carro para sair, nesta virada vemos Alaíde que estava escondida no porta-

malas. Ela pula do porta-malas. Está vestida de noiva. Clessi escorrega e 

cai. 

 

Cena  133 – Partida de Clessi – com Alaíde e Clessi.  

 

ALAÍDE (evocativa) - Você foi apunhalada por um colegial, então. 

CLESSI (admirada) – Não me lembro. O quê? 

ALAÍDE (sempre evocativa) - ...um menino de 14 anos matou você. 

(abstrata) 06 de novembro de 1905. Deu em todos os jornais. 

CLESSI –  Ele era lindo. Tinha os cabelos tão finos!... 

ALAÍDE – Eu estou sempre com a ideia de que seu namorado tinha 

a cara de Pedro. 

CLESSI – Não diga? Você parece maluca. 

ALAÍDE – Você é espírita? 

CLESSI – Eu respeito todas as religiões. São elas que não me 

respeitam... 

ALAÍDE – Oi? 

CLESSI – eu disse que eu respeito todas as... 

ALAÍDE – Eu escutei. Mas o que você quer dizer com isso? Bom. Não 

importa. Isso agora não tem mais nenhuma importância... 

CLESSI -  Gente como eu não existe, menina... (Alaíde triste pela 

outra. Pausa. As duas se olham profundamente) Eu acho que vou embora. 

ALAÍDE (desolada) - Já? Muda a expressão. Eu não sei, eu... Só sei 

que a gente precisa continuar com isso. Eu preciso viver, morrer... 

CLESSI - É tarde. E eu estou cansada disso tudo. 

As duas se despedem. Clessi sai. 

Cena  14 – atropelamento visível - com Alaíde e Camaleão/ferragens 

O carro então vem e a atropela pela última vez, dessa vez isso é visível, ou 

mais “real” do que todas as outras vezes. 

Parte III – O casamento 

Cena  01 –  

Começamos ouvir o som de um chuveiro ligado. A luz da alucinação vai 

gradualmente se transformando na luz do casamento. 

Cena  02 – preparação para o casamento - com Alaíde, Mãe, Padrinho, 

Felipe Cruz e Camaleão/Noivo 

O chuveiro é desligado.  

As hostess vem pegar o público e o leva para a igreja. 

Cena final – casamento na Igreja com Hostess, coro/madrinhas, Mãe, 

Padrinho, Clessi, Chefe da Técnica, Assistente de Técnica, Felipe Cruz,  Alaíde 

e Camaleão/Noivo   

O público é conduzido até a Igreja, onde o casamento será realizado. Na 

frente da igreja está o Camaleão/noivo, aguardando a noiva. Alaíde não 

vem. Algum tempo de constrangimento. Nada acontece. Depois de algum 

tempo, mais ou menos longo, aparece Alaíde. 
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Figura 5 - Resenha de Vestido de Noiva221 

 CAPÍTULO 4: NADA ACONTECEU X VESTIDO DE 

NOIVA - UMA ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DE 

ESCRITA 

                                            

221 In: MENEZES, Maria E. de. Grupo XIX mira contradições atuais. Resenha. Caderno de Cultura do 
Jornal O Estado de São Paulo, 01/03/2013. Disponível em: 
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-xix-mira-contradicoes-atuais-imp-,1027327, acesso 
em 24/03/2016. 
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Seria mais adequado dizer que o teatro, 

como espetáculo, se universalizava à 

maneira das outras artes modernas, e 

Nelson Rodrigues representava para o 

palco o que trouxeram Villa-Lobos para a 

música, Portinari para a pintura, Niemeyer 

para a arquitetura e Carlos Drummond 

para a poesia. O certo é que a estreia de 

Vestido de Noiva fez que o teatro 

brasileiro perdesse o complexo de 

inferioridade. (Sábato Magaldi222) 

Amplamente divulgada em matérias de jornal de sua época e estudos 

posteriores sobre a obra e a vida de Nelson Rodrigues, é notória a importância de 

Vestido de Noiva, bem como de toda a dramaturgia do autor, para o teatro brasileiro. 

Se Gonçalves de Magalhães é considerado, justamente, aquele que deu o primeiro 

passo rumo a uma dramaturgia nacional, com a peça Antônio José ou o Poeta e a 

Inquisição223, obra que inaugurava o romantismo no teatro brasileiro, Sábato Magaldi, 

comparando o impacto da obra com outras linguagens, nos diz que é Nelson 

Rodrigues, com Vestido de Noiva, que dá novo rumo a dramaturgia nacional, 

colocando o Brasil em pé de igualdade no que diz respeito à dramaturgia produzida 

no resto do mundo, ao dizer acima que com ela perdemos o complexo de 

inferioridade. Ainda segundo o crítico literário, o texto dramático de Nelson Rodrigues 

significou o “começo da moderna dramaturgia nacional, pela feliz união de múltiplos 

fatores, ausentes em nossas peças”224. Entre eles, podemos pensar na contribuição 

para além do texto, ou seja, na encenação que promoveu seu sucesso, portanto, nas 

importantes contribuições de Ziembinski e do grupo teatral Os Comediantes: 

São hoje lendárias as conquistas da montagem: substituía-se o velho estilo 
do predomínio do astro pelo desempenho da equipe, ensaiando-se e 
valorizando-se com igual carinho todos os intérpretes; o cenário construído 
e estilizado de Santa Rosa impunha-se pela modernidade de linhas, 
funcional e simultaneamente rico de sugestões; Ziembinski trocava a 
iluminação uniforme da sala de visitas habitual pelo uso de refletores, 

                                            

222 MAGALDI, Sábato. Introdução. In: RODRIGUES, Nelson. Teatro Completo de Nelson Rodrigues: 
peças psicológicas. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1981. 
223 O espetáculo estreou em 13 de março de 1838, representado pela companhia de João Caetano no 
então Teatro Constitucional Fluminense, atual Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Conforme 
palavras do próprio Gonçalves de Magalhães: “Lembrarei somente que esta é, se não me engano, a 
primeira tragédia escrita por um brasileiro, e única de assunto nacional” (1838, apud Magaldi, 1997.)  
224 MAGALDI, op. cit. 
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concebendo mais de 3000 efeitos luminosos; e o elenco abandonou as 
convenções do palco tradicional por formas estilizadas, adotando, 
contraponteando com as cenas de puro realismo, o grotesco de inspiração 
expressionista.225    

Além da merecida crítica ao texto, como constatamos na apresentação de 

Magaldi, a encenação do diretor polonês se consagrou um marco no teatro moderno 

brasileiro. Ainda que o texto tenha sido o centro da montagem, para alegria da plateia, 

Ziembinski se encarregou do caráter de espetáculo, inerente à arte teatral, e 

revolucionou na proposição dos elementos: iluminação, cenário e representação do 

ator. Assim, deu a estes elementos o devido lugar de importância que devem ter, ao 

lado do texto. Afinal de contas, o teatro só pode ser pensado enquanto acontecimento 

artístico complexo, sendo o texto apenas parte desse todo. 

Se Vestido de Noiva foi uma montagem histórica, assim também Nada 

aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, pode ser vista como parte de um 

movimento divisor de águas no cenário brasileiro: o teatro contemporâneo. Isso 

porque há características próprias dessa produção, e que dialogam com outras 

propostas cênicas de teatro de grupo na Cidade de São Paulo, que caracterizam um 

novo modo de fazer teatro nos últimos anos. São características do espetáculo, que 

o colocam nesse rol de encenações contemporâneas: a exploração do espaço não-

convencional; a estreita relação entre teatro e performance; o espectador no centro 

do acontecimento teatral, participando ativamente da cena, tendo como base uma 

relação direta e honesta entre ator e público; e o caráter de dramaturgia aberta. 

Entre outras coisas, podemos afirmar que esse espetáculo só pode acontecer 

da forma que acontece num espaço como a Vila Maria Zélia, ou muito parecido, visto 

a importância do espaço como proposta estética e que define a encenação. Isso nos 

remete ao conceito de espaço específico, que pressupõe um processo de criação em 

total diálogo com o espaço, ou seja: 

Toda obra de site-specific constrói uma situação, isto é, estabelece uma 

relação dialógica e dialética com o espaço. [...] a obra de site-specific dá 

ênfase ao lugar ao incorporá-lo. Como realidade tangível, a arte site-

specific considera os elementos constitutivos do lugar: as suas dimensões 
e condições físicas. Estas obras referem-se ao contexto ao qual se inserem 

oferecendo uma experiência fundada no ‘aqui-e-agora’, tendo em vista a 
participação do público (responsável pela conclusão das obras). O 

                                            

225 MAGALDI, op. cit., p. 15-16. 
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imediatismo sensorial (extensão espacial e duração temporal) revela a 

impossibilidade de separação entre a obra e o seu site de instalação.226 

 . Como reproduzir em outro espaço as investidas que o carro faz dentro da 

cena (invadindo literalmente o galpão do grupo de forma abrupta e assustadora)? E 

os efeitos sonoros que causa - ao partir, acelerar, frear, etc.? Logicamente que não 

estamos nos referindo a transposição a um teatro italiano, e sim da inviabilidade de 

realizar esse mesmo espetáculo em qualquer outro espaço que não ofereça as 

mesmas condições no entorno do espaço de representação, que deve ser acessível 

ao veículo, por exemplo. O carro é quase um personagem na história, que ajuda a 

explorar o espaço da vila (junto com os atores que perambulam ao redor do prédio), 

que gera ruído (que integra a sonoplastia do espetáculo), tensão, rupturas de cenas. 

Em outros momentos, o carro parece ser um elemento de cena, compondo o cenário 

dentro e fora do salão de festas. 

Se olharmos para as características de obra aberta, ou lacunar, e coautoria do 

público, veremos que elas se fundem na escolha dramatúrgica do grupo, que cria um 

novo contexto para o plano da realidade: a festa de casamento de Alaíde. Uma 

associação muito feliz com a ideia do noivado, por sinal. Tal escolha coloca o público 

no centro dos acontecimentos e abre espaço para sua contribuição efetiva no 

espetáculo. Portanto, potencializa o caráter polifônico do espetáculo. 

A proposta inicial do espetáculo coloca o espectador numa situação, 

propositalmente, dúbia: montagem do espetáculo ou organização de uma festa? Num 

espaço igualmente dúbio: espaço de representação ou do público? Que só será 

esclarecido quando as mesas para os convidados começam a ser organizadas e eles 

são chamados pelo nome, sendo direcionados aos seus lugares. Tal proposta 

coaduna com a visão contemporânea de teatro como performance: pautada no aqui 

e agora do acontecimento; eliminando a barreira teatro-público, portanto, sensível e 

suscetível a possíveis interferências por parte de quem participa (a forma como o 

público ocupa o espaço; o que fazem enquanto “nada está acontecendo”; a relação 

que se estabelece entre atores e público); e ainda leva o público a leituras sensoriais 

(degustação do vinho e dos petiscos); bem como o uso de linguagens diferentes 

                                            

226 CARTAXO, Zalinda. Arte nos espaços públicos: a cidade como realidade. O Percevejo Online, v. 1, 
n. 1, 2009. Disponível em: http://seer.unirio.br/index.php/opercevejoonline/article/view/431, acesso em 
01/04/2016. 

http://seer.unirio.br/index.php/opercevejoonline/article/view/431
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(vídeo, fotografia; documentário, etc.) Ou seja, uma ação “potencializada por 

presença ao vivo, com atuação sensível e pensante do performer e pela incorporação 

de linguagens de ponta (hierarquias de organização-suporte-narrativa-ação)”227. Esta 

última, em especial, bem representada pela tecnologia presente no espetáculo e sua 

contribuição para contar a história de Alaíde de Vestido de Noiva, agora em Nada 

aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, cuja autoria, a partir da nossa 

análise, pode ser entendida como uma escrita colaborativa: Nelson Rodrigues, 

Grupos XIX e Alexandre Dal Farra. 

Curiosamente, mas não fortuitamente, o caráter temporal da performance, do 

aqui-e-agora, está presente no próprio título do espetáculo: tudo está acontecendo. 

Há, desde aí, uma relação direta com a proposta de um plano da realidade: na fábula 

de Nelson o acidente e as cenas na sala de cirurgia do hospital; em Nada aconteceu 

a festa de casamento. De forma complementar, podemos olhar para essa 

peculiaridade temporal do título e da ideia de performance como metalinguagem, ou 

seja, o teatro como arte efêmera que acontece na frente do público. Outra 

leitura/hipótese possível seria assumir o pronome indefinido tudo, do título, como 

pronome indicativo de junção das duas obras sendo representadas: a de Nelson e a 

do grupo. Essas considerações, entre outras possíveis, já asseguram a importância 

da releitura proposta pelo Grupo XIX e, portanto, já justifica representar Nelson 

Rodrigues quase um século depois de sua estreia. Todavia, essa análise da 

encenação de Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, busca 

entender como a obra de Nelson contaminou a criação do Grupo XIX. Portanto, como 

ela está presente no novo trabalho. E para isso, este estudo busca responder algumas 

perguntas, como: O que há de comum entre as duas obras? Quais temas e discursos 

foram assimilados? O que foi deixado de lado? O que foi modificado para dialogar 

com o século XXI? Quais discursos foram acrescentados? Qual a contribuição do 

Grupo XIX com esse novo olhar sobre a obra de Nelson? A análise preliminar nos 

permitiu encontrar as seguintes categorias de análise: escrita como ruptura (O que foi 

deixado de lado? O que não interessou ao grupo? O que é inovador?); escrita como 

apropriação (O que ficou do texto?); escrita como atualização (O que adquire nova 

                                            

227 COHEN, Renato. Performance-Anos 90: Considerações sobre o Zeitgeist Contemporâneo. JG 
Teixeira (Org.). Performáticos, Performances & Sociedade. Brasília: UnB/Transe, 1996. 
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roupagem? Novo contexto? Nova forma de expressão?); e escrita como ampliação 

(Quais são os desdobramentos a partir do texto?).   

A partir dessas categorias, estabelecemos um paralelo entre estruturas, texto, 

temáticas e outras questões, postas por Nelson Rodrigues em Vestido de Noiva e 

pelo Grupo XIX. Para isso, levaremos em conta também discursos presentes no 

espetáculo como vozes plenivalentes, em especial as que dizem respeito a discursos 

midiáticos que se configuram como interferências na trama. 

Como já definimos, nosso objeto de estudo é o texto, que aqui significa o 

clássico e o contemporâneo, mas que também resvala, aqui e ali, na enunciação da 

nova versão, o espetáculo, ou da memória dele para ser mais preciso (fruto da 

experiência como público do espetáculo), quando preciso for, para dar suporte à 

análise, a fim de somar, complementar, confirmar o que não se encontra enquanto 

enunciado. As falas de ambos os textos apresentadas ao longo da análise foram 

emprestadas do texto original do Grupo XIX e da publicação de Vestido de Noiva em 

Obras Completas228. 

ESCRITA POR APROPRIAÇÃO 

Ronaldo Serruya229 afirmou que o grupo não se interessava pelo texto como 

um todo, mas tinham muito interesse pela ideia dos planos, como explica: “A gente 

leu o texto, bastante até, mas a gente queria desconstruir. O texto, a princípio não 

nos estimulou, no sentido do texto em si, e sim o jogo dos planos e as personagens”. 

Dessa forma, vemos que o ponto de partida para o estudo do texto e as primeiras 

experimentações foram os planos da realidade, memória e alucinação. Nossa análise 

nos fez perceber a seguinte apropriação dos planos no novo espetáculo: 

Plano da realidade: a festa de casamento de Alaíde; as tentativas da mãe de 

apressar a filha para a cerimônia; cena de finalização do banho de Alaíde, se 

preparando (sugerida por áudio); e, finalmente, o casamento de Alaíde. 

Plano da memória: a relação de Alaíde com seu noivo; a casa da infância e o 

diário de madame Clessi; a reação e atitudes da mãe com a descoberta do diário.   

                                            

228 RODRIGUES, Nelson. Teatro completo I: peças psicológicas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 
229 Durante entrevista a esta pesquisa. 
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Plano da alucinação: o atropelamento; o encontro entre Alaíde e Madame 

Clessi (e desta última com seu “namorado”) no bordel; o assassinato do noivo, bem 

como as tentativas de reconstituição; aparições dos homens com a mesma cara do 

noivo (representados pelo personagem Camaleão). 

Como na obra original, memória e alucinação se confundem na nova versão. 

Se na primeira isso acontece enquanto a personagem central titubeia entre os limites 

da vida e da morte, nesta há uma sugestão de que a personagem entrou em delírio 

durante o banho (por isso da demora), mas não sabemos como, nem por que motivo. 

O plano da realidade, como no original, apresenta o tempo cronológico. 

Entretanto, se no original a peça começa com o atropelamento, aqui ele tem início 

com a recepção dos convidados. Se lá o atropelamento de Alaíde é real, aqui somos 

levados a acreditar que é pela justaposição de duas informações: a mãe conta 

(através da porta) a Alaíde sobre o atropelamento; ouvimos os ruídos de 

atropelamento e frenagem brusca em momentos diferentes (Inicialmente, os barulhos 

de freada e estrondo depois de toda a sequência da “Parte 1 – A montagem”, quando 

se inicia a Parte 2 – A alucinação). O que o espectador sabe no início da 

representação? No plano da realidade, sabemos que Alaíde está para chegar, já que 

é sua festa de casamento e vemos a mãe da personagem bater à porta do quarto da 

filha insistentemente, dando a entender que a filha está lá dentro e logo tomará seu 

lugar na cerimônia. Exemplo disso é a cena 3.1 da parte 1: 

Cena 3.1 – chamando a filha 

Mãe aparece com a luz ainda meio que apagada [luz pós-acidente], dá um 
sorriso amarelo para a plateia-convidados, olha pra alguém imaginário que 
parece estar vindo de fora e segue em direção à porta. 

Filha? Filha você está aí? Está tudo bem? Esse blecautezinho foi por causa 
do acidente... Mas já está tudo bem... Tudo já foi consertado. É que parece 
que atropelaram uma mulher... aqui perto da igreja. Mas já está tudo bem. A 
assistência já levou. Ela atravessou na frente de um carro dourado. O chofer 
fugiu. O chofer meteu o pé, imagina?!... Filha? Não está pronta? Estão todos 
te esperando pro casamento!... Filha?.... 

A cena acima nos faz entender que a mãe acredita que sua filha Alaíde se 

encontra dentro do quarto, preparando-se para a cerimônia. Nessa cena a mãe faz 

referência a uma suposta mulher que teria sido atropelada. Entretanto, não 

escutamos nenhuma resposta de Alaíde. Encontramos essa mesma cena da mãe do 

lado de fora do quarto de Alaíde na história de Nelson Rodrigues, mas em outro 

contexto: Lúcia, irmã de Alaíde, tem um momento de explosão e revela à irmã seu 
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amor por Pedro e seu ressentimento pelo fato de ela ter roubado seu namorado; 

quando a mãe bate à porta e quer entrar, Lúcia não abre dizendo que deve esperar 

por já estarem nos acabamentos finais, assim ela continua sua discussão com Alaíde, 

confessando que é amante do noivo e terminando por esbofeteá-la e ameaçá-la, 

dizendo que aquele casamento não se realizaria. Além de reformulação da cena da 

mãe batendo na porta da noiva, na atual proposta, como vemos nas passagens 

destacadas acima, a personagem reproduz falas literais de Vestido de Noiva, em 

especial, do trecho em que o repórter Pimenta informa ao jornal Diário sobre o 

atropelamento, como podemos ver: 

Carioca-Repórter - Uma senhora foi atropelada. 

Redator do Diário - Na Glória, perto do relógio? 

Redator D'A Noite - Onde? 

Carioca-Repórter - Na Glória. 

Pimenta - A Assistência já levou. 

Carioca-Repórter - Mais ou menos no relógio. Atravessou na frente do 
bonde. 

Redator D'A Noite - Relógio. 

Pimenta - O chofer fugiu. 

Redator de Diário - O.K. 

Carioca - O Chofer meteu o pé  

Esse primeiro indício da presença de Nelson Rodrigues no texto de Nada 

Aconteceu nos permitiu entender que houve um processo de seleção e apropriação 

de trechos do texto original. Essa constatação será ampliada ao longo deste estudo 

sobre apropriação, mas vale trazer já aqui o depoimento de Janaína Leite, quando 

perguntamos se foram os próprios atores, em propostas de workshops, que 

selecionaram excertos do original: 

Janaína – É, a maioria apareceu antes. E depois, com a estrutura criada, o Alê 

(dramaturgo) perguntou assim: “Ah, tem alguma coisa do Nelson que a gente 

pode usar?”. E a gente foi fazendo, depois, alguns enxertos na estrutura. Dava 

essa vontade de ter, de passar por momentos... bem Nelson. Não tem tanta 

coisa, mais têm coisas lá, bem marcadas, dele. 

A fala de Janaína denota a valorização do texto de Nelson Rodrigues e sua 

importância no processo de criação do espetáculo, que, por sua vez, foi estratégia de 

escrita por parte do dramaturgo também. 

Voltando à análise dos planos, verificamos que há a mesma proposta de 

sobreposição, com ações simultâneas, ainda que em tempos diferentes. Isso tanto no 
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texto quanto no espetáculo. A proposta cinematográfica de apresentação de quadros, 

cortes e retomadas de cenas, flashbacks, e recurso de “voz-off” do original são 

potencializados na nova montagem com recursos tecnológicos mais modernos, como 

as projeções de vídeos e fotos. A própria existência do carro como objeto real de cena 

que gera a sonoplastia de ruídos e estrondos do atropelamento é um diferencial que 

amplia a característica cinematográfica proposta por Nelson. 

Outro ponto comum entre as duas obras diz respeito à ideia de uma “mulher 

sem memória” (que dá título à cena em Nada aconteceu), no plano da alucinação, 

dentro do bordel. Ou seja, no momento inicial de seu delírio pós-atropelamento, 

Alaíde vai parar no bordel de Madame Clessi e não lembra de sua própria identidade. 

Entretanto, em Vestido de noiva ela sabe que está ali para falar com Madame Clessi, 

já em Nada aconteceu ela não se lembra nem disso. O nome de Clessi aparece ao 

final da “Cena 03 – a mulher sem memória”, em que a personagem Alaíde é 

apresentada por Camaleão/Zé Bonitinho: 

CAMALEÃO/ZÉ BONITINHO – Sem mais delongas. Temos aqui hoje a 
honra de receber uma convidada muito especial, Very special! Uma 
convidada do balacobaco. E queremos muito que ela suba ao palco! (Um 
holofote ilumina Alaíde que estava meio de canto. Coro/putas puxam 
aplausos. Perdida, Alaíde se vê no palco, sendo vista, percebe que todos 
esperam algo dela). [...] Então, passo a palavra, passo o microfone e se 
deixar eu passo a vara! Uma ótima noite pra todos nós! Vamos aplaudir! 

ALAÍDE – (está emudecida. Não tem ideia do que dizer. Não tem ideia de 
quem é) Eu... (silêncio), Eu... (confusa, abre a bolsa para ver se encontra 
alguma pista de quem ela seja. Todos esperam a sua fala. Constrangimento 
geral. Sem querer, derruba a bolsa no chão. Coro/putas lhe entregam o 
microfone o que dispara um jorro de fala em Alaíde) 

Sem saber o que fazer ou falar, a personagem faz um discurso verborrágico 

confuso. Ao final ela se lembra de Madame Clessi e entende o motivo de estar ali230: 

Vestido de Noiva – Primeiro Ato 

Alaíde (trazendo, de braço, a 1ª mulher, para um canto) – Aquele homem ali. 
Quem é? (indica um homem que acaba de entrar e que fica olhando para 
Alaíde.) 

3ª mulher – Sei lá! (noutro tom) Vem aos sábados. 

Alaíde (aterrorizada) Tem o rosto do meu marido. (recua, puxando a outra) 
A mesma cara!  

                                            

230 Mais adiante, em Escrita como ampliação, falaremos sobre a construção e apresentaremos o texto 
na íntegra, por ora o que queremos é apenas apresentar a apropriação da temática, por isso, trazemos 
a seguir excertos dos dois textos, omitindo o discurso no segundo caso. 
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3ª mulher – Você é casada? 

Alaíde (fica em suspenso) – Não sei. (em dúvida) Me esqueci de tudo. Não 
tenho memória – sou uma mulher sem memória. (impressionada) Mas todo 
o mundo tem um passado; eu também devo ter – ora essa!   

Nada aconteceu – cena 3: a mulher sem memória 

Alaíde – (está emudecida. Não tem ideia do que dizer. Não tem ideia de 
quem é) Eu... (silêncio). Eu... (confusa, abre a bolsa para ver se encontra 
alguma pista de quem ela seja. Todos esperam a sua fala. Constrangimento 
geral. Sem querer, derruba a bolsa no chão. Coro/putas lhe entregam o 
microfone, o que dispara um jorro de fala em Alaíde) [...] Duvido que você 
me conheça. Diga se me viu alguma vez aqui, diga. Bufão, bufão. Quem é 
esse aí! Tem a cara do meu noivo também! Filho da puta, está se metendo 
em tudo que é lugar, me perseguindo, e eu nem sei quem é esse cara! O 
nome dela é Zuleika, Aurora, o nome dela é Carminha, o nome dela é Maria 
de Fátima, o nome dela é Clessi... O nome dela é Clessi! Clessi?... (pequeno 
lampejo de lucidez) Clessi... O diário, Madame Clessi, você? Alaíde 
desmonta numa cadeira depois de ver a luz rosa que anuncia Clessi.  

Neste trecho acima, vemos outra evidência de apropriação temática 

(perseguição de Alaíde pelo noivo), na afirmação de Alaíde de que o homem que 

aparece no bordel tem a cara do noivo dela, recurso utilizado por Nelson Rodrigues. 

Contudo, há um tratamento diferenciado na versão contemporânea com a concepção 

do personagem “Camaleão”, que irá metamorfosear-se em diferentes personagens 

ao longo do espetáculo, voltaremos a esse personagem ao tratar da apropriação 

como ampliação. A obsessão com o noivo nos dois textos está ligada ao sentimento 

de culpa por possivelmente tê-lo assassinado, outro tema que se repete, sendo que 

nos dois casos tudo acontece apenas na cabeça de Alaíde. 

Até aqui, identificamos estratégias de apropriação temática, estrutural e de 

passagens do texto original do autor carioca. Para completar, apontamos ainda o 

tema da violência presente nas duas obras e que na versão contemporânea se 

amplia, não só com uma cena ‘da morte do noivo mais violenta e sangrenta, mas 

também com o caráter de violência das cenas de atropelamento, que muitas vezes 

chega a assustar o espectador desavisado. Tudo isso nos revela a forte presença da 

obra de Nelson Rodrigues na releitura do Grupo XIX de Teatro. Vamos a seguir 

apresentar a análise das duas obras a partir das categorias: escrita como ruptura; 

escrita como apropriação; escrita como atualização; e escrita como ampliação. 

ESCRITA COMO RUPTURA 

Clessi – (irada, gritando, balança a cabeça da outra) É impossível que não 
tenha acontecido nada, Alaíde!!! É impossível! Fala! Lembra!!! Nunca 
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aconteceu nada! / Alaíde – Nunca aconteceu nada? / Clessi – Aconteceu! 
Com certeza aconteceu! Aconteceu muito mais coisa! Tem muita coisa 
acontecendo!!! Muita! Muita coisa! Não está acontecendo nada! NA-DA!!! 
Foda-se! Lembra de alguma coisa, vai, dá um jeito de lembrar! Tanto faz!!! / 
Alaíde – (impaciente com a própria memória) – Mas eu não me lembro, 
Clessi. Estou com a memória tão ruim!... 

(Grupo XIX e Dal Farra, Nada aconteceu 231) 

A epígrafe, que traz um trecho de cena entre Alaíde e Madame Clessi, nos 

remete ao título do espetáculo e nos faz refletir sobre a representação desses três 

planos, revelando fendas de interpretação: Nada aconteceu (ilusão da memória? 

Alucinação? Nada de mais? Metáfora sobre a ilusão teatral? [ou...]); tudo acontece 

(realidade? Especulação? Sobreposição dos planos dentro da peça? Expressão de 

que é comum e devemos nos habituar? [ou...]; e tudo está acontecendo (Tudo sobre 

Alaíde? As questões político-sociais apontadas no texto? Ilusão de representação da 

realidade? Metalinguagem: o aqui-e-agora da representação teatral? Nelson 

Rodrigues e Grupo XIX em cena? [ou...]). Enfim, como vemos, o título é lacunar e 

aponta possibilidades de leitura. O espetáculo, por sua vez, não se propõe a 

responder, e sim fazer com que o espectador chegue à sua própria conclusão. 

Proposta essa que se concretiza desde o início, quando o grupo lança um enigma 

que pode ser representado pelas seguintes perguntas: montagem técnica ou 

representação? É preparação ou já é teatro? Público ou figurantes do casamento? 

Bordel ou casamento? Espaço real ou de representação? Espaço do ator ou do 

público? 

Ronaldo Serruya232, ao falar sobre como se deu a aproximação com a obra de 

Nelson, afirma que havia um desejo inicial do grupo de “desconstrução” do texto 

original, e podemos afirmar que isso permeou toda a escrita do trabalho, resultando 

em significativas mudanças dramatúrgicas. A primeira delas é o rompimento com o 

tema do triângulo amoroso no interior da trama, que em Vestido de Noiva se dá com 

as duas irmãs apaixonadas pelo mesmo homem. Tema que não interessava ao grupo 

por parecer, segundo o ator, “pequeno burguês”, “novela das oito...”. No entanto, a 

tensão familiar é um dos pilares de Nelson, e é ela que leva seus personagens a 

revelar segredos íntimos ao longo da trama, compondo assim um emaranhado de 

                                            

231 GRUPO XIX DE TEATRO; DAL FARRA, Alexandre. Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está 
acontecendo. Espetáculo teatral, 2013. 
232 Em entrevista a esta pesquisa. 
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acontecimentos prévios que nos fazem compreender o porquê do destino de alguns 

personagens. É assim, por exemplo, com Alaíde, quando ficamos sabendo que 

roubou o noivo da irmã e que esta é amante atual dele. A tensão provocada por Lúcia 

no quarto da noiva, com a mãe batendo à porta, e a revelação dos segredos nos 

fazem entender o porquê de Alaíde matar o noivo no plano da alucinação. Portanto, 

a existência da personagem Lúcia e o conflito ali posto são imprescindíveis na obra 

de Nelson para a composição de Alaíde como personagem complexa e misteriosa, 

que, começando como uma mulher sem passado, vai sendo revelada ao público 

gradativamente. Alaíde, ao matar o marido violentamente no plano da alucinação, 

revela um desejo de vingança inconsciente, uma vez que no plano da realidade havia 

descoberto a traição dele com sua irmã. Um mote dramatúrgico relevante. 

Essa parte da trama, a que nos referimos acima, nos remete a um dado 

biográfico do autor, cujo irmão foi assassinado na redação da Crítica, vítima de uma 

mulher que invadiu o jornal para matar o pai do dramaturgo, o diretor Mário Rodrigues, 

mas não o encontrou e terminou vingando-se no irmão de Nelson. “Há, nesse crime, 

um forte componente de vingança irracional, sublinhando o absurdo da existência”233 

na obra do dramaturgo. Dessa forma, ao pensarmos suas personagens, podemos 

concluir que “importa de cada uma apenas a faceta que acrescentará um dado novo 

à ação, fundamentando-a, sem sobrecarregá-la”234 e isso torna Lúcia, ainda que 

secundária, uma personagem essencial em Vestido de Noiva. Isso se reforça ao final, 

quando sabemos que ela se casa com Pedro, conquistando tudo aquilo que invejava 

na irmã. Além dessa relação conflituosa entre as duas, Lúcia, ao revelar seu romance 

secreto, desmascara também Pedro, que era visto por Alaíde como um homem 

correto e apaixonado. 

A partir do exposto acima, podemos afirmar que a escolha por não manter a 

personagem Lúcia leva o grupo a abrir mão de algumas questões importantes 

daquela dramaturgia: o tédio e insatisfação feminina que levam Alaíde a roubar os 

namorados da irmã e ter desejos mundanos235; a tensão familiar entre as irmãs; a 

                                            

233 MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva, 1992 
(p. 22). 
234 MAGALDI, Sábato. Introdução. In: RODRIGUES, Nelson. Teatro Completo de Nelson Rodrigues: 
peças psicológicas. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1981. 
235 Sábato Magaldi classifica a personagem Alaíde como uma Madame Bovary carioca. Ver: MAGALDI, 
Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva, 1992. (p. 26) 
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temática do homem cafajeste (outra recorrência na obra de Nelson); e o final feliz com 

o casamento da irmã em contraste com a morte de Alaíde. A ruptura com essas 

temáticas e motes dramatúrgicos obriga a nova dramaturgia a encontrar outras saídas 

para o desenvolvimento e desenlace da história. O resultado, porém, é frágil. O desejo 

de matar o noivo no plano da alucinação aponta apenas uma possível vontade de 

desmanchar o casamento, por medo do compromisso talvez, portanto, num hipotético 

momento de dúvida sobre casar-se ou não da personagem na nova versão. Esse 

motivo não justificaria uma cena de morte tão violenta como o mote de traição, 

proposto por Nelson. A característica de mulher invejosa e vulgar que faz a Alaíde de 

Nelson procurar Madame Clessi por identificar-se com ela, não nos é apresentada da 

mesma maneira pelo grupo XIX. Isso nos mostra que na nova versão sabemos menos 

a respeito da personagem, e isso se dá pela decisão de deixar a personagem “Irmã” 

fora da trama, bem como os conflitos em torno dela. Por outro lado, a temática da 

família recebe novo tratamento, em especial no que diz respeito ao pai, como 

apontamento de uma relação conflituosa. Este, ainda que distante, aparece em vídeo, 

aparentando estar bêbado ou drogado e dizendo obscenidades na frente de todos os 

convidados, como vemos a seguir236: 

CAMALEÃO/LORO JOSÉ - 

[…] ...e agora, uma mensagem que certamente vai emocionar todos os 
nossos convidados e principalmente, você Alaíde. A mensagem de alguém 
que gostaria muito, muito de estar aqui, mas, você sabe que, infelizmente, 
minha querida, hoje isso é impossível! Mas ele está aqui, ao vivo, para falar 
com você! Por favor, pessoal da técnica!, podem iniciar a conexão on line 
special, que vai possibilitar que a gente veja ele aqui, ao vivo!, live!!! 

No telão, o pai, um senhor, em um gramado verde, ao fundo uma grande 
piscina ou um campo de golfe. O Pai usa óculos escuros e terno. Ao lado 
dele está um bode preto. A imagem parece ser de uma webcam (mas o som 
é totalmente compreensível). Alguém está filmando, com a câmera na mão, 
com certa liberdade para se aproximar e se distanciar dele. Pequenas falhas 
dão a impressão de que a comunicação é feita ao vivo. 

PAI – Fica alguns instantes em silêncio, olha para a câmera, que o rodeia. 
Ele está um tanto quanto bêbado. Acaricia o bode, altivo, como se pensasse 
no que dizer. Pausa. Câmera passeia um pouco. Ele se decide e olha para 
a câmera. 

...bom, filha, é o seguinte. Você está me vendo agora, aí, né, na festa... Bom. 
Eu... Eu queria... Primeiro, eu queria mostrar, aqui... Eu quis falar aqui de 
fora, porque é mais bonito... Tem piscina (a câmera passeia um pouco em 

                                            

236 Grifos nossos. 
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volta) Tem churrasqueira... Viu, filha, isso é... Pra você não ficar preocupada! 
Está tudo bem aqui... O papai está sendo bem tratado, tá? 

O personagem Camaleão/Loro José, numa cena típica de programas de 

auditório de algumas emissoras de tv, com formato de “homenagem a um artista”, 

com depoimentos de amigos e familiares, introduz o pai, que supostamente deveria 

prestar uma homenagem à filha durante a festa de casamento. Como vemos, há 

pouca informação sobre o local onde ele se encontra, apenas que está “em um 

gramado verde, ao fundo uma grande piscina ou um campo de golfe” e tem uma 

churrasqueira. Dele, sabemos que veste terno, usa óculos escuros, tem um bode 

preto ao seu lado e está bêbado. A descrição do lugar, a presença do animal, somado 

as últimas palavras, quando diz que está sendo bem tratado, nos fazem pensar que 

ele se encontra numa clínica de tratamento. Essa cena mostra uma nova escolha do 

grupo de tratamento temático da figura do pai. Ao invés de [re]apresentar a figura 

patriarcal como centro da instituição família, como no original, a cena mostra um pai 

ausente, alcóolatra, em condição degradante. Ao contrário da homenagem e palavras 

que exprimissem seu desejo de felicidade aos noivos, o que ouvimos é um discurso 

de tentativa de fazer a filha desistir do casamento, de negação do noivo como genro, 

e ainda recheado de palavras e gestos obscenos. A cena que começa tranquila vai 

propondo um surto do pai, que se relaciona com o bode, fazendo perguntas, xingando 

e batendo nele, até tomar a câmera de forma violenta das mãos de quem está 

segurando e começar a filmar a própria boca, enquanto imita o som do bode falando 

com ele e a gargalhar estridentemente. Só a essa altura a transmissão (sugerida 

como “ao vivo”) é interrompida por Loro José, que comenta pateticamente: “Nossa, 

que forte, hein!”. Uma sátira a esse tipo de programa de tv. Este tipo de proposição 

temática em torno do personagem Camaleão e da mídia será estudada logo adiante 

quando analisaremos a escrita enquanto ampliação. 

Essa problemática com o pai, a vida difícil da mãe que a cria sozinha e o 

fracasso do casamento dos dois pode ser entendido com uma boa justificativa para o 

conflito de Alaíde na proposta do Grupo XIX e de Alexandre Dal Farra para a crise 

existencial poucos minutos antes da cerimônia. Ainda assim, isso também é uma 

hipótese, porque não sabemos o que acontece com a personagem durante o banho. 

O tema do final feliz com casamento se repete em Nada aconteceu, mas sem 

traição, sem ninguém querendo acabar com a felicidade de Alaíde, sem morte e muito 
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menos, portanto, a irmã casando com o noivo viúvo da irmã. Isso porque nesta versão, 

o Grupo XIX e Alexandre Dal Farra levam ao extremo a ideia de alucinação (“Nada 

aconteceu”), revelando ao final para o público que tudo não havia passado de um 

surto, de um delírio, de uma alucinação de Alaíde. Como já adiantamos acima, 

trancada em seu quarto (e por isso a mãe bate à porta várias vezes), ela está no 

chuveiro, e toda a história que vimos e ouvimos se passa em sua cabeça. O que a 

teria levado a esse estado de delírio e devaneio? Havia ela desmaiado? Batido a 

cabeça? O uso de alguma droga? Hipóteses apenas. Nós, o público, não sabemos, 

visto que estamos do lado de cá da porta. A sequência final, parte III do espetáculo, 

com a transição do plano da alucinação para o plano da realidade, nos revela apenas 

a situação de banho: 

Parte III – O casamento237 

Cena 01 – Começamos ouvir o som de um chuveiro ligado. A luz da 
alucinação vai gradualmente se transformando na luz do casamento. 

Cena 02 – preparação para o casamento - com Alaíde, Mãe, Padrinho, 
Felipe Cruz e Camaleão/Noivo 

O chuveiro é desligado.  

A hostess vem pegar o público e o leva para a igreja. 

Cena final – casamento na Igreja com Hostess, coro/madrinhas, Mãe, 
Padrinho, Clessi, Chefe da Técnica, Assistente de Técnica, Felipe Cruz, 
Alaíde e Camaleão/Noivo   

O público é conduzido até a Igreja, onde o casamento será realizado. Na 
frente da igreja está o Camaleão/noivo, aguardando a noiva. Alaíde não vem. 
Algum tempo de constrangimento. Nada acontece. Depois de algum tempo, 
mais ou menos longo, aparece Alaíde. 

Como vemos, ao contrário de Vestido de noiva, temos um final feliz para 

Alaíde, que casa com seu noivo. E este, por sua vez, não é um cafajeste. Não há, 

assim, na versão contemporânea, a morte de caráter “acidental” (e inesperada) de 

Alaíde, em oposição a “trágico” (como algo predestinado, na acepção grega do 

termo)238, que leva a personagem a uma fuga consciente ou inconsciente da 

realidade. Ou seja, o grupo preferiu romper com a ideia de “autodestruição da heroína, 

                                            

237 Terceira e última parte do texto Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, do Grupo 
XIX de Teatro e Alexandre Dal Farra. 
238 Não vamos discutir aqui a classificação ou não de Vestido de Noiva como tragédia. Sobre este 
assunto ler: MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva, 
1992. 
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por desejo de não mais opor-se ao mundo adverso”239. O que se explora na versão 

do Grupo XIX é, também no plano da alucinação, o conflito interior de uma jovem que 

não tem certeza se quer mesmo concretizar o casamento que está por acontecer, ao 

mesmo tempo que revela seus desejos mundanos, através da identificação com a 

personagem Madame Clessi. 

Memória e alucinação se misturam em Nada Aconteceu. O que vemos, como 

memória, não são revelações de fatos reais de seu passado (o assassinato do próprio 

noivo é um bom exemplo). Dessa forma, a morte do noivo, a mulher de véu e Madame 

Clessi são apenas projeções do subconsciente da personagem que não têm relação 

com o plano da realidade. Ou seja, o novo espetáculo gira em torno desses dois 

planos: o da realidade e o da alucinação. Outro ponto de ruptura é com a narrativa 

lacunar de Nelson Rodrigues que vai se completando a medida que os fatos da 

realidade vão sendo inseridos na trama, ou seja, em Vestido de noiva a memória 

sobre uma realidade passada (memória) compõe o desenvolvimento da narrativa com 

a crescente recuperação de Alaíde de fatos importantes para o desenlace da história, 

em especial, o triângulo amoroso que culmina com o casamento de Lúcia e o viúvo. 

Este último acontecimento, vale ressaltar, confirma a veracidade das memórias de 

Alaíde, e, portanto, a conexão com o plano da realidade. Com esta trajetória temos 

uma narrativa completa ao final do espetáculo. Neste caso, temos uma amarração 

coerente e argumentos sólidos que estabelecem a relação plano da realidade versus 

plano da alucinação. Em Nada aconteceu isso não acontece. Isso porque a 

dramaturgia aponta o delírio de Alaíde, o desejo da personagem de morrer 

(simbolizada pelo atropelamento) matar o noivo e entregar-se aos prazeres 

mundanos, mas não apresenta uma justificativa verossímil no plano da realidade que 

nos fizesse entender a origem de tais desejos. 

O plano da realidade também é objeto de releitura na versão atual. Como 

sabemos, em Vestido de Noiva esse plano se concretiza com o atropelamento, os 

médicos tentando ressuscitar Alaíde, bem como as cenas de reportagem e do 

botequim. Ou seja, trata-se de um plano da realidade que, apesar de fictício, 

apresenta um possível recorte da “vida real” de Alaíde. Já em Nada aconteceu, o 

                                            

239 MAGALDI, Sábato. O. cit., p. 62. 
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plano da realidade, muito verossímil por sinal, é apresentado como a festa de 

casamento de Alaíde, assim, tudo gira em torno da cerimônia nas duas horas que 

antecedem o casamento. Tudo começa com a recepção dos convidados e culmina 

com a cena de cerimônia em frente à igreja da Vila Maria Zélia. O plano da realidade, 

nos dois casos, determina o tempo cronológico da peça. Entretanto há uma pequena 

diferença. No primeiro caso há dois momentos diferentes: o primeiro que dura 

enquanto os médicos tentam reanimar Alaíde; e o segundo, ao final, quando há um 

salto no tempo que nos leva ao dia do casamento de Lúcia. O mesmo não acontece 

em Nada aconteceu, visto que a cena final do casamento se dá como extensão da 

recepção dos convidados e da espera da noiva. Entretanto, para além do tempo 

cronológico, o Grupo XIX brinca com a ideia de realidade e ficção. Assim, a realidade 

é vista aqui a partir de elementos concretos, como: espaços, interno e externo (o salão 

enquanto materialidade concreta, como vemos na fala da mãe, por exemplo: “Vejam 

isso! Olhem isso aqui. Tijolo! Ladrilho hidráulico, ferro.... Olhem, olhem bem essas 

paredes! Não, não é qualquer coisa!! Não cai! Não acaba fácil não!... Isso aqui, olhem, 

prestem atenção nisso aqui.... Não é gesso, sinteco... Aquilo ali, óh: madeira.”; as 

ruas como espaço real do acidente.); a relação com o público; o tratamento de alguns 

acontecimentos e o reflexo deles (o impacto que a simulação do acidente causa nas 

pessoas, por exemplo); o uso de um carro de verdade, etc. A ficção brinca com a 

realidade e a memória daquele lugar, como vemos na fala de Janaína Leite240: 

A própria memória que a gente trabalhou... por exemplo, quando começa a 
cena com o vídeo do seu Dedé com a história do armazém. Aquilo não é 
verdade. Então a gente está contrapondo justamente essa expectativa 
memorialista do grupo, de trabalhar a história, a Vila Maria Zélia, como uma 
ficção. Então a gente enfia a ficção na boca do seu Dedé, que é um morador 
da vila, para dizer que ali já foi um prostíbulo, tentando brincar com essas 
camadas da ficção e com esse lugar que a gente está habitando, que é esse 
espaço. A gente tenta brincar com essa realidade, que não é o assunto, mas 
que é a realidade do espaço, a rua da Vila Maria Zélia, o carro, a própria 
vizinhança e o conflito que isso gerava, fazer a peça ali em volta... o susto 
real das pessoas, o incômodo real da peça estar acontecendo ali, corpus 
nus, cenas mais violentas... travesti...  

Percebe-se, na fala da atriz e diretora do espetáculo, possíveis conflitos que o 

espetáculo gerou entre o grupo e a vizinhança de moradores da Vila Maria Zélia. Se 

as cenas de simulação de atropelamento tinham um forte efeito sobre quem assistia, 
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era natural pensarmos que isso também se deu com os moradores da vila. Acresce-

se a isso o impacto mencionado por Janaína sobre nudez, o tema da 

homossexualidade, etc. Temas muito diferentes dos propostos pelo grupo até então, 

peças, como ela nos explica: “mais convidativas, afetivas, em contraponto com essa 

que tinha mais ruído. É uma peça que tem muito mais ruído. A gente estava se 

relacionando com um autor que é o Nelson, que é também indigesto por natureza”. 

Como vemos, a fala de Janaína explicita a forte presença do universo rodrigueano na 

releitura do grupo, o que ainda é “indigesto” no século XXI. 

É importante também traçarmos um paralelo entre as cenas do atropelamento 

nas duas peças, para percebermos a distância entre as duas propostas. Na obra de 

Nelson o atropelamento é o mote inicial, a partir do qual todos os demais 

acontecimentos tomarão lugar. Já aqui a cena também acontece (lembremos que no 

plano da realidade, a mãe, bate à porta e comunica este fato à filha, que está trancada 

dentro do quarto), e, contaminados pelo que sabemos de Vestido de Noiva, 

esperamos o momento em que Alaíde será revelada como a vítima (“uma mulher foi 

atropelada”) e a implicação do atropelamento na trama. Entretanto, somos 

surpreendidos ao final, quando sabemos que o tal atropelamento não tem ligação com 

a trama, uma vez que não é Alaíde quem foi atropelada. O atropelamento é um fato 

real e é citado pela mãe durante a festa, mas dramaturgicamente ele só tem 

importância simbólica, indicando um possível desejo inconsciente de morrer. Além 

disso, podemos apontar nessa cena o tema da violência urbana como espetáculo, 

banalizada pela repetição e exploração da mídia através da figura do fotógrafo, como 

na passagem abaixo: 

Padrinho aparece no carro Dodge 1800 placa HYX 1943 mais ao longe, do 
outro lado da calçada. Mãe, quando vê o carro, fica num misto de nervosa e 
aliviada. Vemos ela indo em direção ao carro e entrando. Os dois 
conversam, não escutamos sobre o quê. Emocionada e pressionada a Mãe 
cai em choro compulsivo. Ele entrega um lenço pra ela. Toda essa sequência 
acontece num ângulo distante da plateia, alguns verão e outros não. Porém 
o Fotógrafo registrará toda a cena aproximando as imagens com o seu 
zoom. E estas fotos que ficaram com jeito de fotos de espionagem 
apareceram no telão. Nesta hora por meio de uma triangulação o fotografo 
criará uma relação com a plateia que mistura a sua imagem com a imagens 
de um investigador, como se ele fosse sempre revelar para o público aquilo 
que não está sendo visto ou dito.241 
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Outra ruptura importante, em termos dramatúrgicos, é o jogo de uso e descarte 

da quarta parede. Como estratégia de representação, ou recurso de encenação, a 

presença da quarta parede é natural em Vestido de Noiva, muito comum à época em 

que a peça foi escrita, marcando parte significante da produção teatral do século XX, 

e ainda pode ser vista em alguns espetáculos nos dias de hoje. Igualmente comum 

no teatro contemporâneo é o rompimento com essa ideia de vitrine e em Nada 

aconteceu isso acontece em todos os planos, o que resulta em interação com o 

público e participação deste na cena, como já analisamos no capítulo anterior. 

Entretanto, há uma cena do plano da alucinação que nos chama a atenção pelo jogo 

com o plano da memória. Trata-se da cena em que Alaíde tenta desesperadamente 

lembrar-se do noivo e pede a alguém da plateia que lhe dê um tapa. O que há de 

novo em termos de dramaturgia é o fato de Alaíde levar um espectador para o centro 

da cena e tentar fazer um flashback de uma possível situação de conflito com o noivo, 

que culminaria com sua morte pelas mãos da noiva, e logo adiante repetir a mesma 

cena, só que agora com o personagem Camaleão/noivo. A rubrica assume um papel 

importante na segunda cena (repetição com o noivo), por indicar claramente a 

proposta de repetição da cena anterior com o rapaz da plateia. Dessa forma, o grupo 

usa estratégia de interação e rompimento da 4ª parede na primeira cena e assume o 

distanciamento em relação à plateia na segunda cena. As duas passagens abaixo 

apresentam, respectivamente, a cena com alguém do público e a rubrica da cena de 

repetição: 

Alaíde – […] Você me ajuda? Talvez, se eu fizer as ações que começam a 
me vir à lembrança, meu passado inteiro emerja dessa escuridão sem fim. 
Já ouviu falar de regressão, psicodrama? Dizem que essas coisas 
funcionam. Me ajuda? Então você é meu namorado ou noivo. Acho que nós 
estamos num quarto. Sim. Estamos num quarto e eu estou me arrumando 
para o meu casamento, mamãe bate desesperadamente na porta, eu estou 
atrasada, você vem me visitar no quarto trazendo um buquê. 

Cena 07 – Cena stripper repetição – com Alaíde, Camaleão/noivo e 
Fotógrafo (a música puxada do celular da plateia na cena 5, e eleita pela 
plateia, entra, e a cena se repete, mas desta vez com o Camaleão/noivo 
que entra no quarto trazendo um buquê. Sem texto, apenas música muito 
alta. Tudo o que foi apenas narrado na cena 5, agora acontece com figurinos, 
luz, movimentos.) 

Se na cena entre Alaíde/Janaína e um espectador a quarta parede é totalmente 

dissipada, esta volta a propor a divisão clássica palco/plateia. A repetição se dá, 

portanto, num outro registro, onde o espectador é convidado a assistir sem participar. 
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Esse jogo de abertura para o público e esquecimento dele, de alguma forma ocorre 

durante todo o espetáculo. Assim, ora o público é chamado a interagir com atores ou 

atrizes, ora é colocado na posição de plateia, portanto, que está ali apenas para ouvir 

a história contada pelo grupo. Esse jogo com o público é explicado por Janaína Leite 

da seguinte forma: 

No Nada a gente também sustenta a ficção, a gente não pode quebrar a 
ficção, mas é como se eu desse uma piscada de olho... Como se eu 
dissesse: “Ah... tá!. Eu estou dizendo aqui na sua frente que eu sou Alaíde.. 
eu sou Alaíde (simula a piscada de olho para o espectador) Ahã! Será que 
a gente já passou por isso na ficção? Será que eu vou casar virgem 
amanhã?”. Sempre brincando, especificando essa brincadeira com a ficção, 
mas deixando claro que a gente sabe que está ali, no teatro, e eu sou uma 
atriz, diante da plateia, e que pode acontecer sei lá o quê. E tudo isso tem 
uma relação com o próprio material que a gente tomou como base, o Nelson 
Rodrigues. Como é que nós brincaríamos hoje com esses planos que ele 
propõe, os planos da realidade, da ficção, da memória... - Memória que é um 
tema caro ao grupo - foi a nossa forma de, no Nada, atualizar esses planos. 

O recurso de repetição da cena, com o noivo no lugar de alguém do público, 

nos lança um desafio: Alucinação? Memória? A situação que a princípio parecia 

indicar a alucinação de Alaíde, ganha contornos de realidade, como plano da 

memória. Se na cena com o espectador havia suposições de possíveis 

acontecimentos, tudo era sugerido pela atriz, a repetição apresenta texto e o 

assassinato do noivo: 

Alaíde – Eu quero ser como Madame Clessi, Pedro. 

PEDRO - Você continua com essa brincadeira? 

ALAÍDE - Brincadeira o quê? Sério! 

PEDRO - Não me aborreça, Alaíde! 

ALAÍDE - O que é que você fazia? 

PEDRO - Não sei. (rápido) Matava você. 

ALAÍDE (céptica) - Duvido. Nunca você teria essa coragem! 

PEDRO (olhando-a) - É. Não teria. 

ALAÍDE - Não disse? Mas se eu fugisse, se me transformasse numa 
Madame Clessi? 

PEDRO (irritado) - Não provoque, Alaíde! 

ALAÍDE - Eu não gosto de você! Deixei de gostar há muito tempo! 

PEDRO (apreensivo) - Alaíde! Olhe o que eu lhe disse! 

ALAÍDE (acintosa) - Gosto, sim. Gosto de outro. Que é que está me 
olhando? 

PEDRO - Você é completamente doida! 
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ALAÍDE (exaltada) - Vou abandonar você, fugir daqui! Quero ser livre, meu 
filho! Livre! 

O diálogo é encoberto pela música alta e culmina com Alaíde pegando a 
machadinha e matando o noivo. Muito sangue. Entra o Fotógrafo e começa 
a bater fotos do morto. Alaíde foge, desesperada para a rua, pega o carro. 

A cena leva o público a acreditar que a personagem realmente matou seu 

noivo, e o resgate dessa memória só estaria revelando isso, o que se reforça com a 

presença do fotógrafo (que entra em cena para registrar o fato, como faz o repórter 

em Vestido de noiva) e a fuga com o carro. Mas o que acontece, na verdade, é que 

tudo não passa de projeção de desejos do subconsciente da personagem, no plano 

da alucinação. Coisa que só descobrimos ao final do espetáculo. A semelhança da 

cena da morte do noivo nas duas dramaturgias é grande, porque há a discussão e o 

noivo é golpeado por trás, na base do crânio (narradas com violência, já que nas duas 

versões há estreita relação entre os elementos: ‘ferro’/’machadinha’; e ‘deu arrancos 

antes de morrer’/‘muito sangue’). Mas o novo tratamento dramatúrgico do Grupo XIX 

tem um efeito de ilusão ainda maior do que o que vemos em Vestido de Noiva, em 

especial porque parece que realmente “tudo acontece”, enquanto no original a 

conversa entre Clessi e Alaíde, ao final, põe em cheque a veracidade do 

acontecimento, como vemos: 

Alaíde (exaltada) - Vou abandonar você, fugir daqui! Quero ser livre, meu 
filho! Livre! Tão bom! 

Pedro (impulsivo, pega-lhe o braço, torce-lhe o pulso. Terrível) - Não disse 
para não me provocar – não disse? 

Alaíde (desesperada) - Ai - ai! Eu estava brincando, Pedro. Ai! Ai! 

Pedro (sinistro) - Nunca mais na sua vida brinque assim - nunca mais! 
Ouviu? 

Alaíde (louca de dor) - Pelo amor de Deus, Pedro - ai. Não, Pedro! Juro... 

(Pedro larga. Alaíde esconde o braço machucado nas costas.) 

Alaíde (ofegando) - Você me machucou. Eu estava brincando só... 

(Pedro vira-lhe as costas. Acende, com a mão trêmula, um cigarro. Volta-se 
para Alaíde.) 

Alaíde (deixando cair a pulseira) - Pedro, minha pulseira caiu. Quer apanhar 
para mim? Quer? (Pedro vai apanhar. Abaixa-se. Rápida e diabólica, Alaíde 
apanha um ferro, invisível, ou coisa que o valha, e, possessa, entra a dar 
golpes. Pedro cai em câmara lenta.) (Trevas.) 

Voz De Alaíde (microfone) - Eu bati aqui detrás, acho que na base do crânio. 
Ele deu arrancos antes de morrer, como um cachorro atropelado. 

Voz De Clessi (microfone) - Mas como foi que você arranjou o ferro? 
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Voz De Alaíde (microfone) - Sei lá! Apareceu! (noutro tom) Às vezes penso 
que ele pode estar vivo! Não sei de nada, meu Deus! Nunca pensei que 
fosse tão fácil matar um marido.  

A estratégia de construção cênica da memória com um espectador, portanto, 

tem duplo objetivo: a interação com o público; e o efeito de realidade que a repetição 

irá gerar. Mas vale ainda uma última observação, a de que a cena tem caráter de 

metalinguagem, já que coloca em jogo o próprio trabalho da atriz que descreve o que 

aconteceria naquele momento, caso tudo fosse apenas teatro, ou seja, ao mesmo 

tempo atriz e personagem dividem espaço para: construir a cena teatral / reconstituir 

uma memória. Assim, o grupo lança novamente o enigma ao público: Isso aconteceu? 

Está acontecendo na sua frente? Ou.... Nada aconteceu? 

ESCRITA COMO ATUALIZAÇÃO 

Há, na montagem do Grupo XIX, a retomada de temas, personagens e 

elementos de cena que estão presentes na obra original, mas que aqui ganham nova 

roupagem. A atualização, do subtítulo deste texto, portanto, tem esse caráter de 

proposição de diálogo com questões contemporâneas. 

Em Nada aconteceu, a primeira coisa que chama atenção, quando analisamos 

as personagens, é a opção do grupo por representar Madame Clessi como um 

travesti, ao invés de uma prostituta. Fazia muito sentido, numa época de repressão 

sexual e falsos moralismos machistas, que a personagem fosse uma prostituta. Lá, 

Madame Clessi “cristaliza o mito poético da grande prostituta, mulher liberada que 

satisfaz todas as fantasias sexuais”242. Já o Grupo XIX não conseguiria o mesmo 

efeito provocador em pleno século XXI com a reprodução dessa personagem como é 

no original. Portanto, alinhados com as discussões da sociedade contemporânea, a 

proposta de colocar um travesti em cena e, mais do que isso, revelar seu lado humano 

durante sua trajetória, foi uma estratégia inteligente e sensível. Exemplo disso é a 

cena em que Clessi fala do amor pelo seu “menino”: 

CLESSI – Tirando a roupa de novo, tacando nos outros atores violentamente 
enquanto fala com o público. 

                                            

242 MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva, 1992, 
p. 37. 
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Gosto de ficar desse jeito. À vontade! Vocês estão à vontade? Eu gosto 
quando as pessoas se sentem à vontade... é bom, não é? Quando a gente 
se sente à vontade...quando tudo é espontâneo... Pausa. Só que nem tudo 
pode ser espontâneo. Nem tudo! Essas pessoas aqui, todas, são falsas! Eu, 
por exemplo, eu digo mesmo. Amo o menino. Sim. Tem treze anos? Sim. E 
daí? Eu amo. Amo. Não é brincadeira. Não é perversão. É amor. Quem aqui 
teria a coragem de... 

Som de novo acidente. A luz volta a piscar. Escurece. A porta escancara 
como no começo e Alaíde entra guardando as chaves a procura de Clessi. 
Apenas orientada pela luz dos flashes do fotógrafo que segue tirando fotos 
da assassina - Alaíde começa a procurar por Clessi. Os flashes confundem 
a cena. 

A cena acima, representada pelo ator Ronaldo Serruya, tem um tom intimista 

pela proximidade com o público, pela nudez do ator, bem como pelo tom de 

depoimento pessoal que a fala e a representação imprimem. O ator nos conta que 

buscou criar a personagem a partir de questões que eram importantes para ele, como 

exemplifica:  

Eu prefiro falar de mim, porque assim eu vou tocar melhor o outro. Só que 
para isso, eu crio um subterfúgio, para que isso não fique tão... (“Frágil” 
sugiro)... bobo. [...] Eu quero fazer ela carioca, porque eu vim do Rio, 
entende? Quero rasgar aqui, segurar ali, então todas as coisas foram sendo 
propostas de forma clara. O Lubi também dirigindo com a Janaína, mas 
sempre eu propondo. 

Um elemento de cena que sofre uma atualização natural é o veículo utilizado 

no espetáculo. Se no original o atropelamento é causado por um bonde, um carro se 

configura com um substituto natural. Entretanto, além de elemento importante da 

dramaturgia, vemos aqui um ‘objeto’ de cena essencial, que tem diferentes funções 

ao longo da trama. É o que vemos em algumas rubricas que trazem referências sobre 

o uso desse veículo nas cenas243: 

Parte I - Montagem 

Os atores estão por ali e realizam ações que mais tarde aludirão de forma 
indireta aos personagens que interpretam na peça. Paulo, ainda sem a roupa 
do Padrinho (ou com uma parte dela), chega com o carro e tira algo do porta-
malas. 

Padrinho aparece no carro Dodge 1800 placa HYX 1943 mais ao longe, do 
outro lado da calçada. Mãe, quando vê o carro, fica num misto de nervosa e 
aliviada. Vemos ela indo em direção ao carro e entrando. Os dois 
conversam, não escutamos sobre o quê. Emocionada e pressionada a Mãe 
cai em choro compulsivo. Ele entrega um lenço pra ela. Toda essa sequência 
acontece num ângulo distante da plateia, alguns verão e outros não. […] A 
Mãe sai do carro se recompondo [...] A Mãe observa o carro saindo, depois 
vai de novo até a porta do quarto. [...] Padrinho, lá fora, buzina. Noivo olha 

                                            

243 Grifos nossos. 
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no relógio, interrompe o que está fazendo e entra no carro. Padrinho arranca 
com o carro bruscamente. 

Parte II – Alucinação 

(Cena 02) Camaleão/Zé bonitinho – [...] Na terceira vez que espirra água, 
o barulho do acidente de carro se repete e ele olha para o buquê come se 
ele tivesse feito todo aquele barulho. 

(Cena 03) Alaíde abre a porta bruscamente e invade o ambiente, com os 
faróis do carro atrás de si, ensanguentada, cambaleia e cai. Os faróis do 
carro vêm da porta, e cegam a plateia. O coro/putas fecha a porta. 

(Cena 12) Padrinho - Para alguém do público, estendendo a mão. Morre 
comigo? Para outro. Morre comigo? Morre? Para outro. Morre? Morre 
comigo. Eu não quero morrer sozinho. Para outra pessoa. Morre comigo. 

Camaleão/Maluquinho - Não... não vale a pena para mim. Eu vou sozinho. 

Entra no carro com o padrinho. Padrinho dá a partida e sai. Porém ele vira o 
carro para sair, nesta virada vemos Alaíde que estava escondida no porta-
malas. Ela pula do porta-malas. Está vestida de noiva. Clessi escorrega e 
cai. 

Cena  14 – atropelamento visível - com Alaíde e Camaleão/ferragens O carro 
então vem e a atropela pela última vez, dessa vez isso é visível, ou mais 
“real” do que todas as outras vezes. 

Na parte I do texto, o veículo já participa da cena que mistura montagem de 

teatro com organização da festa, como vemos na primeira citação, compondo o 

cenário confuso, fruto dessa mistura de situações. Logo em seguida, é possível 

perceber, na segunda citação, que ele ajuda a criar um clima de mistério sobre o que 

está acontecendo: por que teria parado um pouco distante? Sobre o que conversam 

mãe e padrinho? Qual a razão do choro da mãe? Qual o motivo do padrinho buscar 

o noivo? Essas são possíveis questões que giram em torno da participação do veículo 

na cena. Na parte II do texto, a primeira citação nos remete ao atropelamento. Já a 

citação seguinte (cena 3) mostra como o carro é utilizado para efeito de iluminação 

na cena, ao mesmo tempo que causa outro efeito: cega o público com seus faróis, 

causando incômodo. Além disso, o veículo também é envolvido em momento de 

interação com o público, como vemos na cena 12, quando o Padrinho pergunta quem 

do público quer “morrer” com ele, pois, na sequência, essa pessoa entrará no carro 

junto com o ator, participando de uma cena de atropelamento. Falta, nesta versão do 

texto, uma rubrica que indique essa sequência com um espectador. Importante notar 

que esse espectador, estando fora para participar da cena do último atropelamento, 

como aparece na rubrica da cena 14, não acompanha a transição do plano da 

alucinação para o da realidade. Para finalizar, é o carro que fecha o plano da 

alucinação. Essas são as intervenções mais significativas do veículo no espetáculo 
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e, através delas, podemos notar a importância dramatúrgica desse elemento de cena, 

quiçá poderia até ser entendido como um personagem. 

Outra questão temática revisitada e atualizada nesta releitura diz respeito à 

mídia. Há um forte apelo sensacionalista em Vestido de Noiva em torno do 

atropelamento de Alaíde. As cenas com os repórteres Pimenta, Carioca-Repórter, 

Redator D’A Noite e Redator do Diário, exploram o acontecimento, a importância 

social da vítima e de seu noivo, e especulam sobre sua morte. Somam-se a eles os 

quatro ‘Pequenos Jornaleiros’ que apresentam outros possíveis fatos da época: 

(Trevas. Luz no plano da memória. Quatro jornaleiros, um em cada arco.) 

1° Pequeno Jornaleiro - Olha. A NOITE! O DIÁRIO! A mulher que matou o 
marido! 

2° Pequeno Jornaleiro - Vai querer? A NOITE! O DIÁRIO! Tragédia em 
Copacabana! 

3° Pequeno Jornaleiro - A NOITE! DIÁRIO! Morreu o coisa! 

4° Pequeno Jornaleiro - DIÁRIO! Violento artigo! Já leu aí? 

1° Pequeno Jornaleiro - Olha a mulher que engoliu um tijolo! O DIÁRIO! 

(Os quatro jornaleiros repetem, ao mesmo tempo, os pregões acima. Trevas. 
Luz no plano da alucinação.) 

Na versão contemporânea, a mídia ganha novo foco. De um lado, o fotógrafo 

do casamento que faz às vezes de repórter paparazzi, registrando fotos de momentos 

íntimos das personagens e projetando ao vivo no telão. E de outro lado, o 

personagem Camaleão representa personagens famosos da televisão brasileira, 

criticando com humor inteligente produtos construídos ou patrocinados pela mídia - 

personagens, ídolos da música popular, apresentadores de programas de humor ou 

de auditório, como: Zé Bonitinho, o cantor Netinho, o papagaio Loro José, Roberto 

Carlos, um pai de santo (referência ao astrólogo porto-riquenho que virou celebridade 

no Brasil com seu bordão “ligue djá!”, utilizado no espetáculo) e Clodovil. Dessa 

forma, o foco desvia-se do jornal sensacionalista denunciado por Nelson Rodrigues 

para a indústria do entretenimento. Ao fazer isso, enquanto coletivo teatral, os artistas 

se posicionam contra essa indústria, contra o entretenimento televisivo empobrecido 

(tão comum nos dias de hoje), ridicularizando figuras caricaturais desgastadas pelo 

excesso de exposição, pela estagnação da proposta artística, pelo caráter 

supérfluo/intrusivo, pelo falso discurso social, ou pelo forte apelo comercial. 
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Há ainda outros personagens representados pelo personagem Camaleão, 

como o homem do bordel, o Cebolinha e o Menino Maluquinho. Como em Vestido de 

Noiva, todos os homens têm a cara do noivo de Alaíde e a deixam desconcertada a 

cada confronto em cena. Entretanto, os personagens Cebolinha e Menino 

Maluquinho, cuja origem nos remete aos quadrinhos de Maurício de Souza e Ziraldo, 

têm ligação com Madame Clessi. Cebolinha é apresentado com forte tom irônico por 

sua fala infantilizada e um pensamento igualmente imbecilizado. Apresentamos 

abaixo uma das cenas entre Clessi e o Camaleão/Cebolinha: 

Camaleão/Cebolinha – 

“Se as meninas têm algum segledo 

Logo vem colendo me contar. 

Se alguém solir, se alguém solir 

Pala nossa tulma pode vir. 

Se alguém cholar, se algúm cholar 

Estou semple pronto a ajudar.” 

No microfone 

Boa noite a todos. Eu quelia agladecer a plesença de todos e quelia 
lapidamente agladecer uma pessoa muito especial e malavilhosa. Uma 
pessoa que, com muito calinho, me lecebeu aqui desde muito cliança e me 
deu loupas, tlabalho e lespeito. Mas agola eu pleciso dizer. Que essas 
loupas não me selvem mais, Madame, polque agola, Madame, “clesci”! 
Madame, Clessi! 

A cena, que num primeiro momento pode apontar o tema de aliciamento de 

menores, tem grande ênfase no gesto de generosidade de Clessi (“me lecebeu aqui” 

/ “me deu loupas, tlabalho e lespeito” – falas que indicam que ele era uma criança de 

rua, portanto, não tinha para onde ir e encontrou abrigo e trabalho no bordel) e na 

relação de respeito entre eles, o que mostra o caráter humano da personagem. 

O personagem Menino Maluquinho, aqui nomeado como 

Camaleão/Maluquinho, aparece mais para o final da peça, depois que já sabemos do 

envolvimento de Clessi com um garoto. A cena entre ele e Madame Clessi revela 

amor mútuo, como já havia sido dito pelo travesti na cena de desnudamento, quando 

diz “Amo o menino! Sim! Tem treze anos? Sim, e daí? Eu amo! Amo! Não é 

brincadeira. Não é perversão. É amor. Quem aqui teria a coragem de...”. O ápice da 

relação entre os dois personagens é a simulação sexual e a comparação que ela faz 

de Maluquinho com seu próprio filho e a despedida do jovem amante: 
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Camaleão/Maluquinho (depois do gozo) - Clessi... 

Clessi - Tenho chorado tanto! 

Camaleão/Maluquinho (depois do gozo) – Clessi, eu já estou mais tranquilo 
agora, porque gozei. Quando a gente goza, é como se as angústias 
sumissem por algum tempo. Mas eu acho que você não gozou. Eu vi como 
você evitava isso, tentando me dar prazer, e me observando. Depois fica 
desse jeito, sentimental... 

Clessi – Você se parece tanto com o meu filho que morreu! Ele tinha 14 
anos, mas tão desenvolvido! Acho que as mulheres só deveriam amar 
meninos de 14 anos... 

Camaleão/Maluquinho (súplice) – Clessi, vou tentar resolver a sua 
situação. Ele começa a acariciar Clessi, mas ela está morrendo. 

Clessi (morrendo) – Ele era um menino,  ele tinha o olho maior que a barriga, 
tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam 
para abraçar o mundo e macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o 
que significava macaquinhos no sótão (com um gesto imenso e um tom 
profundo). 

Padrinho buzina 

Camaleão/Maluquinho  -  Clessi! Acho que eu vou embora. 

Clessi (Desolada) - Já? 

Camaleão/Maluquinho - É. 

Clessi - Vai morar longe? 

Camaleão/Maluquinho - Assim, assim. Levantando. Vou indo mesmo, 
agora estou bem mais leve... 

Clessi - Posso acompanhá-lo. 

Camaleão/Maluquinho - Não... não vale a pena para mim. Eu vou sozinho. 

Entra no carro com o padrinho. Padrinho dá a partida e sai. 

Com essa cena, somada à cena anterior de Clessi com o público, quando 

desabafa sobre seu amor pelo menino, o espetáculo discute o tema da pedofilia 

(presente no original), abordando os temas homossexualismo e amor verdadeiro 

entre duas pessoas. 

ESCRITA COMO AMPLIAÇÃO 

Ampliação, no caso da releitura do Grupo XIX, significa a dilatação de temas 

discutidos na obra de Nelson, seja por ganhar maior espaço nesta versão, seja por 

resultar como outra leitura. Além disso, significa também pensar ampliação enquanto 

dramaturgia de cena. Pensando assim, começamos por olhar para um possível 

paralelo entre a cena inicial de cada espetáculo. Em Vestido de noiva, a rua, espaço 

público e social, é um ótimo mote para o acidente e fácil acesso aos jornais da época. 
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Essa ideia da rua continua presente na montagem do Grupo XIX, em especial nas 

cenas de atropelamento, que o público ouve, mas não vê, ou vê apenas parte do 

carro. Entretanto, a ideia de espaço público que permite um aglomerado de pessoas 

em torno de um acidente ganha nova dimensão, como outra metáfora: o espaço 

social. O grupo propõe um evento social, dentro do qual tudo acontece. As cenas lá 

de fora do galpão geram curiosidade e ansiedade no público, que não é convidado a 

vê-las. A experiência é outra. A mudança é significativa se pensarmos (no caso de 

Vestido de noiva) que a rua é um espaço potencial de curiosos, podendo haver maior 

ou menor número de pessoas dependendo do horário, mas, ainda assim, todos 

anônimos. Enquanto a festa de casamento (em Nada aconteceu) é um espaço de 

certeza da presença de público bem específico, por serem todos conhecidos. No 

primeiro caso, os curiosos eram pessoas fictícias e faziam papel de figuração na cena 

do acidente. Já na nova versão não, todos são pessoas reais, o público do espetáculo, 

que fica distante, dentro do galpão onde acontece a festa, não participando 

diretamente nas cenas de atropelamento. Dessa forma, a dramaturgia consegue um 

efeito importante: gerar curiosidade no público, que - sem poder ver o que de fato está 

acontecendo lá fora - deve imaginar, criar hipóteses, completar lacunas. 

Alaíde, na cena “A mulher sem memória”, plano da alucinação, chega ao bordel 

de Madame Clessi e se vê num palco com microfone e uma plateia à espera de sua 

apresentação. Janaína Leite244 nos explicou que todo o monólogo que é apresentado 

nessa cena foi elaborado a partir do relato da moradora de rua Luciana Avelino da 

Silva245. Apresentamos abaixo o monólogo de Alaíde em Nada aconteceu no qual 

buscamos evidências do relato da moradora de rua, bem como de apropriação do 

texto de Nelson Rodrigues, e ainda de falas criadas pela atriz. As partes grifadas 

indicam texto literal de Luciana da Silva. Já o destaque em itálico indica o 

complemento que estava no original e que aqui foi modificado. Por exemplo, em “E 

você matou a grávida, você matou a Leila/Silvia”, a fala de Luciana era “E você matou 

a grávida, você matou a Leila” e no texto do XIX ficou “E você matou a grávida, você 

                                            

244 Durante entrevista concedida a esta pesquisa. 
245 GUIMARÃES, Pedro (dir.). Vídeo-documentário REGISTRÁVICOS parte 2/2, produzido por A 
Revolução não será Televisionada. São Paulo, 2004. 
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matou a Silvia”. Já as partes em negrito foram extraídas de Vestido de Noiva. Para 

completar, as falas sem nenhum destaque são de autoria de Janaína Leite. 

ALAÍDE – (está emudecida. Não tem ideia do que dizer. Não tem ideia de 
quem é) 

Eu...(silêncio), Eu...(confusa, abre a bolsa para ver se encontra alguma pista 
de quem ela seja. Todos esperam a sua fala. Constrangimento geral. Sem 
querer, derruba a bolsa no chão. Coro/putas lhe entregam o microfone o 
que dispara um jorro de fala em Alaíde) Você acha certo a mulher errar? 
Quando é que mulher erra? Quando é que a mulher erra? Ela erra quando 
sai no carnaval e encontra uma aventura com Castelo Branco e Garrastazu. 
Quero falar com Madame, ela está? Você é ruim. E você matou a grávida, 
você matou a Leila/Silvia, e você matando a Leila/Silvia, você tem que vir 
atrás da Denise /de madame e das outras.  E você matando as outras, você 
sabia que ela ia ter que se levantar, que é a Dalva de Oliveira / Dilma e a 
Chinesa que é Carmen Miranda, que é mulher, mulher de pau, mas é mulher. 
Aquele homem ali? Quem é? O de nove dedos que cortou o décimo na serra 
em Santo André, na casa da Eloá, e que morreu com a arma que matou o 
prefeito? E por que? Porque mataram ele? Por que ele não segurou o gol do 
flamengo, e aí foi frango? Eu sei que ela tá fazendo show da Avon, mas não 
é a mãe, é a filha, e na hora do show do brasileirinho, o que foi que 
aconteceu? Caiu no duplo escarpado, mas a culpa não foi da Diane, a culpa 
foi do fotógrafo que tirou foto dela morta no túnel em Paris, toda vestida de 
branco e aliança. Quem é ele, quem, ele tem o rosto do meu marido! A 
mesma cara! Explica pra ele que você sabia que ela não era flor que se 
cheire: imagina você ela dizia bem assim, teu filho fugiu todo cortado dentro 
duma mala! E aí é que apareceu a Virgem Maria, cala a boca e vai pra trás, 
que ela não morreu gorda e velha! Eu sei que você matou ele no 
formigueiro / com o ferro, era isso que você tava pensando. Eu sei que você 
matou eles no mar / eles todos na casa assombrada, eu sei que você matou 
o noivo da Terezinha / dono do macarrão deu pro cachorro comer e depois 
pôs os pedaços na mala, carcará que era o bigode. A Vanderleia cantou isso 
é uma prova de fogo e você fez o quê? Você navalhou o rosto de 
Joelma_(Você botou fogo no Joelma) e cortou o corpo dele, e depois vestiu 
ele de noiva. Eu sou casada? Ele vem aí! Diga que eu não sou daqui! 
Depressa! (Camaleão começa a aparecer a essa altura) Elvis Presley no 
Brasil e dizer que Elvis Presley não morreu, sei, matar a menina Isabela, sua 
ordinária, quinta da boa vista, 73, rua Cuba, vai levar bofetada e não reagir, 
dá licença, né! É pra pegar, baixar, bra, brá, brá, e perguntar Dona Cátia 
Palito / madame que foi que vc tá fazendo? Rosana, Perla / Otto, Roberto! 
Eu sou carcará, comigo ninguém mente.  Os olhos, o nariz, estão me 
perseguindo, todo o mundo tem a cara dele. (Camaleão) Porque ele como 
estuprador, ele era neonazista, claro. Ele não era homem, ele era uma 
mulher. Ele era Hitler. Ele tomava hormônio pra criar barba. Ele era 
Mussolini, outra mulher. Mao-Tse-Tung, que era super inteligente, outra 
mulher. Margareth Tatcher, uma lésbica, pulso! A lésbica não gosta do 
transexual. Ela se envolveu com Obama e com Pelé, ela comprou a 
consciência do povo. Ela é cobra. Ela traiu o melhor menino do Brasil, eu já 
vi ele chorando, chorando. Depressa! Isso é um pacto, um maníaco, uma 
pessoa que toma cocaína na veia aqui na Glória, perto do relógio, e o pai 
dela não acreditou. Você acha que isso é o quê? Duvido que você me 
conheça. Diga se me viu alguma vez aqui, diga. Bufão, bufão. Quem é 
esse aí! Tem a cara do meu noivo também! Filho da puta, está se metendo 
em tudo que é lugar, me perseguindo, e eu nem sei quem é esse cara! O 
nome dela é Zuleika, Aurora, o nome dela é Carminha, o nome dela é Maria 
de Fátima, o nome dela é Clessi... O nome dela é Clessi! Clessi?... (pequeno 
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lampejo de lucidez) Clessi... O diário, Madame Clessi, você?... Alaíde 
desmaia numa cadeira depois de ver a luz rosa que anuncia Clessi. Durante 
todo o texto Alaíde percorre todo o salão, ora solta, ora escoltada e levada 
pelo coro/putas, técnicos, e o camaleão/zé bonitinho vai trocando de pele 
vira camaleão/malandro da lapa, camaleão/bozo, camaleão/neymar, 
camaleão/cebolinha, e toda vez que Alaíde o vê ela corta o fluxo e diz que 
ele é a cara do noivo dela. Exausta, acaba desmaiada na cadeira. Pausa. 

Apesar de identificarmos passagens literais de Luciana da Silva, bem como 

pequenos trechos de Vestido de noiva, fica evidente a contribuição de Janaina, que 

“pegou aquilo (o texto da moradora de rua, Luciana Avelino) e recriou em cima 

daquele fluxo, botando referências nossas, referências do Nelson”. A escrita da cena, 

como resultado, propõe diálogo com Nelson Rodrigues e um olhar para questões de 

políticas socioeconômicas do Brasil. 

O tema da mulher sem memória na obra de Nelson Rodrigues serve para 

apresentar a amnésia da personagem e configura-se como importantíssima 

estratégia dramatúrgica para esconder aspectos da personalidade e vida de Alaíde, 

que vão sendo revelados ao público com o desenrolar da história. Em Nada 

aconteceu podemos ler essa proposta como metáfora de perda de identidade, mas 

que não tem a mesma importância dramatúrgica que apontamos em Vestido de noiva. 

Entretanto, o monólogo ganha um tom de crítica social, explorando um discurso 

confuso, recheado de frases desconexas, como vemos nos trechos:  

[…] Aquele homem ali? Quem é? O de nove dedos que cortou o décimo na 
serra em Santo André, na casa da Eloá, e que morreu com a arma que matou 
o prefeito? E por que? Porque mataram ele? Por que ele não segurou o gol 
do flamengo, e aí foi frango”.  

[…] a culpa não foi da Diane, a culpa foi do fotógrafo que tirou foto dela morta 
no túnel em Paris, toda vestida de branco e aliança. 

[…] Imagina você ela dizia bem assim, teu filho fugiu todo cortado dentro 
duma mala! 

[…] e cortou o corpo dele, e depois vestiu ele de noiva. 

sei, matar a menina Isabela, sua ordinária 

Essas passagens fazem referências, claramente, tanto ao ex-presidente Lula 

quanto ao tema da violência que assola nossa sociedade. Ironicamente, essa mulher 

sem memória mostra que tem sim memória de fatos importantes da vida dos 

brasileiros, e a fragmentação não diminui o teor de crítica que é o objetivo do texto, 

ou seja, talvez o grupo queira se referir à diluição da capacidade crítica atual, em 

virtude dessa iscelânia de informações mal digeridas.  Assim, a cena da mulher sem 

memória em Nada aconteceu consegue sugerir uma perda de memória e tentativa de 
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recuperá-la, presente na fragmentação de fatos, ao mesmo tempo que aborda 

problemas sociais. 

Alaíde, nas duas histórias, e em diferentes momentos, vê o rosto do noivo em 

diferentes homens que a rodeiam. Em Vestido de noiva, isso acontece com um cliente 

do bordel, o namorado de Clessi e o limpador do bordel. Em Nada aconteceu essa 

neurose de Alaíde se amplia para novos personagens que invadem a história: Zé 

Bonitinho, Netinho, Menino Maluquinho (namorado de Clessi), Cebolinha, Roberto 

Carlos, entre outros. Já falamos desses personagens acima, agora nos interessa 

retomá-los para analisar outro aspecto: o efeito estético. Podemos dizer que o grupo 

lança luz sobre o desgaste dessas imagens. A recorrente presença desses 

personagens em diferentes cenas parece deixar claro que o objetivo não é só abordar 

o tema e fazer a crítica ao empobrecimento da indústria do entretenimento, por 

exemplo, e sim gerar efeito estético de cansaço no público. Na cena em que Clessi 

se irrita com o Camaleão/Papagaio Loro José temos um exemplo claro da antipatia 

que alguns apresentadores de programas de tevê geram no público, nela vemos o 

cansaço e falta de paciência de Clessi com o tipo de relação que se propõe. Portanto, 

o tratamento do tema e recurso de exagero da diversidade de personagens 

“camaleões” da mídia, nos leva à compreensão de que o grupo buscou esse efeito 

estético. Dessa forma, uma análise da importância desses personagens para a 

dramaturgia descolada do efeito que se deseja alcançar junto ao público apontará 

conclusões incompletas. Daí a importância de uma análise que seja global, olhando 

para o enunciado (texto) e para a enunciação (espetáculo), que se dá na vivência da 

experiência estética. Por isso, não concordamos com o crítico Dirceu Alves Jr., ao 

dizer que “na intenção de trabalhar com as referências de tempo e do imaginário, 

base da peça de Nelson, já enunciada no título, o Grupo XIX exagerou na inserção 

de elementos”246. O tom pejorativo da palavra “exagerou” denota equivoco, erro, que 

deve ter sido fruto de um olhar temático apenas, ou seja, a constatação de que havia 

somente o desejo por parte do grupo de apresentar essas referências atuais, sem 

pretensão estética. 

                                            

246 ALVES JR., Dirceu. Nada Aconteceu, Tudo Acontece, Tudo Está Acontecendo. Resenha. Revista 
Veja São Paulo, disponível em: http://vejasp.abril.com.br/atracao/nada-aconteceu-tudo-acontece-tudo-
esta-acontecendo#1 
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Ao relacionar o noivo de Alaíde com pessoas famosas da televisão brasileira, 

o grupo abre a possibilidade de outra leitura, que não a de Alaíde que está neurótica 

com a visão do noivo, e sim a do público, ou seja, metaforicamente, quando olhamos 

para um para aqueles personagens não vemos nada de novo, é tudo igual, uniforme. 

As caricaturas propostas em cena nos revelam uma crítica a indústria televisiva, que 

aposta na forma em detrimento do conteúdo.   

ESCRITA COMO PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO 

Ao estudar sobre as características do processo colaborativo, vimos que, da 

trajetória que vai da escolha temática até o resultado final apresentado ao público, há 

um longo processo de criação baseado na experimentação, desenvolvimento de 

cenas pré-elaboradas, escrita e reescrita de textos, etc. Nesse processo, sabemos 

que muito do que é criado é posto de lado quando não serve para o espetáculo, que 

é soberano. Entretanto, olhar para esses fragmentos, essas cenas criadas e 

descartadas, nos faz entender etapas da criação. Isso, no caso de Nada aconteceu, 

em especial, contribui para a análise do enunciado final e sua relação com a obra de 

Nelson Rodrigues. 

Para esta análise traçaremos um paralelo entre a primeira versão de um 

“roteiro” do espetáculo e a versão final do texto. Ainda que o título dado pelo grupo 

seja roteiro, o texto apresenta característica de um texto teatral em processo, com 

falas, indicações de cena e de direção e registros de anotações sobre demandas do 

processo. Ao olhar para estes documentos, elencamos as seguintes categorias de 

análise: personagens, [sub]temas, cenas e necessidades do processo. O objetivo foi 

o de observar as mudanças que resultaram no texto final como parte do processo de 

experimentação do grupo e do dramaturgo.  

Analisando os personagens 

O olhar para o “roteiro 1”247 nos permitiu entender que a proposta da 

personagem Madame Clessi como travesti não estava presente desde o início, pelo 

                                            

247 Texto que integra o material concedido pelo grupo para esta pesquisa. 
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contrário, a tendência inicial foi de manter a figura da prostituta, como no original, 

ressignificando sua importância na nova montagem, como vemos na anotação que 

aparece no referido roteiro: “A PUTA como metáfora de tudo aquilo que quer se 

colocar à margem, aquilo que não cabe em si, que transborda, que retorna.”. Acima, 

em Escrita como atualização, ao analisarmos as proposições de atualizações 

temáticas, vimos que a nova escolha por um travesti, potencializou o papel político, 

trazendo o debate sobre homofobia à tona. Entretanto, segundo depoimento do ator 

Ronaldo Serruya248, a compreensão de como seria este personagem não se deu de 

forma fácil: 

A Clessi foi o último personagem a se definir, pensando a estrutura da peça. 
A gente experimentou, sei lá, três mil e quinhentos mil travestis possíveis e 
nunca era. Eu comecei a ficar desesperado e pensei “Gente... não vai ser 
mais...”. Quando o Alexandre249 fez a intervenção dele é que clareou tudo. 
Ele trouxe uma coisa já muito precisa. A partir daí é que nós definimos esta 
imagem. Mas antes disso, foi um ano experimentando milhões de pessoas 
possíveis, cabíveis e não cabíveis, e tudo bem. Eu geralmente gosto muito 
de manipular a escrita e todas as minhas contribuições de cena vêm com 
texto já escrito, modelado, já vem com todos os jogos linguísticos. Eu gosto 
disso. Mas também, não necessariamente precisa ficar. 

Serruya deixa claro o caráter investigativo do processo e as inúmeras 

tentativas de se chegar a um perfil da personagem Clessi, bem como às cenas da 

personagem, o que só se definiu com a contribuição do dramaturgo. Ele também fala 

da criação do ator a partir de propostas de workshop, e reforça sua prática de 

elaboração de textos e proposições de cenas completas. Interessante, porém, é 

perceber a ênfase do ator na quantidade de propostas de elaboração da personagem 

até sua definição. Igualmente importante é confirmar a relevante contribuição do 

dramaturgo, como aponta Ronaldo, ao apontar o caminho da personalidade de Clessi. 

A personagem Mãe (de Alaíde) é apresentada no espetáculo como uma mulher 

à frente de sua época, que questiona valores tradicionais - como o ritual de casamento 

na igreja, a festa de casamento e procedimentos tradicionais (como dançar a valsa), 

comemoração de Natal, entre outros -, além de se mostrar uma mãe preocupada e 

uma anfitriã acolhedora. O texto inicial, que traz propostas de conversa que ela 

estabelece com os convidados, versam sobre a filha, sobre si e o marido. Uma 

conversa descontraída e amigável. Na primeira versão desta personagem (roteiro 1), 

                                            

248 Entrevista concedida a esta pesquisa. 
249 Referência ao dramaturgo Alexandre Dal Farra. 
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porém, vemos uma pessoa supérflua, ressentida, falsa e dissimulada, que vai tecendo 

comentários carregados de desprezo, rancor e ironia na cena de recepção dos 

convidados, como podemos constatar nos trechos abaixo: 

(p/ outra mesa)  Que situação desagradável, não é? Não acredito que ela 
veio.(se referindo a uma menina vistosa longe desta mesa)  Você sabe que 
essa menina infernizou a vida da minha filha. Convidamos por educação, 
não é? Repara esta roupa? (fala da roupa real) Não são dignas nem de uma 
beira mar quiçá de um casamento.  Mas ela veio. Enfim, é minha filha quem 
está casando com Pedro, não é? Também, o que esperar da filha de 
psicólogos, não é? Nunca teve limites....  

(p/ outra mesa)  Que bom que vieram, vocês são muito estimados por nós. 
Quase todos aqui são, não é? Vejam a família Cardoso Alencar, apesar de 
falidos, fizemos questão de convidá-los, não é? Inclusive emprestei até as 
roupas e os sapatos (descreve a roupa) que estão usando, para que não 
tivessem despesas extras e para que ornassem também nas fotos, não é? 
Tenho muita pena de quem perde tudo, muita pena, não é? 

Ah, já pegaram a lembrancinha? Não tem necessidade, queridos, fizemos 
numa quantidade suficiente para todos, não é? Vou pedir para que Felipe 
Cruz guarde para vcs, com licença.  (p/ outra mesa)   Vocês acreditam que 
a família Toledo Miranda já tinha pego até a lembrancinha? Eu sei que é 
realmente muito única e exclusiva, mas não justifica a falta de educação, 
não é? Também são tão sovinas, nem presente deram! 

Em cenas posteriores esse perfil da Mãe se modifica, dando espaço a um 

discurso mais acolhedor, de valorização da família e da importância das famílias 

presentes, já próximo do que vemos nas cenas do texto final, quando a Mãe se dirige 

aos convidados. A mudança de perfil da mãe revela a releitura sobre a personagem 

ao longo do processo. 

No roteiro 1, ainda, é possível verificar a existência de personagem que só 

existiu na fase inicial do processo de criação. É o caso do Camaleão/Clodovil, como 

vemos abaixo: 

Cena 7 – Day Spa – com camaleão/Clodovil, Alaíde, Mulher de véu, 
coro/esteticistas.  

Camaleão/Clodovil .(entra com suas ajudantes, ajudam Alaíde o quarto 
dela. Day-spa. Secador de cabelo como faróis. Lêm  revista “Clessi dos 12 
aos 18”. Ela acha o Clodovil a cara do marido. Alguém bate na porta Alaíde 
manda a mulher de véu ver quem é . 

Temos, neste caso, outro exemplo interessante de revisão de personagem, 

mas que aponta a escolha de sua eliminação, visto que aparece no roteiro 1 e não na 

versão final. Duas hipóteses poderiam tentar explicar essa decisão: a primeira seria 

a perda de importância desse personagem com a mudança da personagem Puta para 

o travesti Madame Clessi; e a segunda, a inconsistência da proposta da cena Day 
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Spa, que, não se sustentando, termina por eliminar também o personagem. De 

qualquer forma, o que interessa aqui é a confirmação do que apontamos, no capítulo 

1, sobre a precariedade da existência de certos personagens no processo 

colaborativo, que, mesmo sendo assimilados num primeiro momento, ainda passam 

pelo crivo de avaliações posteriores. 

Analisando subtemas 

Se há fase (s) de incertezas no processo colaborativo, é verdade também que 

o processo ganha direcionamento à medida que uma estrutura básica vai sendo 

delineada. Mesmo assim, a escrita de um roteiro é apenas uma trilha pela qual serão 

vislumbrados desdobramentos para alcançar o objetivo poético-estético. Portanto, a 

necessidade de estruturação pressupõe escolhas, seja de tema, de cena, ou mesmo 

de caracterização de personagens, como vimos no caso do travesti. Partindo dessa 

hipótese, é de se supor que outros subtemas apareceram ao longo do processo e que 

foram descartados depois, o que nos levou a olhar para o material de processo 

buscando vestígios que confirmassem isso. Dessa forma, apresentamos abaixo 

algumas evidências de subtemas que estavam presentes no início do processo de 

criação, mas que foram abandonados posteriormente. 

O primeiro roteiro revela que o argumento inicial partia da ideia de Alaíde como 

filha de uma família rica ascendente que se casa com Pedro Alcântara, de uma família 

de elite tradicional. Essa proposta de fábula, para o grupo, leva à concepção da mãe 

como “metáfora da sociedade que camufla, que dissimula, que finge que não vê, que 

segue, que segura o carão, que aumenta a maquiagem, HEBE”. É o que vemos logo 

na cena inicial entre a mãe e os convidados. A forma de tratamento é um exemplo 

disso, já que fala das pessoas pelo nome de família: “A Boa noite, que bom que 

vieram, já verei a mesa de vcs, Felipe Cruz, por favor, acomode a família Fontes Leite/ 

Serruya/ Lopes Marques/ Correia Amorim/ Celestino, etc.”. Parecer “chique” / 

“elegante” é outra preocupação da “nova rica”, por isso chama seus empregados por 

nome e sobrenome: “(p/ outra mesa) Felipe Cruz por favor estes ainda estão de pé 

Porque faço questão de chamar meus assistentes pelo nome e sobrenome completo, 

não é? Essa história de chamar de menino, coisinha, moço, acho uma deselegância 

irremediável”. O sentimento de superioridade e desejo de autoafirmação entram em 
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cena: “Vejam a família Cardoso Alencar, apesar de falidos, fizemos questão de 

convidá-los, não é? Inclusive emprestei até as roupas e os sapatos [...] para que 

ornassem também nas fotos, não é?”. E para completar, a falsidade interesseira: 

“Claro que esse não é o caso de vocês, não é? Inclusive minha filha amou a molheira 

que vocês deram, tão clássica, não é? Um bibelô! Com licença”. Todas essas falas 

que escancaram o caráter da mãe de Alaíde, de acordo com o perfil inicial que 

apresentamos, foram revistas e eliminadas. O tema da nova rica não aparece na 

versão final, bem como o da família de elite tradicional. A crítica à burguesia, que 

tinha como base uma visão estereotipada dessa classe social, foi posta de lado na 

versão final. 

Ainda neste início de espetáculo, a mãe de Alaíde, ao dirigir-se a uma das 

mesas, refere-se a uma terceira família que acaba de perceber na festa mostrando-

se contrariada e esboçando sentimento de desprezo:  

(Mãe) (p/ outra mesa) Olá, ai, ai, não sei como eles estão aqui. Eu não 
convidei negros para a festa, acreditem. Questão de gosto, não é? Uma 
amiga, a Lurdinha, ela convida, os acha exóticos, não é? Eu, definitivamente, 
não acho que combina, nas fotos, não é? Não orna. De certo deve ter sido 
a família de Pedro que convidou. Eles têm muito dinheiro, não é? Mas, pouca 
tradição, não são como vcs, não é? De berço, família quatrocentona. Fiquem 
à vontade, em alguns minutinhos começaremos. (sai) 

O preconceito racial explícito na passagem não é mantido também nessa cena 

e o corte pode ser visto como consequência da mudança do perfil da personagem. 

Esses poucos exemplos não esgotam o rol de subtemas que foram reavaliados 

e descartados ao longo dos ensaios, mas já são suficientes para entendermos essa 

característica do processo de escrita empreendido pelos artistas do coletivo e pelo 

dramaturgo, a saber: escrita como construção de sentido. Assim, um tema que 

parecia interessante e era percebido como algo que “cabia” dentro da dramaturgia, 

pode perder significado em relação ao todo posteriormente, em virtude de novo 

caminho temático. A compreensão desse procedimento de experimentação 

dramatúrgica, ou improvisação dramatúrgica, reforça o caráter de escrita autoral 

nesse processo de releitura. 

Analisando as cenas 
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Assim como aconteceu com alguns subtemas, partimos do pressuposto de que 

a escolha de uma determinada cena significou o descarte de outras. Tal hipótese é 

perfeitamente possível dentro desse modo de criação/produção. Isso nos fez pensar 

em questões como: o grupo chegou a experimentar outras possibilidades estéticas? 

Qual (ou quais caminhos) foi experimentado, antes da definição pela festa de 

casamento? É possível mapear versões de cenas para comparar com as que 

constituem o espetáculo? 

Para responder às questões acima, analisamos o material sobre o processo 

de Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, fornecido por Janaína 

Leite. Trata-se de workshops extensos, mas muito significativos enquanto 

reveladores do processo de investigação inicial do grupo. Por isso, analisamos abaixo 

quatro possibilidades dramatúrgicas que foram experimentadas numa fase inicial da 

pesquisa e que resultaram nas cenas: Desfile de moda surreal; Quarto do horror; 

Alaíde ensanguentada no bordel; Alaíde na mesa de cirurgia. 

Desfile de moda surreal 

O que primeiro nos chamou a atenção foi uma estrutura cênica que se 

configura como proposta completa: tem começo, meio e fim; indicação de 

personagens e atores que os representam; figurinos; e didascálias, com indicações 

de ação de personagens e de cena. 

Desfile de moda surreal…250 

André Pastore e Fabio: repórteres de moda/ repórteres policiais/ noivos 

Juliana e Aline: top models/ meninas do bordel/ madrinhas de casamento 

Ronaldo: Clessi/ cerimonialista 

Clessi narra esse desfile...ela é a estilista... entrevistada por dois repórteres 
...a entrevista vai virando uma discussão sobre o crime da própria Clessi... 

Clessi arruma Alaíde com a roupa chave da coleção (vestido de noiva) ... 

Misturar textos da peça... 

Um desfile que tem como tema o casamento... 

Clessi recebe as pessoas 

                                            

250 O trecho analisado é parte de uma cena maior. Deixamos de apresentar apenas uma sequência 
que é uma espécie de interrogatório promovida pelos repórteres policiais. Tomamos o cuidado de 
encurtar o texto sem o prejuízo de compreensão do todo. 
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Clessi: Boa noite...muito bem-vindos...fiquem à vontade...espero que 
gostem... 

Repórter1: Estamos aqui com a polêmica estilista Clessi, que há anos vem 
chocando o universo da moda com suas coleções escandalosas...criadora 
da grife Da Madame, ela é sempre alvo de críticas ferozes... 

Repórter 2: (citando alguém) “ Em seu último desfile, Clessi alcançou o 
apogeu do inacreditável. Inspirou-se em casos de manicômios e 
penitenciárias, colheu os mais hediondos, besuntou-os com as tintas mais 
grosseiras de seu delírio e coseu tudo num só tecido", essas são as palavras 
de Sobrenatural de Almeida, crítico de moda de A Gazeta…o que você tem 
a dizer sobre isso, Clessi... 

Clessi: Aos idiotas da subjetividade eu digo: eu não existiria sem as minhas 
obsessões. Sou uma mulher suscetível de violentas nostalgias… se me 
perguntarem o que é que se salva em mim, direi, de fronte erguida: é a 
memória. é por isso que a minha nova coleção se inspira no passado, numa 
história do passado, porque sem o passado estaríamos  todos de quatro, 
meu querido. De quatro. 

Repórter 1: A sua moda é desagradável? 

Clessi: Sim, a minha moda é desagradável porque ela te obriga a fazer uma 
meditação sobre o amor e a morte. 

Repórter 2: Fale mais sobre a coleção. 

Clessi: Ela é inspirada numa grande meretriz carioca da belle epoque...que 
por sinal tinha o mesmo nome que eu... na verdade meu nome é em 
homenagem a essa puta... sua história é trágica... foi morta com uma 
navalhada no rosto pelo jovem amante enciumado e enterrada vestida de 
noiva... seu bordel funcionava aqui neste mesmo salão onde agora vamos 
mostrar o desfile... 

Repórter 2: E os looks? 

Clessi: São desconstruções de vestidos de noivas porque o casamento é 
esse deserto de três catedrais...esse mausoléu onde a classe média enfileira 
seus mortos.... 

Repórter 1: E as modelos escolhidas? 

Clessi: Bem, eu estou lançando nesta coleção essa que é desde já a grande 
figura da moderna moda brasileira: a top model inteligente. Imagino o 
espanto de todos: "Como? Como? Ela já não existia?" Eis a grotesca e 
lamentável verdade: Não! Antigamente, a top model não pensava, 
simplesmente não pensava. A maioria absoluta, para não dizer a 
unanimidade, nascia, vivia e morria sem ter arriscado jamais uma frase 
própria. Mas, na moda moderna, a top model pensa, pensa como nunca, e 
as que não pensam, pensam que pensam...desculpe o jogo de palavras... 

Reporter 1: Vamos começar o desfile! 

Clessi: Sim. Luzes! Música! Ação! 

Meninas entram. Ela explica look por look... 

Clessi: É importante frisar que todas as top models inteligentes desfilam 
sem mostrar o rosto...em uma clara referência ao assassinato da puta, que 
foi desfigurada pelo amante...o que eu chamo de mulher inatual...filosófica e 
inatual... 

O primeiro vestido (descreve as roupas usando as rubricas do texto do 
Nelson) 
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Exemplos: certeza inapelável/ cinicamente suplicante/ com lentidão 
calculada/ com exaltadíssima melancolia/ evocativa/ com certa relutância/ 
sensual e descritiva/ com ódio concentrado/ obstinada e patética/ taciturna 
e sombria/  

No final do desfile, uma das top models (Alaíde) revela o rosto. A cena muda 
de tom... 

Reporter 1: A senhora não é uma que morreu? 

Top model 1: Morreu? 

Reporter 2: Não morreu? 

Repórter 1: Agora me lembro: a atropelada da Glória!  

Repórter 2: Sim, uma que foi atropelada na Glória, perto do relógio. 

Repórter 1: Morreu. Assassinada. 

Repórter 2: O chofer fugiu. Meteu o pé. 

Alaíde: É mentira. Que é que estão me olhando? Não adianta porque não 
acredito. 

Top model 2: Morreu sim. Foi enterrada de branco. Eu vi. 

[…] 

Encenação do casamento. Luz psicodélica. Projeção de imagens. AVE 
MARIA ELETRÔNICA. Os repórteres viram noivos sem rosto...as top models 
viram madrinhas.... Clessi vira o cerimonialista....encenação do casamento 
estilizada, sem falas...Alaíde revela o vestido de noiva feito de papel....ela 
caminha na direção do morto...antes de chegar no altar as madrinhas jogam 
tinta vermelha nela, como uma morte simbólica.....Alaíde desfalece no meio 
da passarela...as madrinhas se casam com os noivos, e trocam  beijos 
apaixonados....o cerimonialista " casa" os dois casais... 

Luz vai caindo em fade out até blackout final. 

O título já nos diz que o mote inicial dessa proposta é um desfile, só que não 

se trata de um desfile comum, e sim de algo “surreal”. A grande personalidade desse 

evento é Madame Clessi, mas não a de Nelson Rodrigues, e sim uma nova Clessi, 

cujo nome recebeu em homenagem a personagem que já conhecemos, ou seja, 

nessa versão haveria uma Madame Clessi no plano da realidade. O tema da morte 

não apenas está na grife apresentada pela etilista (Clessi: “a minha moda é 

desagradável porque ela te obriga a fazer uma meditação sobre o amor e a morte”), 

como também no caráter fúnebre da proposta que se reflete na recorrência de 

palavras como: morte, morta, enterrada, mausoléu, morria, assassinada, morreu, 

morto, noivos sem rostos, entre outras. Além disso, desde o início a personagem 

Alaíde já está morta. O tema da mulher sem memória também aparece aqui, já que 

Alaíde não sabe que foi atropelada e morreu. Além disso, os repórteres aparecem, 

como na versão original, e são eles que submetem a personagem central a uma 

espécie de interrogatório, sobre o assassinato de seu noivo. Um julgamento póstumo. 
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As falas dos repórteres e das modelos durante o interrogatório nos remetem a 

passagens do texto de Nelson Rodrigues, mas sem obedecer à sequência do autor. 

O tema da mulher inatual também é retomado nesta versão (“[...] as top models 

inteligentes desfilam sem mostrar o rosto...em uma clara referência ao assassinato 

da puta, que foi desfigurada pelo amante...o que eu chamo de mulher 

inatual...filosófica e inatual...”). O final é o casamento entre padrinhos e madrinhas, 

com noivos que não tem rostos (proposição que se aproxima da ideia, de Nelson, de 

vários personagens com o mesmo rosto do noivo) e a segunda morte de Alaíde, agora 

simbólica. 

Além de temas e falas de Vestido de noiva, o grupo se apropria também de 

palavras, expressões e frases do universo dramático do autor, como no trecho 

indicado pela rubrica: “O primeiro vestido (descreve as roupas usando as rubricas do 

texto de Nelson) Exemplos: certeza inapelável/ cinicamente suplicante/ com lentidão 

calculada/ com exaltadíssima melancolia/ evocativa/ com certa relutância/ sensual e 

descritiva/ com ódio concentrado/ obstinada e patética/ taciturna e sombria. Além 

disso, observamos a ocorrência de máximas usadas pelo próprio autor, e que 

contribuíram para o rótulo de ‘polêmico’, como: “idiotas da subjetividade”; “eu não 

viveria sem minhas obsessões”; “Sou suscetível a violentas nostalgias”; e “se me 

perguntarem o que é que se salva em mim, direi, de fronte erguida: é a memória”. 

A análise deixa claro que o grupo realmente, como afirmou Serruya durante 

entrevista, não estava interessado na reprodução da obra Vestido de noiva, e sim em 

criar algo novo a partir dela. Revela ainda a apropriação do universo do autor, que se 

apresenta através de temáticas e palavras-conceitos de seu universo particular e 

como dramatúrgico. Muito distante da versão apresentada ao público, a nova 

proposta de fábula, enriquecida por uma grande quantidade de detalhes nesta 

proposta, revela um percurso de experimentação que teve como resultado uma 

dramaturgia totalmente nova. 

O quarto do horror 

A cena que vamos analisar agora não se constitui como uma estrutura 

completa, mas indica outra possibilidade dramatúrgica. Ela foi criada para a 

personagem Alaíde e propõe um recorte sobre a relação da personagem e os fatos 
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da vida de Clessi, nesse contexto. A cena apresenta Alaíde lendo o diário da 

prostituta, mais especificamente sobre os últimos momentos da cocote, antes que o 

jovem namorado a mate com facadas, como vemos abaixo: 

Alaíde com os diários e arquivos dos crimes de Clessi – algo para se 
investigar!!! Fazer um quarto trash, completamente perverso, pornografia, 
matérias de crimes (cena – ela no quarto se masturbando, lendo os diários?) 
ou dormindo angelical nesse lugar trash 

Playcenter ou circo: o público entra em grupos pequenos no quarto-trash, 
ela está de costas olhando para a tela do computador, ouvindo uma 
musiquinha. Vemos seu rosto pela tela. Um rosto angelical. Ela conta a 
história com Paulo. 

Ele me abordou na porta de casa, já era tarde, disse pra ele ir pra casa se 
não a mãe dele iria se preocupar...mas ele insistiu, tão doce, que eu não 
resisti. E entramos, fui deixando minhas coisas pela sala, depois pelo quarto 
enquanto ele me seguia, me olhando fixo. Eu disse “só um pouquinho e 
depois você vai embora”. É tarde, amanhã eu tenho muito trabalho, vc nem 
imagina.  E fui me despindo aos poucos do jeito que eu sabia que ele 
gostava, sem deixar ele encostar. É só quando eu estava toda nua ele se 
aproximou, começou a correr as mãos pelo meu corpo, respirando forte e 
me olhava nos olhos e me olhando assim colocou a mão entre as minhas 
pernas e me olhando assim começou a mexer em mim, sem me beijar, só 
olhando meu rosto, minha expressão. Com a outra mão ele me empurrou de 
leve, indicando que eu deitasse na cama, eu fazia tudo, tudo o que ele 
mandava e antes mesmo dele precisar mandar eu já fazia pq sabia o que 
ele queria. Mas esse dia eu não sabia, o olhar dele estava como que nublado 
e eu não via os olhos de sempre que se escondiam naquela fosquidão. Então 
eu deixei que ele me conduzisse já que eu não podia decifrar os seus 
desejos naquela noite. Me excitei com a possibilidade de ser surpreendente. 
E ele me deitou na cama e começou então a beijar o meu corpo, devagar e 
quando eu ameacei tocar nele, nas suas costas, nos seus cabelos, ele freou 
o meu gesto como que dizendo “não, só eu te toco”. E eu gostei. Fiquei 
excitada com a brincadeira. Ele começou então a beijar as minhas mãos, e 
achei isso tão doce, mas tão, e ele começou a lamber devagarinho meus 
pulsos e com a meia de seda caída perto da cama ele começou a amarrar 
meus braços na cabeceira. Eu sorri entendo o jogo. E ele amarrou um, 
depois o outro braço e depois de lamber as minhas palmas das mãos 
abertas, ele se distanciou um pouco, pra olhar. E foi então que a nuvem que 
encobria seu olhar foi embora e o que eu vi, como duas luas cheias a me 
encarar, eram seus olhos castanhos claros, imensos, me olhando como 
nunca antes. E meu coração, eu tenho certeza, por um milésimo de segundo, 
ele parou, tenho certeza que por essa fração de tempo que seja, ele parou. 
E uma tristeza imensa me invadiu a alma, e uma vontade imensa de chorar 
me explodiu no peito, mas eu sorri, sorri mas não evitei que as lágrimas 
começassem a rolar pelo meu rostos, e entre aquele véu de lágrimas que 
me inundava o rosto e eu continuava me esforçando por sorrir, mas nem 
meu sorriso, nem minhas lágrimas, em nada modificavam aquele olhar de 
pedra, e o que eu vi então naqueles olhos quase transparentes de tão claros 
foi um sentimento sem nome, mas que eu sabia , e sentia , que era grande, 
imenso, esplendoroso e terrível. E foi então que eu vi na sua mão direita, 
como que surgida por magia, a lâmina. E foi então que depois daquelas 
horas, talvez minutos, talvez segundos intermináveis algo se transformou no 
seu olhar e eu vi. E foi então que ele caminhou na minha direção erguendo 
a lâmina e foi então que ele desceu a lâmina num único golpe ele talhou a 
minha testa, vazou meu olho esquerdo, decepou uma ponta do meu nariz e 
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rasgou a minha boca pela lateral abrindo um sorriso grotesco no meu rosto 
atravessado de ponta a ponta. Sorriso este que eu me esforcei em manter 
mais um pouco como que dizendo “eu entendo vc, não precisa fazer assim, 
meu amor, já acabou, já acabou”, não sei se pq eu realmente sentisse isso 
ou talvez acreditando que isso poderia enternece-lo, acalmá-lo, e assim ele 
não enfiaria a lâmina no meu pescoço, coração ou estômago. Mas não deu 
certo, não funcionou ou ele nem se quer viu o meu sorriso em meio ao 
sangue que lavava meu rosto. Pena se ele não viu. Devia ser algo único de 
se ver.  

No meio do texto, ela se virou para o público (na tela, ela de costas) e vimos 
seu rosto talhado. Ao fim do texto, ela se volta de novo para a tela, onde 
vemos novamente seu rosto perfeito. Ela bota a mesma musiquinha no 
computador e o público sai ao mesmo tempo que um novo grupo entra.  Fica 
claro que ela zera e vai refazer tudo igual. 

(Show de horrores, confissão, ela se apropria dos diários de Clessi, se expõe 
para o fetiche mórbido de alguém na internet ou nesse circo de horrores. 
Referência tb as prostitutas que são obrigadas a fazer tudo igual, fazer para 
o outro. 

Logo no início, há uma proposta de criar um espaço para a personagem Clessi, 

que fosse “trash”, “pornográfico”, “perverso”, indicado como “algo para se investigar” 

caso a cena fosse aceita pelo grupo. Assim, a referência à cocote (que no texto 

original se dá pelo diário de Clessi) aqui se amplia com a projeção do quarto da 

prostituta, como caracterização grotesca, repulsiva. Entretanto, o tom realista do 

cenário, de acordo com a proposta, seria quebrado pelo tom lúdico: circo ou 

playcenter. A ideia, portanto, de uma espécie de “casa do terror”, teria o objetivo de 

chocar o público com o universo promíscuo de Clessi, somado à obsessão e estado 

de loucura de Alaíde, que poderia se masturbar enquanto lê o diário (como 

possibilidade), dentro do quarto da cocote. A rubrica não deixa claro (pelo menos não 

nesta versão) sobre qual caminho a cena seguiria de fato. O que pode denotar que 

ela não chegou a ser desenvolvida. 

Analisando a temática, observamos que a cena acima busca concretizar o que 

é apenas mencionado em Vestido de noiva: a morte de Madame Clessi a facadas por 

um garoto, seu namorado. Nesta proposta, a tentativa de chocar o público (como fez 

Nelson ao apresentar uma prostituta e um bordel em cena) alcança outras 

proporções, já que explora temas como violência, sexo, masturbação e perversidade, 

fazendo uso de espacialidade própria e imagens chocantes. Temas bem comuns 

dentro da dramaturgia rodrigueana, o que mostra o parentesco da cena com o 

universo do autor. Aqui, no entanto, é inegável o caráter autônomo e inovador da 

cena, que investe no efeito de horror e repulsa que quer causar no espectador, e, 
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assim, desloca-o do universo do teatro para o do show de circo (que também é faz de 

conta, como no teatro, o que poderia ser lido como um recurso de metalinguagem). 

Traçando um paralelo entre esta cena e a proposta da festa de casamento que se 

delineou como espetáculo, podemos concluir que seria necessário criar uma 

justificativa dentro da dramaturgia para que houvesse diálogo entre a festa e a cena 

no parque de diversões, pois o espetáculo, tal qual o conhecemos, e a cena aqui 

analisada apontam diferentes escolhas dramatúrgicas. Portanto, tal cena só 

sobreviveria dentro de uma proposta poético-estética própria, daí o workshop não ter 

sido aproveitado. 

Alaíde ensanguentada no bordel 

A cena inicial do espetáculo, nesta proposta, seria como uma versão mais fiel 

ao livro, com um atropelamento “real” de Alaíde (plano da realidade) e a transição 

para a cena do bordel (plano da alucinação), onde entra toda ensanguentada e 

cambaleando e faz um discurso totalmente confuso (Como na versão final, elaborado 

a partir do depoimento da moradora de rua que analisamos acima). Vamos à cena: 

Cena acidente + Bordel251 

Primeira versão (em vermelho “o que foi”)  

O público está acomodado em mesinhas. Três moças de vestido de cetim 
estão sentadas em uma mesa. Silêncio. Entra Rodolfo varrendo o espaço, 
lento. (Começa alguns truques com a vassoura para entreter o público.) 

As portas abertas permitem que se veja a rua. Alaíde, bem arrumada, passa. 
Um carro em seguida freia e ouvimos uma pancada (buzina, freio e grito). 
Pela porta aberta vemos apenas o carro e um homem dentro que resmunga 
sem parar (cena do Paulo no carro vermelho). Na outra porta aberta vemos 
Alaíde ensanguentada cambalear e cair. (experimento de luz – faróis de 
carro despontam na sala e a seguem entrando pelo espaço) 

As mulheres de cetim fecham a porta por onde vemos o homem 
esbravejando (texto carro vermelho) . Depois vão até a outra porta aberta e 
a fecham escondendo o corpo caído na calçada. O homem que varria, para 
“desanuviar”, coloca um disco na vitrola. Todos seguem como se nada 
tivesse acontecido (as mulheres dançam sem tônus e o homem vai dublar a 
música no microfone). A mulher acidentada abre a porta e entra. Não tem 
ideia de onde está, tenta se misturar com as pessoas. Percebe que é olhada. 
Pensa então que é uma das mulheres de cetim e tenta imitá-las. Não 
consegue e volta para um canto da sala observando o homem que dubla. Ao 
fim da música, o homem que dublava, conta uma piada “madame, clessi” 
[sic] e ao fim anuncia “temos hoje aqui a honra de receber uma convidada 
muito especial e queremos que ela suba ao palco”. Um holofote ilumina 

                                            

251 Os destaques em cinza e sublinhado são do próprio grupo. 
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Alaíde que estava meio de canto. As mulheres de cetim puxam aplausos. 
Perdida, ela se vê no palco diante do microfone. O homem continua 
“estamos muito felizes com sua presença. Você foi muito esperada por todos 
nós. É claro que eu poderia apresentá-la mas acho que os nossos 
convidados e o público da casa que ainda não teve a honra de conhecê-la 
vão ter muito mais prazer em ouvir você mesma. Então te passo a palavra, 
o microfone e uma ótima noite pra todos nós.” 

Alaíde assume o microfone, mas está emudecida. Não tem ideia do que 
dizer. Não tem ideia de quem é. Tenta: “Eu...”(silêncio), “Eu...”(confusa, abre 
a bolsa para ver se encontra alguma pista de quem ela seja. Todos esperam 
a sua fala. Constrangimento geral. Sem querer derruba a bolsa no chão. Se 
assusta e assume a palavra. 

Você acha certo a mulher errar? Quando é que a mulher erra? 

(Texto de Luciana Avelino no youtube) 

http://www.youtube.com/watch?v=wBCMToxtP58 

(Música) 

O homem, as mulheres de cetim, começam a preparar o show. Entra 
Madame Clessi ao fim do texto e segura Alaíde, que desmaia. Colocam uma 
música de fundo, JORNAL DA MORTE, elas dançam atrás da acidentada. 
(ela não para de falar) Foi apenas a dança antropofágica: Clessi se despe e 
veste Alaíde ela mesma. Se lambuzam de sangue. Ao fim da cena, Clessi, 
seminua, pega um cigarro na bolsa de Alaíde, coloca-a no palco e parte (luz 
azul na rua). No palco, Alaíde “montada”, as dançarinas e Pedro-
apresentador terminam o show. 

O homem coloca um óculos [sic] e um jaleco de médico e discorre para os 
convidados sobre a memória e os traumas ou durante a fala dela, escreve 
numa lousa um esquema sobre o funcionamento da memória em situações 
de trauma. 

(referência dos textos em anexo) 

De repente, uma música de caixa (não da vitrola) entra alta e encobre a voz 
de Alaíde que ainda assim continua falando sem ser ouvida. Entra então a 
cafetina exuberante e tira a acidentada pra dançar. Esta segue falando. 

Toda esta sequência anterior e a próxima não foi feita, mas RETOMAR O 
FIM DA CENA COM PEDRO INTERVINDO! 

A rubrica da segunda linha já nos informa que as partes vermelhas indicam o 

que foi realizado durante a experimentação de cena. Há uma grande semelhança na 

configuração de cenário, espacialidade, lugar do público, com a proposta final de cena 

do bordel, bem como de sequência narrativa, já que nos dois casos temos a seguinte 

sequência: Alaíde entra e revela não saber onde está, nem o que estaria fazendo ali; 

é colocada em situação de discursar sobre algo e o faz com o texto já analisado; 

desmaiando ao final. Durante a cena, vemos a existência de um personagem 

inspirado na obra de Nelson, o limpador, que aqui é o varredor. Já sabemos que este 

personagem será assimilado de outra forma até o final dos ensaios, como camaleão. 

O papel do “apresentador” também é assimilado posteriormente, já que há no 

http://www.youtube.com/watch?v=wBCMToxtP58
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espetáculo um personagem que introduz Alaíde e pede que fale sobre si, o 

Camaleão/Zé Bonitinho. 

Outra sugestão que não foi aproveitada desta cena é a do atropelamento inicial 

(explícito) de Alaíde com a transição da personagem do plano real para o da 

alucinação, que aqui aparece entrando em cena cambaleando e toda ensanguentada. 

Tudo isso acontece na frente do público, que há pouco havia “presenciado” o acidente 

e visto a mulher caída na calçada. Havia na proposta inicial, portanto, uma 

preocupação quase didática com a transição. 

O texto do discurso de Alaíde, como vemos, é indicado na rubrica com o link 

para o vídeo-entrevista da moradora de rua, mas há ainda (que reproduzimos acima) 

o texto de Luciana Avelino da Silva na íntegra e a versão final que analisamos, 

apontada como segunda versão. O discurso de Luciana Silva se mostrou tão 

significativo que serviu de base para o texto final. Esta parte do workshop, portanto, 

passou de simples proposta a cena definitiva. 

Há uma clara referência a um “show” nesse espaço do bordel que começa a 

ser organizado ao final de sua fala, assim como vemos no espetáculo. A entrada de 

Clessi também acontece ao final da fala de Alaíde na versão final, o que muda é que 

não há mais o sangue. O paralelo entre esta cena e a cena inicial de Alaíde no plano 

da alucinação de Vestido de noiva, confirma o diálogo entre as duas, ainda que haja 

diferenças significativas entre as elas também. Pode-se dizer que se trata de cena 

inteiramente nova, ainda que inspirada no original. Além disso, os apontamentos de 

cena e as mudanças ao longo do processo (até a estreia e depois dela) deixam claro 

a inquieta busca do grupo por solução, equalização e coerência com o todo. 

Alaíde na mesa de cirurgia 

A quarta e última cena que analisamos é um workshop sobre a cena no hospital 

(plano da realidade), na qual os médicos estão tentando recuperar partes dilaceradas 

do corpo de Alaíde antes de recorrer a amputação. Nessa cena, Alaíde está na mesa 

de cirurgia, mas logo depois aparece com o médico e conversa com ele sobre seu 

estado (plano da alucinação), como podemos constatar abaixo: 

CENA DO HOSPITAL 

André Martins 
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André Pastore 

Gabriela Giannetti  

Juliana Mesquita 

 

NOME DA CENA: _________________________ 

 

Alaíde (Ju Mesquita) deitada sobre a mesa. Ela está totalmente coberta por 
um lençol branco. Da cabeça, despende um grande véu emaranhado. Os 
dois médicos (Martins e Pastore) começam a se preparar para a cirurgia 
colocando máscaras, luvas, etc. 

M1 - Pulso? 

M2 - (conferindo o pulso do médico que perguntou) 160. 

O Médico 1 levanta o lençol até a canela. Nesse momento vê-se um pé muito 
esfolado, saindo pedaços de carne e muito sangue. Durante esse texto, eles 
vão retirando pedaços de carne da vítima. 

M1 – Rugina. 

M2 – Como está isso? 

M1 – Tenta-se uma osteossíntese. 

M2 – Olha aqui.  

M1 – Fios de Bronze.  

M2 – O osso. 

M1 – Agora é ir até o final. 

M2 – Se não der certo, faz-se a amputação. 

O Médico 1 novamente sobe o lençol até a coxa. Durante esse texto que se 
segue, os médicos vão tirando da genitália da paciente umas linguiças 
bastante ensanguentadas, mais carne, muito sangue e uns tules sujos de 
sangue. 

M1 – Pulso? 

M2 – (conferindo o próprio pulso) 160. 

M1 – Bisturi. 

M2 – Eu não sei do bisturi. 

M1 – Onde está meu bisturi? 

M2 – Eu já disse que não sei onde está seu bisturi. 

M1 – Você sempre pega o meu bisturi. 

M2 – Você que sempre esquece onde guardou seu bisturi! Já olhou na 
gaveta? 

M1 – Eu não deixei na gaveta. Eu tenho certeza que foi você quem pegou. 

M2 – Eu não peguei nada! Bisturi até na porta do hospital se perde. 

O Médico 1 encontra uma aliança perdida pelo corpo da paciente. 

M1 – Casada – olha a aliança (colocando-a no dedo) 

Eles se entreolham. O Médico 1 levanta novamente o lençol, desta vez até 
o pescoço. Continuam o procedimento.  
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M2 – Bonito corpo. 

M1 – Cureta. Aqui é amputação. 

M2 – Só milagre. 

O Médico 2 retira do pulso da vítima um colar de pérolas e coloca no 
pescoço, mostrando para o Médico 1 que fica levemente com inveja. Eles se 
entreolham. Continuam o procedimento. 

M1 – Serrote. 

Entra a Gabi que vem da plateia, , para, olha, e diz: 

(enquanto ela está conversando com o médico 2, o outro médico continua 
loucamente o procedimento, retirando pedaços de carne, sangue e materiais 
do corpo) 

M1 – Pois não. 

G – Eu sou ela. 

M2 – Caso de atropelamento, não foi? 

G – Sim, doutor. Fui atropelada na Glória. Só ainda agora é que eu soube. 
Telefonaram para o meu marido no escritório. O meu estado – Qual é, 
doutor? Muito grave? 

M2 – bem, o seu estado não é bom. 

G – Não é bom? Mas há esperança? 

M2 – Sempre há esperança. Está-se fazendo de tudo. 

G – E... eu sofri muito, doutor? 

M1 – Não. Nada. Você chegou aqui em estado de choque. Não vai sentir 
nada. 

G – Estado de choque? 

M1 – Sim. E isso para você é uma felicidade. Uma grande coisa. Você não 
sente nada – nada. 

Os médicos se entreolham, olham para ela e se afastam, deixando que ela 
se aproxime e sente ao lado da acidentada. A acidentada se levanta, 
mostrando rosto lindamente maquiado, destoando de todo o corpo. Ela sorri 
para a outra, retira do “coração” um sanduiche de mortadela, divide ao meio 
e oferece uma parte para ela. Elas comem. 

TEXTO JU MESQUITA 

[ESTRANHO FAMILIAR] 
[Outubro de 2012] 

Poderíamos desenvolver uma análise sobre essa cena a fim de descobrir 

como, exatamente, o texto original das cenas do hospital de Vestido de noiva é 

apropriado. Igualmente seria possível analisar o grotesco aqui proposto, com um olhar 

mais atento a tudo que vai sendo tirado de dentro da vítima e a relação dos médicos 

com isso. O tom bufonesco dessas personagens também seria um foco de análise, o 

que nos permitiria entender uma possível crítica sarcástica por trás de suas ações, 
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relações e objetos encontrados. No entanto, o que nos interessa nessa cena é o que 

vem registrado no início do workshop, mais exatamente no cabeçalho do texto: 

CENA DO HOSPITAL 

André Martins 

André Pastore 

 Gabriela Giannetti  

Juliana Mesquita 

 

NOME DA CENA: _________________________ 

A cena, intitulada como “cena do hospital”, já indica uma recriação da cena do 

hospital de Vestido de noiva, o que se confirma com a personagem Alaíde na mesa 

de cirurgia. Entretanto, os nomes dos atores, atriz e a assinatura do texto por Juliana 

Mesquita, somado ao caráter de formulário (“NOME DA CENA: 

_________________”) causam estranhamento. Os atores e atrizes, acima 

mencionados, não integram o elenco do espetáculo, nem fazem parte do grupo. 

Assim, percebemos tratar-se de cena criada dentro de um dos núcleos de pesquisa 

promovidos durante o processo de criação. Ao buscar informações sobre os núcleos 

oferecidos naquela época, encontramos o núcleo “Nelson, o estranho familiar, que 

aconteceu de 7 de maio a 27 de junho de 2012, cujo resultado foi uma mostra em 

novembro do mesmo ano. O cartaz eletrônico252 abaixo confirma esses dados:  

                                            

252 Disponível em http://www.grupoxix.com.br/press/?p=2296, acesso em 04/12/2015. 

http://www.grupoxix.com.br/press/?p=2296
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A cena, portanto, é um exemplo de como a 

proposta de oferta dos núcleos de pesquisa é um 

meio de pesquisa tanto para quem faz quanto para 

quem coordena. Nesse caso, fica claro que o tema 

proposto aos participantes gira em torno da temática 

que está sendo pesquisada pelo grupo. A cena, por 

sua vez, revela que há experimentação de cenas 

com pessoas que não integram o grupo. Dessa 

forma, podemos concluir que os núcleos de 

pesquisa, ao promover oportunidades de formação 

para atores (e não atores) e outros especialistas do 

teatro, também alimenta o próprio processo de 

criação do grupo. Ao fazer isso, os coordenadores 

dos núcleos envolvem seus participantes em uma 

escrita cênica criativa, ainda que partindo de uma 

estrutura definida (como a cena do hospital) como 

base, ou não. 

O título do núcleo de pesquisa registrado no cartaz eletrônico nos diz que o 

foco das experimentações não era o texto Vestido de noiva e sim um mergulho no 

universo do autor.  A cena que apresentamos acima, como sabemos, não entrou no 

espetáculo, mesmo porque não se trata de workshop de algum dos integrantes do 

grupo. O que podemos afirmar é que os coordenadores se mantêm dentro do universo 

temático da pesquisa em processo, ao propor núcleos de pesquisa dentro da temática 

em estudo pelo grupo. Dessa forma, há a possibilidade de reflexão sobre pontos 

potenciais de criação, o que irá contribuir diretamente no processo de criação. 

DRAMATURGIA RIZOMÁTICA – UM NOVO OLHAR SOBRE A 

PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA 

Foi no ano do centenário de Nelson 

Rodrigues, quando dezenas de 

montagens das peças do autor pulularam 

aqui e ali, que o grupo XIX de teatro, 

Figura 6 - Folder do Núcleo de pesquisa  
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“estranhamente”, se aproximou a obra de 

Nelson, mais precisamente do texto 

“Vestido de Noiva” [...] por ser uma obra 

suficientemente aberta e altamente 

engenhosa, onde o teatro se apresenta 

com a mais alta potência e onde a 

estrutura em si parecia oferecer uma 

espécie de plataforma de trabalho onde, 

acreditamos, pudemos desenvolver nosso 

projeto de reescritura da peça.  

(Grupo XIX de Teatro253) 

Após toda a análise sobre a relação entre os dois textos e os processos de 

escrita que categorizamos acima, a questão posta pelo subtítulo desta parte do 

estudo revela nosso desejo de olhar para possíveis classificações muito comuns no 

meio teatral para identificar o resultado do processo de criação de Nada aconteceu, 

tudo acontece, tudo está acontecendo como um todo. O uso de reticências indica 

possibilidades, potenciais de um processo de [re]criação de uma obra teatral, mas 

também denota incertezas sobre a precisão que tais rótulos possam representar uma 

proposta de escrita como a que analisamos. É isso que nos interessa entender nesta 

parte final do estudo dos dois textos. 

Após experiências de criação sem qualquer base dramatúrgica inicial, vemos 

na epígrafe que o grupo chegou a um momento de sua trajetória com a necessidade 

de experimentar um novo modo de criação e daí o encontro/confronto com o texto de 

Nelson Rodrigues. A percepção de Vestido de noiva como “suficientemente aberta e 

altamente engenhosa”, que lemos na epígrafe, não se refere a falta de definição da 

dramaturgia de Nelson Rodrigues, e sim ao entendimento do grande potencial de 

releitura que o texto oferecia para o grupo, justificando assim a escolha deste texto 

em detrimento de outros, já que, conforme o próprio grupo revela: “um dos motivos 

para chegarmos à peça “Vestido de noiva” foi o interesse formal por uma estrutura 

dramatúrgica com uma engrenagem própria e que, ao mesmo tempo, fosse 

suficientemente lacunar para permitir novas possibilidades de discussão e geração 

de sentidos”254. O adjetivo “lacunar” usado pelo grupo, ao invés de seu sentido 

                                            

253 GRUPO XIX DE TEATRO. Projeto do espetáculo Nada aconteeu, tudo acontece, tudo está 
acontecendo. Disponível em http://www.grupoxix.com.br/press/?page_id=532, acesso em 09/03/2016. 
254 Ibid., p. 1. 

http://www.grupoxix.com.br/press/?page_id=532
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original, ou seja, como aquele que apresenta lacunas/espaços vazios, é aqui 

empregado com referência a múltiplas possibilidades que o texto oferece, ou seja, 

novos caminhos de escrita a partir da estrutura dos planos da realidade, da memória 

e da alucinação. Esse relato sobre como se deu a escolha do texto base para a 

pesquisa evidencia o desejo do grupo de criar um novo espetáculo a partir de alguma 

estrutura pré-estabelecida. 

Os depoimentos do grupo e os estudos sobre o processo de criação revelam 

um processo de escrita complexo, produzido a partir de diferentes estratégias 

dramatúrgicas. A partir deste pressuposto, vamos refletir sobre algumas evidências 

de estratégias de adaptação, livre inspiração e autoria.  

Obra adaptada? 

A assimilação com novo tratamento de temas de Vestido de noiva - como: a 

mulher sem memória, perseguição do noivo (todo mundo se parece com ele); o diário 

de Madame Clessi; o encontro entre ela e a jovem; entre outros - exemplificam o uso 

de estratégias de adaptação, ou seja, proposição de modificações para adequação à 

nova dramaturgia. Isso se pensarmos o termo adaptação, analogicamente, como: 

mudança, transformação, conversão, reorganização, ou mesmo algo que é revertido, 

reduzido, fundido, etc. Partindo deste pressuposto, um exemplo de adaptação nesta 

obra seria o paralelo que traçamos entre as duas propostas de uma mulher sem 

memória, evidenciando as mudanças entre elas. Da mesma forma, em escrita como 

ampliação, apontamos a ressignificação, proposta pelo grupo, do tema da 

perseguição que Alaíde sente estar sofrendo por ver o rosto de seu noivo em todos 

os homens que a rodeiam. Além disso, o diário de Madame Clessi é um tema que 

aparece com o mesmo tratamento que vemos em Vestido de noiva, com a diferença 

de que não se trata mais do diário de uma prostituta, e sim de um travesti. Vale 

ressaltar também que as cenas entre Alaíde e Clessi estão entre as que mais lembram 

a obra original, com grande aproveitamento do texto de Nelson, resguardadas 

algumas pequenas adequações, cortes de falas, etc. Por fim, em escrita como 

apropriação, vimos que houve textos de personagens de vestido de noiva adaptados 

para outros personagens, como foi o caso do texto da cena em que os repórteres 

anunciam o atropelamento de Alaíde e que em Nada aconteceu é adequado à 
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personagem Mãe de Alaíde, que anuncia o fato à sua filha. Todos esses indícios de 

adaptação de temas, cenas e textos asseguram a classificação de parte do 

espetáculo como adaptação teatral. 

Livre inspiração? 

Na expressão livremente inspirada, o particípio com função de adjetivo 

inspirada denota um processo criativo contaminado por algo ou alguém (mote, 

referência); ou seja, um processo como invenção, criação, arquitetação provocada 

por alguém, alguma coisa; já o advérbio “livremente”, isoladamente, denota ausência 

de compromisso, liberdade de criação. Com isso em mente, podemos afirmar que há 

evidência de escrita livremente inspirada que parte de elementos estruturais de 

Vestido de Noiva, como: a ideia dos planos, as personagens, os espaços, o tema do 

casamento, entre outros. Em particular, e como representação de estratégia de livre 

inspiração, vamos nos ater aqui à análise da espinha dorsal de Nada aconteceu: a 

estrutura dos planos da realidade, da memória e da alucinação. Se há o uso explícito 

dos três planos, como fez Nelson Rodrigues, o que justificaria o rótulo de livre 

inspiração em Nada aconteceu? Para começar, é possível constatar que a nova 

dramaturgia desconstrói as relações de causa e efeito que são condição sine qua non 

para a fábula rodrigueana, a saber: a personagem não foi atropelada realmente, nem 

está entre a vida e a morte, como no plano da realidade da obra original; o delírio, 

portanto, não é fruto dessa condição que leva a protagonista a expor desejos 

mundanos e a querer vingar-se do noivo no plano da alucinação; o plano da memória 

não revela a traição da irmã e do noivo. Em Vestido de Noiva, tudo isso serve de 

amarração dramatúrgica e estabelece a inter-relação entre os planos. Já em Nada 

aconteceu nada disso interfere no plano da realidade, já que Alaíde está o tempo todo 

dentro de seu quarto e não sabemos o motivo do delírio que assistimos, como já 

apontamos anteriormente.  Não há, portanto, um conflito inicial que gera toda as 

sequências narrativas da memória e da alucinação, nesta nova versão. Tudo isso 

justifica nossa tese inicial de que há sim estratégia dramatúrgica de escrita livremente 

inspirada. 

Texto autoral? 
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Até aqui, vimos que as categorias de análise escrita como apropriação e escrita 

como atualização, revelaram as estratégias de livre inspiração e adaptação. 

Entretanto, sabemos também ao longo da análise que houve grande contribuição dos 

integrantes para a escrita de textos autorais, seja como parte de cena ou cenas 

inteiras. Exemplo disso foi o texto/a cena, que analisamos, elaborada pela atriz 

Janaína Leite para contracenar com alguém do público. Outro exemplo é a cena de 

Madame Clessi, criada por Ronaldo Serruya, que fala do “seu menino” em forma de 

depoimento pessoal. Da mesma forma, todas as cenas e falas do personagem 

Camaleão podem ser incluídas nesse rol de material criado pelo próprio grupo. Esses 

exemplos ilustram, mas não esgotam as evidências de autoria do grupo. Muito pelo 

contrário, a análise do material de processo revela contribuições que não entraram 

no espetáculo e que compõem material muito interessante para análise, como parte 

já analisada aqui, uma vez que se constituem “como testemunho material de uma 

criação em processo”255. Exemplo disso, e que nos interessa para confirmar o caráter 

autoral do processo criativo, é o e-mail256 do diretor Luiz Fernando Marques para o 

grupo na fase inicial da pesquisa. Nele o tom é de conversa e entusiasmo com os 

rumos que os estudos iniciais estavam indicando, como vemos neste trecho: “Caros 

só para compartilhar... Fiquei muito animado com nossas duas reuniões sobre o 

vestido de noiva e agora, ao reler mais uma vez, vejo que sim, temos umas fendas 

na peça muito boas para entrar”(grifo do autor). Aqui, o enunciado destacado revela 

a busca por “fendas” que se revelassem como espaço de 

exploração/investigação/criação. Em seguida, Marques fala sobre o plano da 

realidade: “Bom, sem dúvida, o plano da realidade é uma boa deixa para um novo 

texto. Afinal quem está sendo operado? O que está morrendo? Quem está em estado 

terminal? O que, ou quem, está na UTI?” (Grifo do autor). Como se vê, naquele 

momento as cenas do hospital pareciam ser um caminho interessante de 

investigação, o que foi deixado de lado depois. O mesmo percebemos quando 

Marques fala sobre os jornalistas: “E os jornalistas / Comentam o que? / Falam a 

                                            

255 SALLES, Cecília A. Gesto inacabado: processos de criação artística. São Paulo: Fapesp: Annalube, 
2004. 
256 Material que integra os arquivos de processo do espetáculo, de uso pessoal da atriz e diretora 
Janaína Leite. O arquivo, que é nomeado “Email Lubi”, contém apenas o texto, não trazendo 
informação de data. 
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verdade ou aumentam? / Falam sobre o que? / O fato? Ou o que está na beira do 

fato?”. Todas essas questões só comprovam o desejo de recriação da obra de Nelson 

Rodrigues. Nesse e-mail, o diretor já fala de necessidade de um dramaturgo externo 

ao grupo: “Mas de fato precisaremos de um dramaturgo, ou melhor, será rico ter 

alguém que de fato mergulhe neste universo e, na medida que estudemos [sic] e 

delimitarmos possíveis pontos de vista, esta pessoa consiga trazer a tona [sic], a partir 

deste universo, um material rico” (grifos nossos). A simples possibilidade de um 

dramaturgo para o processo naquele momento indica que, desde o início, já havia a 

consciência do grupo de que estavam lidando com uma proposta ousada, complexa, 

e que a escrita do texto não se daria nos mesmos moldes dos processos anteriores. 

A fala de Marques deixa claro a percepção de que seria preciso um especialista que 

fosse capaz de estabelecer a ponte entre o texto de Nelson e a proposta artística do 

grupo. Para completar, vale apontar também algumas indicações de cunho mais 

estrutural e de tratamento cênico sobre o desenvolvimento da dramaturgia que o 

diretor compartilha com os demais integrantes do grupo: 

Enfim, cada vez mais, acho que a peça pode ter um bom prólogo (a lá mês 
de agosto) no qual poderíamos trabalhar com a periferia: do tema, da forma, 
da pesquisa, do próprio fazer teatral, numa espécie de bolha de cena que 
explodirá no fazer da peça, propriamente dita. 

Depois, no meio da peça este plano da realidade modificado e 
problematizado  

E, por fim se tivermos e teremos a arrogância [sic] juvenil e estúpida de 
reescrever o fim acho ótimo! 

E claro, sem perder a chance de reolhar todas as cenas da memória e jogá-
las neste enredo de novos sentidos. 

Toda a fala de Marques indica um momento do processo repleto de 

possibilidades, mas também de incertezas. Naquele momento inicial, o prólogo, o 

tratamento do plano da realidade e uma possível reescrita do final (que para ele 

poderia soar como arrogância juvenil...) aparecem como grandes questões a serem 

pesquisadas pelo grupo. Mesmo assim, já apontam caminhos bem claros de 

investigação para proposição de uma nova dramaturgia. A premissa de diálogo entre 

o trabalho artístico do Grupo XIX e a obra de Nelson Rodrigues é evidenciado nestes 

excertos e em outras anotações. Além do e-mail analisado, encontramos, em versões 

anteriores do roteiro do espetáculo, anotações sobre questões temática, de cena, de 

texto, de caminhos a explorar, etc. que denotam a inquietação, sistematização, o 
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questionamento sobre aspectos específicos e o trabalho de lapidação da dramaturgia 

do espetáculo, como vemos abaixo257: 

(ROTEIRO 1) 

Tarefas:  

Olhar os textos da mãe, ela é nova rica, força de fazer, ausência do pai…? 
Está na capa do Jornal está podre…  

Olhar os textos e função do fotógrafo fazer uma curva mais sutil do 
profissional ao artista. 

Tarefas:  

Tem que ser uma fusão destes textos e acrescentar falas bem atuais acho 
que tem que ter referências atuais pensei em alguma coisa tipo:  A Dilma é 
mulher, mulher de pau mas é mulher e quem deu o pau pra ela? o de nove 
dedos que cortou o dedo na serra lá em Santo André na casa da Eloá que 
morreu com a arma que matou o prefeito? E por que mataram ele? por que  
ele não segurou o gol do flamengo,  e ai foi frango? Não foi macarrão em 
comeu samudi no final?  foi o carrocho! e cadê ela ? Ta fazendo show da 
avon, mas não é a mãe é a filha mas na hora do show do brasileirinho o que 
aconteceu? caiu no duplo escarpado mas a culpa não foi da Diane a culpa 
foi do fotografo que tirou foto dela morta no túnel em Paris.    

Revisitar cenas pag 5 a 8 

(ROTEIRO 6) 

FOTÓGRAFO – Para todos, na frente. (talvez esse fotógrafo pudesse entrar 
um pouco mais pra frente e deixar esses primeiros textos da ju nesse 
momento que ainda não identificamos o casamento) 

(Sobre trecho da cena em que “A Mãe vai até o pequeno palco, bate no 
microfone, não consegue ligá-lo, chama por Felipe Cruz, que liga o 
microfone”) 

Ufa!... Está tudo bem com vocês?... Que bom que vocês vieram, etc, etc. Eu 
sou a pessoa que estou recebendo vocês aqui, tentando fingir que está tudo 
bem, tentando esconder alguma coisa, nesse casamento aqui, que é da 
minha filha, e está acontecendo algo de estranho... ela está atrasada, e eu 
fico aqui sustentando a situação, e tal. Mas nada disso é importante. O que 
importa é que as coisas aconteçam. O que importa é que as pessoas 
morram, vivam, se casem, façam sexo, tenham filhos, comam, consumam, 
etc. (adoro. Dá dó de que só uma mesa veja isso. E se isso fosse o 
bilhetinho?) 

Como podemos ver, as anotações que indicam necessidade de 

aprofundamento (“Olhar o texto...” / “Tem que ser uma fusão destes textos e 

acrescentar falas...” / “... tem que ter referências atuais...”, etc.), por um lado, revelam 

inquietações durante o processo de escrita e, por outro, a originalidade de um texto 

                                            

257 Excertos dos roteiros cujos títulos aparecem como evidenciamos entre parênteses. Destaques em 
itálico/vermelho dos autores. As transcrições são literais, e a escrita informal, com alguns erros 
inclusive, evidenciam o caráter provisório das propostas, pela característica de uma escrita que se 
propõe como esboço, lembretes internos ao grupo, enfim, anotações de processo de escrita. 
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que vai sendo criado a partir do diálogo com a obra que serve como mote do processo.  

Já a anotação sobre a entrada do Fotógrafo, no roteiro 6 (acima), indica uma 

preocupação dramatúrgica de manter no público, ainda, o suspense da pergunta 

inicial: É montagem de teatro? Festa de casamento? E, ao final dessa passagem, 

vemos um desabafo sobre o alcance limitado que o texto da Mãe teria, ao ser 

apresentado apenas para uma mesa, outra questão dramatúrgica. Tudo isso, 

evidencia o caráter autoral da escrita no processo de criação de Nada aconteceu, 

tudo acontece, tudo está acontecendo. Dessa forma, o texto é de autoria do grupo, o 

que nos leva à classificação de espetáculo autoral, se considerarmos apenas essa 

análise parcial e deixarmos de lado toda a contribuição que as estratégias de escrita 

por adaptação e livre inspiração deram ao resultado final. 

Um problema de definição 

Se de um lado, não podemos falar de livre-inspiração apenas -  baseados na 

presença de elementos da estrutura rodrigueana (em especial, os planos), elementos 

da fábula (personagens, a ideia do casamento, o atropelamento, o bordel) e do próprio 

texto, que em muitos momentos aparece de forma literal, ainda que na boca de 

personagens diferentes, como comprovamos no estudo sobre “Escrita como 

apropriação” -; por outro lado, apesar de encontrar evidências de adaptação da obra 

Vestido de noiva, sabemos que elas não representam o todo do processo. Muito pelo 

contrário, os apontamentos da pesquisa sobre uma escrita como fruto de 

experimentação nos remetem a um processo pulsante, vivo, que vai sendo construído 

misturando inspiração, adaptação e autoria do grupo e do dramaturgo. Processo que 

pressupõe: escrita, experimentação e reescrita; decisões que vão sendo revisitadas, 

à medida que o espetáculo vai ganhando corpo. O contexto histórico, a fábula original, 

o texto de Nelson Rodrigues, que a princípio servem de ponto de partida, aos poucos 

vão dando espaço a uma escrita autoral, permeada por inquietações do grupo acerca 

de questões do nosso tempo. O que confirma a premissa de que “cada momento 

histórico e cada prática dramatúrgica e cênica que lhe corresponde possuem seus 
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próprios critérios de dramaticidade (maneira de armar um conflito) e de teatralidade 

(maneira de utilizar a cena)”258. 

Se é verdade que uma obra de arte é uma resposta de um artista a questões 

postas por sua época e sociedade (e acreditamos que sim) o Grupo XIX consegue 

criar um novo espetáculo a partir da obra de Nelson Rodrigues (que, por sua vez, 

também deu sua resposta a questões de sua época e sociedade), como fruto de um 

confronto artístico/criativo/intelectual. Não é sem razão que Dirceu Alves Jr. 259 afirma, 

logo no início de sua resenha sobre o espetáculo, que: 

Prestes a completar setenta anos, a peça Vestido de Noiva, de Nelson 
Rodrigues, passou por uma reinvenção radical na montagem do Grupo XIX 
de Teatro. A versão livre, criada em parceria do elenco com o dramaturgo 
Alexandre Dal Farra, foi batizada de Nada aconteceu, Tudo Acontece, Tudo 
Está Acontecendo. Não sobrou quase nada do original. […] 

 
Figura 7 - Madame Clessi e Maluquinho 

Acertadamente, Alves Jr. fala de “reinvenção radical” de “versão livre” 

(conforme texto e legenda da foto), mas termina por cair em contradição ao dizer que 

“Não sobrou quase nada do original”, o que nos leva a pensar que a crítica pode ter 

sido baseada em expectativas do crítico, uma vez que nosso estudo demonstra ainda 

                                            

258 PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos: teatro, mímica, dança, dança-teatro, cinema. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2008, p. 194. 
259 Resenha de Dirceu Alves Jr. para a Revista Veja. Disponível em: 
http://vejasp.abril.com.br/atracao/nada-aconteceu-tudo-acontece-tudo-esta-acontecendo#1, acesso 
em: 01/03/2106. 

http://vejasp.abril.com.br/atracao/nada-aconteceu-tudo-acontece-tudo-esta-acontecendo#1
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haver muito de Vestido de noiva na versão do Grupo XIX. Tal suspeita se reforça com 

um depoimento que o crítico teria dado ao grupo de que adorava a situação de conflito 

entre Alaíde e a irmã, que não foi retomada pelo grupo, por achar o tema muito 

“pequeno burguês”, conforme nos explicou Ronaldo Serruya260, que reclama uma 

crítica baseada em expectativas e não na obra de arte em questão: 

Você sai de casa para assistir uma peça que tem o nome de Nada 
aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo, vírgula, “livremente 
inspirada em Vestido de noiva de Nelson Rodrigues” e a crítica começa com 
“Pouco resta do original”, eu penso, Claro, não é, meu bem?! Esta é a 
dificuldade de o crítico fazer uma crítica a partir daquilo que ele vê. É uma 
coisa impressionante, não é? Eu fiquei muito incomodado com isso. Porque 
não é para gostar ou não, mas a pessoa não pode fazer uma crítica do que 
ela gostaria de ver, não é o papel do crítico. O papel do crítico é fazer uma 
crítica a partir daquilo que ele vê. 

Como sabemos, o texto de Nelson Rodrigues é grande referência na história 

do teatro nacional e qualquer indicação de releitura pode causar estranhamento em 

fãs das obras originais, até mesmo críticos. Nesse caso, Alves Jr. aponta valores 

positivos da montagem, ao dizer que a encenação tem “belos momentos”, mas 

termina por afirmar que “houve exagero na inserção de elementos” (muito 

provavelmente esteja se referindo aos múltiplos personagens Camaleão que entram 

em cena) e que a dramaturgia carece de “um eixo mais coerente entre o clássico e a 

releitura”. Por mais subjetivo que isso possa parecer, já que há vários elementos na 

montagem do Grupo XIX que estabelecem esta ponte - os planos; a cena de 

atropelamento, os personagens centrais, a ideia de uma fábula que gira em torno de 

um casamento; entre outros. -, é possível entendermos a crítica à dramaturgia, feita 

por Alves Jr., mas menos pela relação entre as duas obras do que pela percepção da 

fragilidade dramatúrgica do novo argumento de que tudo não passa da crise de uma 

noiva sobre casar-se ou não, enquanto está no chuveiro. 

Na intenção de trabalhar com as referências de tempo e do imaginário, base 
da peça de Nelson, já enunciada no título, o Grupo XIX exagerou na inserção 
de elementos. A encenação, comandada pelos diretores Luiz Fernando 
Marques e Janaina Leite, tem belos momentos, mas carece de uma 
dramaturgia que defina um eixo mais coerente entre o clássico e a releitura.   

Como vemos, é difícil definir uma classificação para o processo dramatúrgico 

de espetáculos contemporâneos e que são frutos de práticas de teatro de grupo, o 

                                            

260 Durante entrevista para esta pesquisa. 
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que equivale dizer, teatro de pesquisa. Pavis261, citando a teoria da recepção, fala do 

termo concretizações, mas ali refere-se ao texto dramático que vai se 

metamorfoseando ao longo do tempo, ganhando novas interpretações, que não é o 

caso da relação Vestido de noiva versus Nada aconteceu. Tal denominação não 

contempla a complexidade de estratégias de criação que é característica desse tipo 

de processo criativo, que é, exatamente, a grande particularidade e qualidade dos 

processos criativos do grupo: lançar mão de diferentes estratégias de escrita para a 

tessitura do texto-espetáculo. 

Num exercício de pensar uma classificação realmente representativa de tal 

dramaturgia, partimos inicialmente do termo colaborativo, já que nomeá-la 

simplesmente como “dramaturgia colaborativa” (como categoria que compreenda a 

junção de diferentes formas de escrita e os vários autores) – pareceria mais justo com 

esse tipo de criação. Fruto da contribuição de diferentes agentes, tal classificação 

poderia pressupor a existência de autores externos ao grupo, incluindo o próprio autor 

de Vestido de noiva. Entretanto, o uso do adjetivo “colaborativo” associado a um 

espetáculo ou dramaturgia tem sido muito usado para designar a parceria, a autoria 

ou colaboração unicamente entre os artistas que integram o coletivo - incluindo 

também o público quando este contribui como convidado antes da estreia oficial -, 

mas não de outros autores. Dessa forma, estes não são contemplados (pelo menos 

não de forma explícita). Em Hygiene e Hysteria, por exemplo, apontamos várias falas 

dos personagens que são indicadas em nota de final de texto como de autoria de 

autores diversos, recurso muito comum em textos acadêmicos, mas não estão entre 

os autores do texto final. No caso de Nada aconteceu isso ainda não foi feito, visto 

que não houve publicação do texto dramático. De qualquer forma, a questão é: como 

assimilar a contribuição de outros autores? Como classificar tal dramaturgia, então? 

No caso deste espetáculo que estamos analisando, cujo resultado é fruto das 

contribuições do grupo e dos dramaturgos, ao invés de falar em “espetáculo 

livremente inspirado em Vestido de Noiva” ou “adaptação de Vestido de noiva”, 

poderíamos ser mais específicos na definição: “dramaturgia colaborativa: Grupo XIX, 

Nelson Rodrigues (em Vestido de noiva) e Alexandre Dal Farra”? Mas tal 

                                            

261 PAVIS, Patrice. OP. cit., p. 194. 
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denominação não soaria acadêmica, ou prolixa, demais? Uma contrapartida a essa 

proposta parece encontrar respaldo no termo “releitura”, que seria mais adequado, 

uma vez que analogicamente pode ser associado a: estudo, nova compreensão, 

redefinição, nova interpretação, nova conclusão, nova dedução, ressignificação, 

aprofundamento no assunto. Todos esses significados em potencial agregam à 

classificação “releitura” um grande potencial de abertura para englobar as 

classificações de adaptação e livre inspiração, indicando ainda que a nova proposta 

teatral é também “ressignificação”, “aprofundamento”, “nova conclusão”. O termo, 

entretanto, favorece muito mais a obra original do que a nova criação em questão, 

criando uma relação de dependência, de causa e efeito entre elas, o que 

descaracteriza toda a criação como movimento pulsante de criação de signos e 

significados, empobrecendo a perspectiva de autoria do trabalho. Luiz Fernando 

Marques parece se basear nessa premissa ao ser categórico: “Essa não é uma 

releitura de Vestido de noiva”262. 

Pensando a dramaturgia contemporânea como rizoma 

Havia o homem, o camelô, sua 

parlapatice, porque ele vendia as 

canções, apregoava e passava o 

chapéu; as folhas volantes em bagunça 

num guarda-chuva emborcado na beira 

da calçada. Havia o grupo, o riso das 

meninas, sobretudo no fim da tarde, na 

hora em que as vendedoras saíam de 

suas lojas, a rua em volta, os barulhos do 

mundo e, por cima, o céu de Paris que, no 

começo do inverno, sob as nuvens de 

neve, se tornava violeta. Mais ou menos 

tudo isto fazia parte da canção. Era a 

canção. Ocorreu-me comprar o texto. Lê-

lo não ressuscitava nada. Aconteceu-me 

cantar de memória a melodia. A ilusão 

era um pouco mais forte, mas não 

                                            

262 In: MENEZES, Maria E. de. Grupo XIX mira contradições atuais. Resenha. Caderno de Cultura do 
Jornal O Estado de São Paulo, 01/03/2013. Disponível em: 
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-xix-mira-contradicoes-atuais-imp-,1027327, acesso 
em 24/03/2016. 
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bastava, verdadeiramente. (Paul 

Zumthor263) 

A dramaturgia contemporânea parece desafiar-nos com o enigma da esfinge: 

decifra-me ou devoro-te. O menino Zumthor, na epígrafe, ainda sem compreender 

intelectualmente o fenômeno que vivenciava na Paris de sua infância, nos revela a 

frustração ao tentar reviver o prazer que havia experimentado com o espetáculo de 

rua proposto pelo camelô e toda a paisagem, visual e sonora, ao seu redor, dando-

se conta de que texto e melodia tomados isoladamente não eram capazes de exprimir 

aquela “canção” que havia escutado. Zumthor nos faz perceber a precariedade do 

texto, ou de qualquer outro elemento, quando extraído de sua “forma-força”, de seu 

“dinamismo formalizado”, como denomina264. Dessa forma, aceitamos o desafio da 

esfinge, pensando agora o texto não apenas como texto-palavra, texto-enunciado, 

mas como texto-enunciação. Pensar dramaturgia para além do enunciado que se 

apresenta como texto escrito, implica entender dramaturgia como conjunto cênico, 

que tem este mesmo texto apenas como mais um elemento que ajuda a contar uma 

história. Tal prerrogativa, aponta para diversas frentes que compõem o espetáculo 

teatral, como: temática inicial; pesquisa de campo; textos base (e, portanto, seus 

autores); workshops dos artistas; direção; iluminação, cenografia; espaço; tempo (e 

possíveis relações entre contextos históricos diferentes); recepção; público, entre 

outros. Todas essas variáveis do universo teatral, então, nos fazem perceber o 

espetáculo como fenômeno complexo, impossível, portanto, de ser abarcado por 

classificações de cunho simplistas, uma vez que, em geral, dizem respeito ao texto. 

Tal qual o fenômeno a que quer nomear, é preciso encontrar uma classificação que 

seja igualmente complexa, ou que tenha amplitude para abarcar tal complexidade.  

Deleuze e Guatarri se apropriaram do termo rizoma, da botânica - que significa 

uma haste subterrânea, raízes, bulbos, tubérculos, entre outros -,  e explicam que “o 

rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial 

ramificada em todos os sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos.”265 O 

pensamento por rizoma contrapõe o sistema arbóreo de pensamento, com 

                                            

263 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção e leitura. São Paulo: Cosac & Naif, 2014, p. 32. 
264 ZUMTHOR, Paul. Op. cit., p. 32. 
265 DELEUZE, G.; GUATARRI, F. Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1995, 
p. 15.  
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hierarquias e ramificações que apontam caminhos diferentes e que não se cruzam. 

Como explicam os filósofos, tais sistemas hierárquicos possuem ‘centros de 

significância’ e ‘de subjetivação’, ‘autômatos centrais’, como ‘memórias organizadas’. 

Dessa forma, todas as informações vêm de uma unidade superior, o que significa que 

existe uma atribuição subjetiva de relações predeterminadas. Eles se valem do termo 

rizoma para pensar a linguagem como rizomática, a língua de forma ampla, partindo 

de “princípios”, próprios da ideia de rizoma, entre eles os de conexão e 

heterogeneidade266, que pressupõe a ligação de um ponto do rizoma com vários 

outros, e, por isso, “Um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas, 

organizações de poder, ocorrências que remetem às artes, às ciências, às lutas 

sociais”267. Um tubérculo linguístico é percebido como uma comunicação que não se 

fundamenta apenas em atos linguísticos, e sim perceptivos, mímicos, gestuais, 

cogitativos; não é unidade, e sim multiplicidade; não começa ou termina, “ele se 

encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, 

mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o 

rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente 

para sacudir e desenraizar o verbo ser”. 

Martins e Picosque, partiram do conceito de rizoma de Deleuze e Guatarri para 

pensar a arte de forma também rizomática. Como ação educativa da edição de 2003 

da Bienal do Mercosul, as curadoras do educativo propõem um “pensamento 

relacional, rizomático, propõe redes que se entrelaçam e germinam novas conexões, 

novos “links”, instigando o olhar/corpo às camadas interpretativas, regidas por 

conexões estéticas e interdisciplinares”268. Assim, passando do espaço expositivo 

para a escola, o ensino de Arte também deveria ser pensado como rizoma, ou seja, 

um “modo aberto de ligação de um conteúdo qualquer a outro conteúdo qualquer, 

num sistema acêntrico, não hierárquico”269. 

                                            

266 Outros princípios são: multiplicidade; o de ruptura a-significante; e de cartografia e decalcomania. 
Para entender melhor sobre esses princípios aplicados à linguística, ver obra acima. 
267 Ibid., p. 15. 
268 MARTINS, Mirian C.; PICOSQUE, Gisa. Inventário dos achados: o olhar do professor escavador de 
sentidos. Material educativo para a 4ª Bienal do Mercosul – Porto Alegre: Fundação das Artes Visuais 
do Mercosul, 2003, p. 10. 
269MARTINS, Mirian C. A aventura de planar numa DVDteca. Revista Boletim Arte na Escola nº38 de 
2005. Também disponível no site 
http://www.artenaescola.org.br/pesquise_artigos_texto.php?id_m=40, acesso em 25/11/2009. 
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A concepção de uma cartografia rizomática proposta por Deleuze e Guatarri 

também orienta a concepção de ensino de Arte para escolas públicas estaduais 

elaborada por Martins e Picosque e que compõem o Currículo de Arte do Estado de 

São Paulo270, baseadas no pressuposto de que “oposto ao grafismo, ao desenho ou 

à fotografia, oposto aos decalques, o rizoma se refere a um mapa que deve ser 

produzido, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com 

múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga”. A cartografia proposta pelas 

autoras apresenta os territórios de arte&cultura, como: 

Um pensamento curricular em arte pode se mover em diferentes territórios 
da arte&cultura, mapeados como: linguagens artísticas; processo de 
criação; materialidade; forma-conteúdo; mediação cultural; patrimônio 
cultural; saberes estéticos e culturais. A composição desses territórios 
oferece diferentes direções para o estudo da arte, tal qual o traçado de uma 
cartografia, um mapa de possibilidades, com trânsito por entre os saberes, 
articulando diferentes campos.271 

Abaixo vemos o mapa que integra o Caderno do Aluno da disciplina de Arte: 

                                            

270 Em 2008 a Secretaria de Estado da Educação lançou a Proposta Curricular do Estado de São 
Paulo, enviando para as escolas o material didático denominado Caderno do Professor. Em 2009, a 
proposta oficializou-se como Currículo do Estado de São Paulo, acrescido naquele ano do Caderno do 
aluno, material didático organizado por disciplina e por bimestre. A disciplina de Arte não contava com 
nenhum material de apoio para o professor e para o aluno até então.  
271 SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do Professor: arte, ensino 
fundamental – 5ª a 8ª séries, 1º, 2º, 3º e 4º bimestres/ Secretaria da Educação; coordenação geral: 
Maria Inês Fini; equipe: Mirian Celeste Ferreira Dias Martins, Gisa Picosque, Sayonara Pereira, 
Geraldo de Oliveira Suzigan. São Paulo: SEE, 2009. 
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Figura 8 - Mapa dos territórios 

O mapa, elaborado por Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque, apresenta a 

criação e composição do pensamento curricular em Arte para mapeamento dos 

conteúdos direcionados no Currículo. Ele apresenta bulbos como territórios da 

arte&cultura, cujas fronteiras são diluídas, ligadas por linhas que se cruzam, 

entrecruzam. Territórios que não são vistos como unidades distintas e separadas, e 

sim como múltiplos de um todo. A cartografia apresenta um campo de conexões 

possíveis. 

Partindo do pressuposto de que “cada momento histórico e cada prática 

dramatúrgica e cênica que lhe corresponde possuem seus próprios critérios de 

dramaticidade (maneira de armar um conflito) e de teatralidade (maneira de utilizar a 

cena”272, podemos acrescentar que há também modos próprios de criação e produção 

artística, que define a composição do texto dramático. Concordamos com Pavis, 

quando afirma que para a análise dramatúrgica é imprescindível o conhecimento 

histórico da produção, bem como da recepção do texto, para conhecimento de 

elementos que concernem tanto o texto como a cena, em especial: “- a determinação 

da ação e dos actantes; as estruturas do espaço, do tempo, do ritmo; a articulação e 

                                            

272 PAVIS, Patrice, op. cit., p. 194. 
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o estabelecimento da fábula”273. Actante, por exemplo, que engloba o receptor que 

interage de forma passiva num espetáculo tradicional274, por participar do ato de 

comunicação, no nosso momento histórico e na prática em estudo, significa um 

espectador-agente no ato comunicativo. O processo de escrita do texto, o que 

equivale dizer da cena, é entendido, portanto, como um ato: 

[...] que se faz e refaz processualmente, alcançando todas as etapas de 
proposição e de leitura: a relação do artista com o mundo, os atos de seleção 
e combinação empreendidos, os processos de formação de sentido que 
acontecem na elaboração do espectador, e mesmo a experiência estética 
que se origina de seu caráter de acontecimento.275 

Emprestando de Deleuze e Guatarri a ideia de rizoma - em especial partindo 

dos princípios de conexão e heterogeneidade, múltiplo e cartografia - e inspirados a 

olhar para a dramaturgia como Martins e Picosque olham para o ensino de Arte - 

como um sistema acêntrico e sem hierarquias - entendemos a dramaturgia 

contemporânea, fruto de pesquisa de teatro de grupo na Cidade de São Paulo (como 

a do Grupo XIX), como uma dramaturgia rizomática, ou seja, como um texto-tecido 

composto por diferentes atos enunciativos: palavra, gesto, corpo, som, público, 

espaço, e... e... e.... Aqui também a conjunção “e” nos aponta outros corpos virtuais, 

que, junto com os demais, se concretizam no espaço de representação formando uma 

enunciação plenivalente, estética e semântica: o espetáculo teatral.  

O conceito nos permite olhar para a escrita dramatúrgica como o complexo das 

diversas conexões possíveis entre os vários elementos constitutivos da cena, sem 

precisarmos definir onde começa um e termina o outro, já que percebidos como 

constituintes de um mesmo ato. Assim, há a desierarquização entre esses elementos, 

(como já atestamos a igualdade de importância entre texto e demais elementos de 

cena); desierarquização proposta em linhas horizontais, e não verticais, que se 

encontram, cruzam e entrelaçam. Tudo isso fica evidenciado no caráter de 

heterogeneidade, própria do ato teatral, ou seja, a cena como espaço de vários atos 

                                            

273 PAVIS, Patrice, op. cit., p. 194. 
274 O termo tradicional é usado aqui como adjetivo de um teatro: centrado no texto, que pressupõe a 
separação palco x plateia, própria do teatro italiano; que faz uso da quarta parede; e que, portanto, 
apresenta um espetáculo pronto para uma plateia, que não interage com a cena. 
275 DESGRANGES, Flávio. A inversão da olhadela: alterações no ato do espectador teatral. São Paulo: 
Hucitec, 2012, p. 30. 
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de comunicação - linguístico, gestual, sonoro, corporal, mímico, etc. -, bem como atos 

de afetação em uma zona de experiência, que é anterior à linguagem. 

NADA ACONTECEU X VESTIDO DE NOIVA - A CONTRIBUIÇÃO DO 

GRUPO XIX 

Uma última questão nos inquietou antes de concluirmos este estudo: qual a 

relevância do diálogo proposto pelo Grupo XIX com a obra Vestido de noiva e o 

universo rodrigueano? Tal pergunta nasce de outra da mesma natureza e que deve 

ter sido o ponto de partida do grupo para entender a atualidade da obra original (seja 

pelas temáticas, pela encenação, propriamente dita, ou mesmo pela fábula), a saber: 

Por que montar Nelson Rodrigues no século XXI? Nosso estudo revela que o grupo 

respondeu a essa questão mostrando que não havia interesse em dizer, nesta 

sociedade e neste momento histórico, o que Nelson já havia dito (e que já fora 

reproduzido Ipsis litteris tantas vezes por outros grupos de teatro). Esta percepção já 

é, em si, uma resposta sensível do teatro de grupo que se pratica em São Paulo para 

as questões sociais, atuais e urgentes. Entretanto, o novo tratamento dado à 

dramaturgia transformou a tragédia urbana de Nelson em uma espécie de drama 

existencial contemporâneo (também urbano), eliminando, assim, o caráter de 

fatalidade (próprio do acidente), o que coloca nas mãos da personagem central a 

decisão sobre sua própria sorte, ou seja, poder exercer o livre arbítrio sobre a decisão 

de casar-se ou não. Assim, há uma mudança significativa de ponto de vista. O que 

está em julgamento aqui não são os vícios do indivíduo, ou questões morais, e sim 

um possível dilema existencial que, como metáfora, pode ser vivido por qualquer um. 

Não deixa também de ser uma contribuição ao teatro contemporâneo a ousadia e 

inovação da encenação ao assimilar as ruas do entorno do galpão/teatro na Vila Maria 

Zélia, bem como o uso de um carro real, nas cenas de atropelamento. Além disso, o 

espaço que o espectador ocupa na encenação – característica particular deste 

espetáculo (como também da maior parte das produções do grupo, como apontamos 

na nossa analise) -, ou seja, o centro da representação, define todo o argumento da 

peça, uma vez que o público entra na fábula como convidado da família e tudo gira 

em torno da festa e cerimônia de casamento.  Uma última observação, mas 
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igualmente relevante, nos permite afirmar que a presença de vários elementos de 

Vestido de noiva no espetáculo Nada aconteceu, através de estratégias de 

apropriação e de atualização, reafirma a importância do texto de Nelson Rodrigues 

para o teatro contemporâneo, confirmando a atualidade de sua dramaturgia, ao 

permitir a conexão entre o antigo e o novo. 
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Figura 9 - O início prenuncia o fim – Hygiene    

 

 

 

CONCLUSÃO 

  

- Foto do autor 
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Na introdução deste trabalho apontamos a mudança de interesse de pesquisa, 

passando do estudo da improvisação e jogos teatrais, em especial olhando as 

práticas de professores de teatro na escola pública, para a dramaturgia 

contemporânea. Mesmo inseridos na área de teatro-educação, já apontávamos a 

atualidade de procedimentos de improvisação em práticas contemporâneas de 

criação estética. Nosso estudo, no entanto, nos fez entender um novo conceito de 

improvisação, a dramatúrgica. Improvisação com caráter de experimentação, como 

procedimento de concretização de um esboço (de ideia, tema, cena), que precisa 

fazer sentido enquanto proposta estética e poética para o coletivo. Improvisação 

como esboço de uma proposta de texto que só em cena poderá ser percebido de 

forma plena, quando ganha corpo; que só a partir da contribuição dos demais artistas 

poderá ganhar contornos, arremates... e vir-a-ser cena. Fica agora a impressão de 

que não nos afastamos do terreno da improvisação como pensávamos a princípio, e 

que apenas ampliamos nosso horizonte sobre o universo teatral, agora com especial 

interesse sobre o texto. 

Em primeiro lugar é importante deixar claro que a tese ora apresentada é 

apenas uma visão sobre os processos criativos do Grupo XIX e todo material 

coletado, como memória em registro desses processos. A maneira como tudo isso foi 

processado e tomou forma neste registro escrito revela que nossos objetivos foram 

alcançados, e também aponta caminhos a serem seguidos/revisitados/aprofundados.  

Vale ressaltar que a pesquisa se beneficiou de uma gama de materiais 

disponibilizados pelo grupo, o que reforça a importância de os grupos manterem 

registros sistemáticos de seus processos, bem como de publicações sobre processos 

dessa natureza. A publicação do livro Hysteria/Hygiene, com a riqueza de materiais 

extra peças teatrais ali presentes (excertos de textos literários, informativos, estudos, 

documentos pesquisados, etc. ; bem como críticas sobre os espetáculos e artigos de 

especialistas em teatro), com cuidado em referenciar textos incorporados, configura-

se como material singular e extremamente relevante para artistas em geral, pessoas 

interessadas em teatro e, em especial, pesquisadores da área de dramaturgia ou do 

teatro em geral. 

Os processos criativos revelaram-se complexos e ricos em: temáticas sociais; 

diversidade de gêneros textuais; uso de metalinguagem; diálogo com os espaços e 
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arquitetura da Vila Maria Zélia, como mote para denúncia das condições precárias em 

que se encontra aquele patrimônio cultural; acolhida e inserção do público no centro 

das cenas, como provocação para pensarmos os problemas sociais do nosso tempo. 

Além disso, os processos também evidenciaram a inquietação de um grupo de 

artistas que investigam temáticas contundentes com seriedade e que resultam em 

propostas poéticas/estéticas de grande relevância para o público e para o teatro que 

se pratica na cidade de São Paulo. 

O fato de nos termos deparado com diferentes modos de criação é outro 

indicativo de uma prática teatral que se renova a cada momento, como reflexo da 

busca de um teatro vivo, em movimento, que é fruto de pesquisa. Por isso a 

importância de perceber que o grupo tem pilares que norteiam sua prática, mas não 

a reduzem a procedimentos pré-definidos. 

Fruto de uma geração de artistas que questionaram o papel do poder público 

no financiamento cultural da cidade, o teatro que o grupo vem realizando até hoje 

sofreu influências do Movimento Arte contra a Barbárie e do Programa de Fomento 

ao Teatro da Cidade de São Paulo. O grupo se vale de iniciativas que visam a 

contrapartida social, prevista em lei, para buscar diálogo com outros artistas ou 

iniciantes, que frequentam os laboratórios de pesquisa oferecidos, novos olhares 

sobre elementos de seus projetos artísticos. Por isso, este estudo evidenciou a 

importância do Programa de Fomento ao Teatro para o teatro engendrado pelo Grupo 

XIX, ou seja, as dramaturgias desenvolvidas pelo grupo são resultado de um 

pensamento e prática de teatro de grupo que só é possível, entre outras coisas: pela 

configuração de um grupo que pesquisa, e pode existir enquanto tal; pela residência 

artística que realizam na Vila Maria Zélia desde 2004; por princípios norteadores que 

foram disseminados pelo Movimento Arte contra a Barbárie e refletem o 

posicionamento político dos grupos participantes; e pelo conjunto de ações de 

pesquisa e parceria que realizam com outros grupos e pessoas. Tudo isso explica e 

alimenta a prática daquele coletivo. 

De forma indireta, os participantes dos laboratórios de pesquisa promovidos 

por artistas do grupo contribuem para a polifonia dos espetáculos, ainda que não fique 

evidente essa contribuição, mas que está implícita na troca, uma vez que os 

integrantes do grupo propõem o laboratório como espaço de investigação. No caso, 
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por exemplo, de um laboratório em torno do universo de Nelson Rodrigues, a análise 

constatou a experimentação de temas e cenas de Vestido de noiva que podem ter 

ajudado a descortinar o olhar do grupo sobre a cena, algo que poderia ter passado 

despercebido, ou um outro ponto de vista em relação à leitura do grupo. Essa não 

deixa de ser uma proposta interessante de formação de público, que por sinal, é mais 

interessante pelo caráter de proposta artística, já que não carrega o princípio da 

pedagogia tradicional, ou seja, não é um curso para ensinar algo a alguém, e sim que 

traz pessoas que propõem algo. Um desdobramento dessa preocupação é o convite 

ao público para apreciação e conversa sobre os processos antes da estreia, visando 

ajustes finais, e que garante a participação do público no resultado final, confirmando 

a ideia de coautoria do público. A confirmação dessa premissa reitera nossa 

compreensão da contribuição do público para a polifonia do espetáculo, para além da 

dramaturgia lacunar. Segundo depoimento para a pesquisa, este procedimento é 

igual para qualquer processo de criação. Portanto, as observações e comentários dos 

espectadores nesses momentos finais pode contribuir para a polifonia, resguardado 

o valor de tais contribuições.  

O estudo sobre os conceitos de leitura e abertura da obra de arte, bem como 

da dramaturgia aberta ou lacunar, nos fizeram compreender o papel do espectador 

na constituição de sentidos do espetáculo que assiste, como agente nesse processo 

dialógico. Mas também confirmou a existência de um novo tipo de fruidor do teatro 

contemporâneo, que propõe leitura de dentro da obra de arte, na participação direta, 

na experiência dentro da cena. O público, estando imerso no centro do acontecimento 

teatral, e contaminado pela percepção corpórea do espaço, dos objetos e do outro, 

não só atribui sentidos como cria outros novos para os demais espectadores que o 

cercam. Nesse contexto, faz a leitura da obra, num lugar intermediário, na fronteira 

entre ficção (fábula) e realidade (a experiência). Esta experiência estética significativa 

amplia o potencial leitor dos espectadores, já que não é possível virar a página, ou 

fazer uma pausa para buscar um copo d’água na cozinha, o confronto é inevitável e 

é preciso estar aberto para a experiência. O público, em contrapartida, agrega novos 

significados à representação teatral, completa o texto ali em jogo, participando como 

coautor da cena. 
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Ainda pensando no público, agora olhando para os modos polifônicos 

analisados, os estudos revelaram que o modo polifônico I apresentou maior potencial 

de polifonia do público. Isso porque as dramaturgias dos dois primeiros espetáculos 

do grupo abrem mais espaço de interação no texto e nas cenas aos espectadores. 

Nestes casos o público estava no centro das representações, as mulheres em 

Hysteria e a multidão em Hygiene. O que já não acontece no modo polifônico II, pois 

em Marcha para Zenturo não há interação direta com o público, que não deve ser 

percebido como problema ou elemento que desqualifique o espetáculo, e sim, 

apenas, como uma escolha dramatúrgica, fruto da parceria entre artistas do coletivo 

e uma dramaturga. O modo polifônico III também apresentou potencial polifônico, 

visto que Nada aconteceu retoma a interação com o público, ainda que em proporção 

menor do que em Hysteria e Hygiene. Desta forma, aqui o público também está no 

centro da representação, mas não o tempo todo, uma vez que há um deslocamento 

maior do foco da cena para a área de representação dos atores, na frente do público 

e do lado de fora do salão. Por outro lado, há vários momentos de inclusão do 

espectador na cena com efeito de diálogo, mas só ator/atriz tem a palavra, o que 

implica participação do público na dramaturgia, mas não no texto. Portanto, o primeiro 

operador de análise, o público como coautor do espetáculo, indicou que os modos 

polifônicos I e III recebem benefício direto das vozes do público no espetáculo, sendo 

que o primeiro de forma mais intensa do que o terceiro. 

A análise das pesquisas dos quatro espetáculos também revelou que houve 

maior assimilação de conceitos e apropriação de textos diversos nos dois primeiros 

espetáculos, portanto, no modo polifônico I. Estes tiveram como característica 

principal a criação de cenas pelos(as) atores/atrizes, a partir de workshops, e este 

procedimento era fortemente inspirado/influenciado/contaminado pelos autores que 

os artistas estavam estudando à época da criação das cenas, bem como documentos 

consultados, músicas, poemas e outros textos literários, etc. Assim, excertos de 

textos diversos foram ganhando espaço na montagem daqueles espetáculos e 

configurando-se como contribuição essencial para o texto escrito. Marcha para 

Zenturo, como representante do modo polifônico II, mostrou a apropriação de 

conceitos de filósofos e do texto de Tchekhov. Sabemos que neste caso, houve 

grande influência de especialistas durante a pesquisa coletiva, mas o espetáculo teve 
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como característica principal a escrita por uma das atrizes, também dramaturga. 

Dessa forma, a escrita de Marcha para Zenturo não consegue sobrepor em 

quantidade e qualidade a apropriação que ocorreu em Nada aconteceu, em que o 

processo de apropriação de conceitos e do texto de Nelson Rodrigues ganha mais 

corpo e dimensão. Este último processo, vale lembrar, tem início aos moldes do modo 

polifônico I, ou seja, de caráter mais coletivo, sem a centralização de um dramaturgo, 

mas isso muda em determinado momento do processo com a chegado do dramaturgo 

Alexandre Dal Farra, que passa a assumir a dramaturgia, com carta branca para 

mudar, transformar, cortar ou aprofundar o que achasse necessário. Essa mudança 

no processo teve implicações diretas na dramaturgia final, como era de se esperar. 

Assim, nosso estudo revelou que os processos de criação coletivos, com criação de 

cenas pelos integrantes do grupo, sem interferência de um especialista (modo 

polifônico I), resultaram mais polifônicos na assimilação da pesquisa, nosso segundo 

operador de análise. Da mesma forma que o processo criativo de caráter misto, 

coletivo de início com a entrada posterior de um dramaturgo (modo polifônico III), 

também se sobressaiu em relação ao processo em que havia uma dramaturga dentro 

do processo desde o início (modo polifônico II). 

O terceiro operador de análise, que buscava entender como se dava a 

contribuição dos atores na polifonia de cada espetáculo, encontrou nos relatos dos 

atores do grupo, durante as entrevistas, bem como em depoimentos colhidos de 

vídeos e do filme-documentário, e nos estudos sobre workshops e outras cenas, 

evidências claras de que os atores contribuem substancialmente na cena teatral, 

escrevem de forma autônoma suas cenas e dialogam sobre todos os elementos de 

cena nos processos. Isso aconteceu nos modos polifônicos I e III. No entanto, não 

houve o mesmo processo de criação a partir de workshops, não houve coautoria por 

parte dos atores, não houve, portanto, participação deles na escrita do texto no modo 

polifônico II, que, pensando nas vozes dos atores, revelou ausência de polifonia. No 

modo I, a decisão sobre corte ou permanência de cenas criadas pelos integrantes era 

do coletivo, que tem como pressuposto o desapego à criação individual. Dessa forma, 

os textos inteiros dos espetáculos foram produzidos pelos artistas. Já no modo III, o 

papel de seleção de cenas, dentro de um vasto material levantado pelo grupo, ficou 

a cargo do dramaturgo a partir de sua entrada, além disso, novos textos foram 
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elaborados por este novo integrante do processo de criação. Portanto, a autoria do 

grupo é realmente partilhada com Alexandre Dal Farra. Isso significa que os atores 

tiveram menos poder de decisão e de voz na finalização da dramaturgia. 

As conclusões sobre a polifonia nos três modos analisados nos fazem entender 

que os processos de caráter exclusivamente coletivo, envolvendo os integrantes do 

grupo XIX somente, são mais polifônicos do que quando há parceria ou intervenção 

de um dramaturgo externo ao grupo. As propostas de cena criadas em workshops por 

atores e atrizes do grupo parecem seguir um princípio de relação com o público que 

não vemos, ou vemos de forma menos significativa, nos processos cujas 

dramaturgias foram coordenadas pelos dramaturgos. Da mesma forma, é possível 

dizer que o coletivo, nos três primeiros espetáculos, desenvolveu um conjunto de 

estratégias de escrita que assimila, de forma eficiente e assumida, a pesquisa, 

trazendo para a dramaturgia, de maneira objetiva e referenciada, recortes dos 

estudos e leituras realizadas. Tais procedimentos de escrita e a maneira como os 

integrantes promovem a interação com o público reflete-se, portanto, numa proposta 

mais rica em polifonia. 

Saindo do problema da polifonia, chegamos ao estudo sobre a escrita 

rizomática de Nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo. O estudo 

revelou um processo de diálogo com Vestido de noiva, de forma clara e crítica. Em 

primeiro lugar o caráter de diálogo fica explícito porque, por um lado, o grupo adotou 

a estrutura dos planos – ressignificando esses planos -, os personagens principais, 

cenas e textos; por outro, porque questionou valores postos por Nelson Rodrigues e 

propuseram novos, estabelecendo um paralelo entre o século XX e o nosso tempo; 

por propor novo tratamento poético e estético a cenas já consagradas. O processo de 

pesquisa e experimentação do grupo assegurou um certo grau de independência da 

obra original, mas não é possível dizer o mesmo da produção como um todo. Nosso 

entendimento é que uma está ligada a outra. Além do que, comprovamos a 

apropriação da estrutura e de parte do texto original, o que compromete o status de 

“livre inspiração” reivindicado pelo grupo. Entretanto, a assimilação de outros 

discursos e textos atuais, bem como a inserção de personagens famosos na cena, 

distancia esta dramaturgia daquela; para completar, soma-se ainda à proposta de 

tratamento, relevante e necessário, o tema da homofobia. Tudo isso contextualiza o 
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acontecimento teatral no século XXI. Para finalizar, apesar das estreitas, ainda que 

parciais, relações com o texto original, concluímos que essa criação do Grupo XIX se 

configura como um novo espetáculo, cuja escrita se deu no complexo processo que 

evidenciamos em nosso estudo, através das categorias de Apropriação, Ruptura, 

Atualização e Ampliação. O Grupo XIX, dessa forma, engendra um tipo de teatro que 

dialoga de perto com o que Kantor afirma na epígrafe do nosso estudo, ou seja, seu 

teatro: não é representação, no sentido de [re]apresentar a obra de um autor; nem 

busca imitar a realidade, e sim contestá-la, denunciá-la; e sim, é resposta a uma 

questão posta pelo seu tempo. Características que não se resumem a esta última 

obra em questão, e sim ao conjunto da delas. 

Nossa hipótese inicial de que a dramaturgia contemporânea deve ser 

percebida como rizomática se confirma na constatação de que os procedimentos de 

escrita do texto teatral contemporâneo pressupõem o diálogo com outros gêneros, 

outras linguagens artísticas, outros textos dramáticos, etc. Esses textos entram no 

bojo do texto dramático a partir de estratégias de escrita diversas, em especial as de 

assimilação e apropriação. O texto teatral, mais acentuadamente os de caráter 

coletivo, como vimos, bebe em fontes diversas e nos faz questionar a compreensão 

sobre autoria que alguns artistas têm ou demonstram em seus procedimentos. Vimos 

isso em Hysteria, Hygiene, Marcha para Zenturo e Nada aconteceu. Mesmo que na 

publicação de Marcha não haja menção à contribuição de Anton Chekhov, como 

deveria. Outro exemplo que apontamos no texto é a apropriação de falas de Vestido 

de noiva em Nada aconteceu, que uma eventual publicação deveria levar em conta e 

fazer a devida referência ao autor. Esses dois casos apenas indicam a necessidade 

de a questão da autoria ser retomada e discutida no meio teatral, em especial pelos 

dramaturgos. Uma saída, como apontamos na análise, dentro da proposta 

colaborativa de criação, seria assumir a autoria do texto base no conjunto de autores 

que integram determinado processo. 

Esperamos que nossa tentativa de escrever uma obra colaborativa, fugindo à 

norma ABNT, com incorporação de uma diversidade de vozes dos integrantes dos 

processos de criação e dos autores que contribuíram para a construção do 

pensamento sobre dramaturgia contemporânea, fazendo uso apenas de aspas e 

notas de rodapé, tenha resultado para os leitores como escrita fluida e polifônica, 
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portanto positiva. Para este pesquisador, fica a certeza do aprendizado e de muito 

caminho a percorrer ainda, muitas possibilidades que reforçam a certeza de que 

estamos apenas começando. 

Para finalizar, retomamos também o passado para olhar para o presente a 

epígrafe que abre o nosso estudo, por percebermos a proximidade entre o conceito 

de arte do diretor teatral e artista plástico polonês e a dramaturgia contemporânea do 

Grupo XIX de Teatro: 

“Art is 

an answer 

to reality. 

This imperative need to 

provide an answer is probably 

the very essence of the creative process”. 

(Tadeusz Kantor) 
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Figura 10 - Cadeiras-plateia 
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- Centro Cultural São Paulo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=H8rt3PoTlXQ, acesso em 15/04/2015. 

GUIMARÃES, Pedro (dir.). Vídeo-documentário REGISTRÁVICOS parte 2/2, 
produzido por A Revolução Não Será Televisionada. São Paulo, 2004. 

http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/art_1994_corticos_favelas_edificios_apartamentos_modernizacao_moradia_Rio_Janeiro.pdf
http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/art_1994_corticos_favelas_edificios_apartamentos_modernizacao_moradia_Rio_Janeiro.pdf
http://educonse.com.br/2011/cdroom/eixo%209/PDF/Microsoft%20Word%20-%20AUTORIA%20E%20SUA%20DIMENSaO%20COMPARTILHADA.pdf
http://educonse.com.br/2011/cdroom/eixo%209/PDF/Microsoft%20Word%20-%20AUTORIA%20E%20SUA%20DIMENSaO%20COMPARTILHADA.pdf
http://vejasp.abril.com.br/atracao/nada-aconteceu-tudo-acontece-tudo-esta-acontecendo#1,
http://vejasp.abril.com.br/atracao/nada-aconteceu-tudo-acontece-tudo-esta-acontecendo#1,
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-xix-mira-contradicoes-atuais-imp-,1027327
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-xix-mira-contradicoes-atuais-imp-,1027327
https://www.youtube.com/watch?v=wRyEZzBjRDc
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GRUPO XIX DE TEATRO. Marcha para Zenturo (Processo). Vídeo-
documentário publicado em 8/12/2012. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=iwGdLN1iTFQ, acesso em 20/05/2015. 

GRUPO XIX DE TEATRO. Grupo XIX de Teatro apresenta "Nada aconteceu, tudo 
acontece, tudo está acontecendo" (vídeo). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qKshqGZCpig, acesso em 15/04/2015.  

MOCARZEL, Evaldo e ROCHA, Ava (2009), Hysteria, 69’, Brasil, Evaldo Mocarzel e 
Ava Rocha. [longa-metragem | documentário] (21:49). Disponível na Biblioteca da 
Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. 

PROJETO PARTES DO TEATRO EM DOCUMENTÁRIO. Sara Antunes sobre Peça 
Hysteria. Direção Danilo Dilztloso e Fotografia Felipe Bentivegna. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fzeTZ_Bbekw, acesso em 10/03/2015. 

SESC TV. Hygiene Grupo XIX (vídeo). São Paulo, 2011. Disponível no endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=1wVeubp8uXI, acesso em 19/08/2015. 

TV CULTURA. Vídeo Nietzsche - Café Filosófico - Viviane Mosé. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mgr-6_cdSiE&list=PLT5PgCFSkp8HGJS-
cNBomZNwjaquD8h1w&index=3, acesso em: 01/08/2015. 
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