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RESUMO 

O presente estudo, denominado "Ficcionalização do Fato Real Noticiado: processo de 

criação teatral a partir de notícias", visa a pesquisa sobre o processo da construção 

cênica no teatro contemporâneo a partir de elementos gerados pelo real factual 

jornalístico. Partindo da interlocução entre duas áreas de conhecimento, o teatro e o 

jornalismo, pretende-se com essa pesquisa investigar e explicitar um processo de 

criação da cena contemporânea que busca, nos fatos reais noticiados produzidos 

pelos meios de comunicação, alimento para a construção cênica. O estudo do real e 

da ficção no teatro, bem como na comunicação, são o norte deste trabalho que busca 

descrever dois processos de criação vividos pelo pesquisador: o primeiro, na criação 

do espetáculo "Estação dos Passageiros Invisíveis" (2014); o segundo na criação do 

espetáculo teatral "Terra sem acalanto" (2018). Ambos os processos partem de fatos 

noticiados que servem de base para a construção dos mesmos. A presente pesquisa 

visa descrever metodicamente como esses processos de criação se deram na prática, 

criando um sistema de criação cênica a partir do real noticiado.  

PALAVRAS CHAVE: Jornalismo; Fato Real; Processo de Criação; Notícia; Cena 
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ABSTRACT 

 

This study called “Fictionalization of the Real Fact Reported: Process of Theatrical 

Creation Based on News” aims to research the process of scenic construction in 

contemporary theater from elements generated by journalistic real factual. Based on 

the interlocution between two areas of knowledge, theater and journalism, this 

research intends to investigate and explain a process of creation of the contemporary 

scene that seeks, in the real facts reported in the media, nourishment for the scenic 

construction. The study of reality and fiction in the theater and communication areas 

are the guidance of this work, which seeks to describe two creative processes 

experienced by the researcher: the first refers to the creation of the play “The Station 

of Invisible Passengers” (2014); the second one refers to the creation of the play “Land 

with no Lullaby” (2018). Both processes start from news events that served as the 

basis for the construction of these shows. The present research aims to describing 

methodically how these creation processes took place in practice, creating a system 

of scenic creation from the real news. 

 

KEYWORDS Journalism; Real fact; Creation process; News; Scene. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
  
 A contemporaneidade potencializou o hibridismo entre as artes ao proporcionar 

o dialogo entre linguagens artísticas e diferentes mídias dentro de uma mesma obra, 

temos então a intermedialidade. O teatro é intermedial por natureza. Mas o que é 

Intermedialidade? Este “fenômeno” é quando uma mídia qualquer utiliza-se de 

recursos de outra mídia para conceber suas obras. Por exemplo, quando o teatro se 

utiliza de recursos do cinema em seus espetáculos, como uma projeção em 

determinada cena. Esta obra se caracteriza então como algo intermedial, pois utiliza-

se de recursos de duas mídias diferentes, o teatro e o cinema, para se constituir. 

Segundo Patrice Pavis, no livro Dicionário de Teatro, define o termo como: 

Formado com base no modelo da intertextualidade, o termo intermedialidade 
designa as trocas entre os meios de comunicação, principalmente no que diz 
respeito a suas propriedades específicas e a seu impacto sobre a 
representação teatral. Portanto, examinar-se-á sistematicamente como um 
meio de comunicação influencia outro: um tipo de iluminação cinematográfica 
será, por exemplo, usado no palco; ou então o procedimento fílmico da fusão, 
da câmara lenta ou do quadro-a-quadro será retomado pela mímica corporal 
de DECROUX; ou então, ainda a montagem narrativa de curtas sequências 
de planos fílmicos passará a ser uma técnica de escritura dramática, 
etc...(PAVIS, 2008, p.212). 

 Fomentado por esse termo, que visa o diálogo entre mídias e a influência de 

peculiaridades de um meio de comunicação sobre a representação teatral, este 

trabalho investiga o processo de criação cênica a partir do fato real noticiado. A 

construção desse pensamento veio a partir do desejo de se relacionar duas áreas de 

conhecimento: teatro e jornalismo.  

Para entender como se dá esse processo de criação que utiliza o fato noticiado 

para construir cena, percorreremos um caminho que partirá da investigação de alguns 

conceitos referentes ao teatro contemporâneo e posteriormente veremos como esse 

processo se deu na prática em dois casos específicos, o primeiro no ano de 2013 e 

2014 na construção do espetáculo Estação dos Passageiros Invisíveis, da INMundos 

Companhia Teatral; e o segundo que deu origem ao espetáculo Terra sem acalanto, 

da Companhia Sala de Giz, no ano de 2018, ambos espetáculos da cidade de Juiz 

de Fora-MG. Ressalto que a dissertação é apenas um olhar sobre processos de 

criação dos quais participei, a fim de organizar todo pensamento que já se dá na 

prática desde a minha graduação em Comunicação Social, onde tive contato com as 

ferramentas do jornalismo para a produção de notícias e pude utilizá-las para 
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potencializar os processos de criação teatral.  A partir disso é importante dizer que as 

páginas que se seguirão são apenas uma visão de como se dá um possível caminho 

que leva o fato noticiado a se transformar em cena, deixando claro que não existe 

uma fórmula ou uma receita para que isso aconteça. Portanto, mais do que mostrar 

metodologicamente esse processo, levantaremos uma reflexão acerca do potencial 

das notícias e elementos do real, para a construção cênica na contemporaneidade, 

mostrando porquê as escolhemos como ponto de partida, e qual o olhar que temos 

sobre elas no momento da criação.  

O primeiro capítulo dessa dissertação explana brevemente algumas questões 

introdutórias para se fazer entender os processos descritos posteriormente. Ele se 

inicia mostrando a relação do real e o teatro nos dias atuais. Em seguida passa por 

uma definição de notícia e sua função na sociedade contemporânea. Em um terceiro 

momento mostra que as notícias já são usadas no teatro desde o final do século XIX 

e início do século XX, na Europa e  América do Norte. Ainda nessa parte falamos do 

trabalho de Augusto Boal com o teatro jornal na década de 70, no Brasil, e por fim 

passamos pelo teatro documentário, que utiliza a notícia enquanto documento para a 

criação dos espetáculos. O capítulo inicial dessa dissertação se encerra com uma 

explicação do porquê da escolha pelas notícias para a criação. Entendo que os teatros 

que utilizam as notícias, como o Living newspaper e o teatro Jornal a coloca no 

espetáculo, no caso do procedimento de “Ficcionalização do fato real noticiado”, 

aplico-as no processo. 

Quando transformamos em notícia ou em cena algo que aconteceu no cotidiano 

estamos criando uma ficção. Esta vem preenchida da realidade e das reflexões 

pertencentes ao real. Tanto o jornalista quanto o diretor teatral se utilizam de 

elementos reais para a construção de ficções. De fato, o jornalista produz narrativas 

mais próximas possíveis do real quando constrói uma notícia, enquanto o diretor 

teatral tem mais possibilidades de brincar com a tensão real x ficção. Em sua tese O 

ator na cena contemporânea: corpo, imagem e ação, Aura Cunha Santos nos fala 

dessa tensão entre real e ficção no teatro. 

Percebe-se o teatro contemporâneo dar ênfase à tensão que se opera entre 
a realidade e ficção. Esta prática não é própria da atualidade, pois em todos 
os tempos, o conflito entre realidade e a ficção perseguiu o teatro em função 
da sua própria natureza – o teatro sempre se apresenta por meio de corpos 
reais, em espaço real e em tempo real. O fato é que o real puro é uma 
abstração, pois a representação nunca deixa de existir na cena teatral 
(SANTOS C., 2010, p. 30). 
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O segundo capítulo faz um recorte importante para o desenrolar do trabalho. 

Primeiramente abordamos a Teatralidade e o seu potencial para cavar brechas no 

cotidiano, selecionando e caracterizando algo real como teatral. Logo em seguida 

busca-se entender a performatividade, que vem da perfomance art e é colocado neste 

trabalho como a tensão entre realidade e ficção, que ganha evidência na 

contemporaneidade e acontece tanto na notícia quanto na cena contemporânea.  

Analisamos o grotesco como elemento estético, que serve de filtro para a seleção das 

notícias consideradas potentes para a criação teatral dentro deste processo de 

transposição do real noticiado para a cena. Por que o grotesco? No artigo O grotesco 

entre o informe e o disforme, um conceito possível, Maria Cristina Batalha nos 

apresenta uma visão que vai de encontro ao objeto desta dissertação: “Quando 

pensamos em grotesco, associamo-lo imediatamente a um olhar crítico e deformante 

sobre a realidade e ao rosto convulsionado dessa mesma realidade” (BATALHA, 2008, 

p.187). Após a conceituação de grotesco e a justificava pela escolha desse elemento 

como gerador de teatralidade e performatividade, o que se segue nos outros tópicos 

é a relação de conceitos próprios da cena contemporânea com o grotesco e a notícia.  

 Essa dissertação tem o objetivo de mostrar metodologicamente como se dá, na 

prática, o processo que utiliza o real noticiado na construção de cenas, o qual 

denomino nesse trabalho de “Ficcionalização do fato real noticiado”, o qual 

sistematizei e proponho a sua execução através de dois caminhos. O primeiro um 

caminho que parte da notícia e passa pela palavra, para depois chegar ao corpo e ao 

espetáculo, e o segundo que faz o caminho contrário passando pelo corpo. 

O terceiro capítulo tem como base o relato de experiência do processo de 

criação, que resultou em um espetáculo teatral e que motivou este trabalho. O 

processo teve início no ano de 2013 e resultou em 2014 no espetáculo Estação dos 

Passageiros Invisíveis. Este espetáculo foi construído a partir de uma notícia local 

sobre o assassinato brutal de um morador de rua dentro de uma estação de trem 

abandonada na cidade de Juiz de Fora, local de estreia do espetáculo. Ao olhar 

novamente para esse processo, percebo o quanto as influências das narrativas reais 

foram de importantes para a construção da ficção. Este capítulo mostra o processo de 

“Ficcionalização do fato real noticiado” e como ele se organiza em um caminho através 

da palavra. 

O quarto e último capítulo desse estudo mostra o mesmo procedimento de 
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criação, porém agora através do caminho realizado pelo corpo. O processo analisado 

nesse momento é o do espetáculo Terra sem acalanto, que ocorreu em concomitância 

com a produção dessa dissertação nos anos de 2017 e 2018, e serviu como 

laboratório prático de desdobramento dos estudos teóricos aqui realizados. Também 

ao final desse capítulo temos um método de criação que parte da notícia, um caminho 

processual sistematizado. Por fim encerro essa dissertação com uma conclusão, 

traçando um paralelo entre os dois caminhos estruturados, bem como explano um 

sistema geral de criação de cenas a partir de notícias, passando pelo grotesco, pela 

teatralidade e pela performatividade.  

 Através desta dissertação pude revisitar o processo vivido durante o Estação 

dos Passageiros Invisíveis, e trazer para o agora, de forma mais consciente a partir 

de um olhar e uma prática já construída, elementos que potencializaram o processo, 

a fim poder usá-los novamente. Apresento como este pode ser um caminho possível 

para a criação de uma cena contemporânea que aproxima o espectador das narrativas 

cotidianas e tem como base notícias nas quais é possível enxergar o elemento do 

grotesco. Para isso o encenador deve ter um olhar atento para realidade no momento 

de concepção da cena, este que se assemelha ao olhar do jornalista quando se 

depara com fatos e os reconhece como potentes para se tornarem notícias. Esse 

estudo é a sistematização de um processo de criação aplicado há mais de 4 anos em 

trabalhos dos quais participo. Ele nada mais é que um compartilhamento de 

experiências vividas e organização dessas de forma metodológica, com o intuito de 

entender e criar um modo de se operar na prática. 
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2. REFLEXÕES: O REAL EM CENA; O CONCEITO DE NOTÍCIA; E O ENCONTRO 

DO JORNALISMO COM O TEATRO. 

  

O presente capítulo realiza o encontro entre dois universos: Teatro e 

jornalismo, os quais geram atravessamentos e inquietações que se convergem para 

as seguintes questões: Como o teatro pode ter na realidade jornalística noticiada o 

material necessário para a construção cênica? E como essa apropriação é capaz de 

potencializar as reflexões acerca do fato? Percebe-se que não é o intuito deste estudo 

colocar o teatro no lugar do jornalismo, exercendo a mesma função, mas sim de 

pensar um teatro que se utiliza de ferramentas do jornalismo, mais precisamente o 

fato real noticiado, a fim de criar uma cena potente e reflexiva através do jogo entre 

realidade e ficção. As questões iniciadas nesse capítulo são indispensáveis para 

entender como as notícias podem ser usadas para a criação cênica, mais 

precisamente um recorte sobre o que se entende por notícia, como também por 

relação entre o real e a cena contemporânea. O capítulo se inicia investigando como 

esse contato aproximou o cotidiano do fazer teatral. Para isso analisarei algumas 

formas onde a aparição do real na cena ocorre, para enfim chegar no cotidiano e nas 

notícias em cena, objeto de investigação desta dissertação.  

Discutirei a seguir o que se entende como notícia dentro do processo proposto 

nesta dissertação para que, nos próximos capítulos, possamos mostrar como essas 

notícias atravessaram os espetáculos Estação dos Passageiros Invisíveis (2014) e 

Terra sem acalanto (2018). Por fim, mostrarei algumas formas de teatro que já se 

utilizam de notícias em sua concepção, mais precisamente o teatro documentário e o 

teatro jornal. Este primeiro capítulo, portanto, visa levantar algumas questões e alguns 

entendimentos sobre a relação notícia e cena teatral. 

  

2.1. DE QUAL REALIDADE ESTAMOS FALANDO: A RELAÇÃO ENTRE O REAL E A 

CENA CONTEMPORÂNEA 

 

A cena contemporânea se depara cada vez mais com o real, que a atravessa, 

de forma a criar um teatro que rompa as barreiras da ficção e se permita tocar a 

realidade. O desejo de aproximação do real com a cena contemporânea está, ao meu 

ver,  ligada à produção de uma cena que se preencha de uma presença e não somente 
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esteja voltada para a representação. Ou seja, uma cena que valorize ação, o ator a 

corporeidade e materialidade do que acontece no momento da encenação. Um novo 

pensar teatral rompe, no século XIX e início do século XX, com o que se entende por 

teatro. O qual sempre esteve ligado à uma representação e à uma tentativa de 

construir uma ficção que iluda o espectador, uma mímese tão perfeita da realidade 

que se é confudida com ela. Durante séculos essa forma de se fazer teatro, que está 

ligada à uma forma pensada por Aristóteles na Grécia antiga, foi tida como a única 

forma de enxergar essa arte. No entanto, quando se começa a questionar essa forma 

hegemônica é que o teatro inicia um processo de se repensar. Algumas linguagens 

artísticas, como o cinema e a performance art1, estão diretamente ligadas a esse 

teatro que se reinventa e se aproxima do real. Trazer o real para a cena é deslocar a 

percepção do espectador, fazendo-a oscilar entre a ficção e a realidade, buscando 

intensificar e questionar as fronteiras entre ambos. Fernando César Kinas, em sua 

tese O lugar da ficção, faz um preciso recorte que dialoga com o pensamento acima: 

Mantendo algum parentesco com aquilo que fizeram as vanguardas 
históricas, especialmente o dadaísmo, parte do teatro contemporâneo passou 
a recusar as formas artísticas hegemônicas e, simultaneamente, a colocar 
em questão os fundamentos daquilo que chamamos de teatro. A idealização 
burguesa da arte, que produziu o conceito de “autonomia”, é frontalmente 
rejeitada. Daí a reivindicação do “real”, do “documental”, contra a “ficção”, 
contra a “mimese”, como aquilo que aparece como falsificação esteticizante 
da vida (KINAS, 2010, p.53-54). 

Antes de falarmos da relação do real com a cena e sua tensão com o campo 

da ficção, preciso explicitar o que se entende por real e ficção neste trabalho. O 

entendimento sobre o campo do real está ligado ao campo do verossímil, aquilo que 

é considerado como verdade e pertence ao cotidiano social. Já a ficção entende-se 

neste estudo como o lugar por onde emerge o imaginário, a inventividade, o fabular.  

 Desde meados do séc. XX, o real ganha uma nova função no teatro, não 

somente a figurativa que teve durante anos em que era apenas reproduzido em cena.  

                                                 
1 A perfomance art deve ser compreendida a partir dos desenvolvimentos da arte pop, do minimalismo 
e da arte conceitual, que tomam a cena artística nas décadas de 1960 e 1970. A arte contemporânea, 
põe em cheque os enquadramentos sociais e artísticos do modernismo, abrindo-se a experiências 
culturais díspares. Nesse contexto, instalações, happenings e performances são amplamente 
realizados, sinalizando um certo espírito das novas orientações da arte: as  tentativas de dirigir a criação 
artística às coisas do mundo, à natureza e à realidade urbana. Cada vez mais as obras articulam 
diferentes modalidades de arte – dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, etc. Desafiando 
as classificações habituais e colocando em questão a própria definição de arte. As relações entre arte 
e vida cotidiana, assim como o rompimento das barreiras entre arte e  não arte constituem 
preocupações centrais para a a perfomance (e para parte considerável das vertentes contemporâneas, 
por exemplo: arte ambiente, arte pública, arte processual, arte conceitual, land art, etc) o que permite 
flagrar sua filiação às experiências realizadas pelos surrealistas e sobretudo pelos dadaístas. 
(PERFORMANCE..., 2017) 
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Ao se deparar com o fenômeno da teatralidade e da performatividade, o real expande 

suas possibilidades para além da ilusão cênica e da representação somente. A relação 

do elemento do real com o espetáculo teatral será tratada neste subcapítulo, bem 

como o que devemos entender por real neste estudo especificamente, haja vista que 

o nosso objetivo é falar de um tipo de real específico deste trabalho: o “fato real 

noticiado” e suas influências no procedimento de criação denominado nesta 

dissertação de “Ficcionalização do fato real noticiado”. No entanto, é importante 

entender como o real e a cena teatral iniciam um movimento de aproximação, em que 

o primeiro se torna objeto de interesse do segundo. 

Júlia Guimarães Mendes, em sua tese Teatros do real, teatros do outro: os 

atores cotidianos na cena contemporânea, nos fala que o real tem aparecido em 

algumas práticas artísticas com o intuito de gerar uma fricção entre o real e a trama 

ficcional e que “usualmente esta fricção é explorada de dois modos: pelo viés do 

contraste ou da ambiguidade.” (MENDES, 2017, p.30). Ambas evidenciam a tensão 

entre real e ficção na cena. A primeira forma citada é a aparição do real por “contraste”, 

ela recebe esse nome justamente por criar rasgos na ficção com o intuito de fazer 

emergir a realidade (MENDES, 2017, p. 30).  Essa se aproxima da proposta 

brechtiana2 e propõe durante o espetáculo quebras na trama ficcional, a fim de mostrar 

o teatro enquanto momento real, ou seja, “isto é teatro”. A aparição por “contraste” 

pode ocorrer de diversas formas: atores que se distanciam de seus personagens para 

tecer comentários sobre os mesmos; o diretor que pode criar interrupções e comentar 

o que se passa na cena; e até mesmo uma troca de cenário aos olhos do público são 

maneiras de se quebrar o contexto ficcional e expor a realidade do fazer teatral. A 

outra forma de manifestação do real na cena contemporânea, segundo Júlia, está 

diretamente ligada à tensão entre realidade e ficção, em que o espectador não sabe 

onde começa uma e termina a outra, fazendo-o ficar em um lugar limiar, “entre dois”, 

e nesse momento de extremo flutuar entre real e ficcional é que o espectador se 

questiona e inicia um processo de percepção da obra em uma nova experiência 

estética. Érika Fischer-Lichte chama esse estado de “lugar de crise” (FISCHER-

LICHTE e BORJA, 2013, p.30). 

Uma vez que tais pares dicotômicos como “o real” e “o ficcional” não servem 
apenas como ferramentas para descrever o mundo, mas também como 
reguladores de nosso comportamento e de nossas ações, sua 
desestabilização e seu desmoronamento é marcado, por um lado, pela 

                                                 
2 Termo usado para se referir a técnica dramática pensada por Bertolt Brecht. 
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desestabilização de nossa percepção do mundo, de nós mesmos e dos 
outros e, por outro, pela explosão das normas e das regras que guiam nosso 
comportamento. A partir de tais pares opostos, limites diferentes podem ser 
deduzidos, tais como: “Isto é teatro” ou “Isto é a realidade”. Destas 
delimitações decorrem as normas do comportamento apropriado à situação 
a que elas se referem. Fazendo oporem-se estas delimitações, fazendo 
desabar a dicotomia, tais espetáculos deslocaram o espectador entre todas 
as regras, normas, ordens fixas. Desta forma, estabeleceram e afirmaram 
uma nova compreensão da experiência estética (FISCHER-LICHTE e 
BORJA, 2013 p.31). 

O teatro por muito tempo se concentra somente na representação e na busca 

de criar uma perfeita ilusão da realidade para o espectador, este que frente a um 

espetáculo teatral adentrava o mundo da ficção e se identificava com as personagens 

e com a trama. O que se passava no palco era uma cópia perfeita de elementos da 

realidade. O ator, a cenografia, o figurino e todos demais elementos cênicos tinham 

por objetivo criar uma perfeita ilusão do real. O espectador adentra por esse universo 

ficcional criado em cena e esquece por completo da realidade. Caso em algum 

momento do espetáculo o espectador se interessasse mais pelo ator do que pelo 

personagem, por exemplo, algo estava errado e o teatro não estava cumprindo sua 

função. Por mais que o teatro possuísse sua materialidade cênica e os atores sua 

corporeidade real, tudo isso estava velado e devia se ocultar aos olhos do público. 

(LEHMANN, 2007; ROUBINE, 1998) 

Com o surgimento do cinema, linguagem artística capaz de criar simulacros 

muito mais verossímeis, o teatro precisou se reinventar e buscar nas suas estruturas 

e elementos uma nova forma de se fazer. É nesse momento que ele redescobre a 

teatralidade, se reinventa. A representação exata da realidade não interessa mais. À 

medida em que possuo uma plataforma que supre essa necessidade de forma mais 

eficaz, o cinema. Então, o teatro se refaz enquanto teatro, e é nesse momento, ao se 

revelar para o espectador, que ele descobre o real. Então ambos, teatro e realidade, 

começam uma caminhada de aproximação. (ROUBINE, 1982; 1998)  

O processo de tensão entre real e ficção na cena contemporânea ganha força 

nos anos 50-60 com os happenings3 e com o surgimento da performance art, essa 

                                                 
3 O termo happening é criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927-2006) para 

designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem 
representação. Nos espetáculos, distintos materiais e elementos são orquestrados de forma a 
aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista (nesse sentido, o 
happening se distingue da performance, na qual não há participação do público). Os eventos 
apresentam estrutura flexível, sem começo, meio e fim. As improvisações conduzem a cena ritmada 
pelas ideias de acaso e espontaneidade – em contexto variados como ruas, antigos lofts, lojas 
vazias e outros. O happening ocorre em tempo real, como o teatro e a ópera, mas recusa as 
convenções artísticas. Não ha errado, apenas palavras sem sentido literal, assim como não há 
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última que enfatiza o real à medida em que valoriza a corporeidade dos performers 

frente à figura dramática, a ação, e a presença frente à representação. Com isso o 

teatro começa a se apropriar de elementos dessa linguagem artística e se depara, 

então, com o conceito de performatividade, este que advém da performance art, e que 

será explicado melhor no próximo capítulo. 

Nos anos sessenta, o centro de interesse se deslocou do ficcional ao real 
sem que a tensão diminuísse. Não foi somente a arte da performance mas 
também a de artistas de teatro como Jerzy Grotowski que deram ênfase ao 
real na representação. Enquanto os performers o faziam desvinculando-se 
da figura dramática, do personagem de teatro, assegurando que eles 
interpretavam ações reais em tempo real e em espaços reais, Grotowski 
inverteu a relação entre ator e personagem/papel, entre o real e o ficcional. 
Ele definiu o papel ficcional como um instrumento destinado a atingir um fim 
particular e não como o objetivo que os atores devem buscar atingir. Assim 
como um cirurgião com seu bisturi, espera-se do ator que ele use o papel 
como uma ferramenta para dissecar-se a si mesmo (FISCHER-LICHTE e 
BORJA, 2013, p.16). 

Mesmo com os limites entre realidade e ficção cada vez mais turvos, sempre 

teremos no teatro o jogo entre real e ficcional (FISCHER-LICHTE e BORJA, 2013). 

Cada hora um está em evidência no espetáculo, porém o jogo sempre existe, pois o 

teatro é o encontro dessas duas “forças”. O estreitamento dessas fronteiras originou 

uma nova forma de experienciar o espetáculo, e consequentemente, ao se deparar 

com uma nova experiência estética, o espectador é capaz de fazer novas associações 

e reflexões sobre o mundo ao seu redor, redescobrindo uma nova forma de habitar a 

sociedade em que ele vive alterando seu “ser-estar no mundo”.  

Trazer o real para a cena é trabalhar com as noções de presença, entendida 

aqui como movimento do corpo que pressupõe o sentido, aquilo que se “é” e não 

necessita ou não alcança uma explicação. O conceito de presença é a 

desierarquização da mente sobre o corpo (GUMBRECHT, 2010).  Para entendermos 

um pouco mais sobre o jogo entre presença e representação que se dá durante o 

espetáculo recorreremos aos estudos de Fischer-Lichte, através de seu artigo 

Realidade e ficção na cena contemporânea, em que a autora nos fala de duas 

ordens existentes dentro de um espetáculo. A primeira é a “Ordem da representação” 

que está diretamente ligada à ficção e cuja intenção é construir uma figura dramática. 

Podemos dizer que esta ordem está ligada a todos elementos ficcionais que permeiam 

o espetáculo. No entanto, ela pode ser facilmente quebrada, interrompendo-se a 

ilusão. E isto está ligado ao fato de o teatro acontecer em um momento real, com 

                                                 
separação entre público e o espetáculo. Do mesmo modo os “atores” não são profissionais, mas 
pessoas comuns (HAPPENING..., 2015). 
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pessoas reais e em um espaço real, que mesmo sendo manipulados para criar a ilusão 

não a contempla por inteiro. A partir disso a autora chega a uma segunda ordem, 

denominada “Ordem de presença”, a qual segue princípios opostos à ordem da 

representação. “O corpo do ator é percebido em sua fenomenalidade, naquilo que 

constitui o seu estar-no-mundo particular” (FISCHER-LICHTE, 2013, p.21). Podemos 

dizer que esta ordem está ligada ao campo material do espetáculo, dos aspectos 

físicos da cena. Nessa ordem a percepção das coisas afeta a percepção de sentido 

na obra. Falando diretamente da recepção, o espectador não possui o controle do 

processo de percepção da obra. 

 Dialogando com esse pensamento temos Silvia Fernandes nos dizendo que 

quando a ficção não dá conta do real, este se faz necessário dentro dela. Geralmente 

isso está ligado a situações traumáticas como nos sugere a autora, haja vista que, de 

certa forma, essas situações se tornam irrepresentáveis. Segundo ela os teatros do 

real na contemporaneidade estão diretamente ligados à “explosão de realidades 

corporais de extrema violência nos circuitos da representação” (FERNANDES, 2013, 

p.5).  

Podemos evocar neste momento do texto o conceito de grotesco6 como um 

elemento que faz emergir o jogo entre presença e representação e entre realidade e 

ficção. Ele está ligado a uma corporeidade a qual, ao se revelar, nos mostra um mundo 

alheado, que ao mesmo tempo nos produz asco e nos causa admiração. Através da 

deformidade desse mundo e dos corpos que o habitam cria-se um rasgo no real por 

onde é possível emergir a ficção. O grotesco, que é uma das bases conceituais desse 

trabalho, é visto por mim como um “lugar entre”. Acredito que quando a cena se 

depara com o caráter traumático e violento de corpos reais, o grotesco se torna algo 

cuja a representação por si só não consegue abranger totalmente, precisando esta da 

presença para que ele se materialize em cena, criando, assim, uma ruptura na trama 

ficcional, jogando com a percepção do espectador e expondo o real. O pensamento 

aqui nos leva a entender esse grotesco como uma ponte de mão dupla que liga real e 

ficção.  

Com o real cada vez mais presente no fazer teatral contemporâneo temos 

uma consequente aproximação entre cotidiano e cena. O estreitamento dos laços 

entre teatro e cotidiano é um movimento pertencente à essa cena teatral que valoriza 

                                                 
6 Defnições mais precisas sobre o conceito estão presentes no próximo capítulo. 



 

 

21 

 

o jogo entre real e ficcional dentro do espetáculo e que não vê a separação entre vida 

social e arte, mostrando que um é atravessado pelo outro, pois a arte é algo do campo 

do cotidiano. Em um dado momento da história, surge uma corrente de pensamento 

que visa afastar a arte da vida social, é o que nos afirma Fernando César Kinas. 

Há uma unanimidade em torno da ideia de que a estética, como esfera própria 
do pensamento, surgiu apenas no século dezoito, resultado da ascenção e 
da tomada efetiva do poder político pela burguesia. A partir daí a produção 
artística tende a ser vista como separada do restante da vida social. Esta 
separação, de fato, nunca aconteceu. Mas as construções teóricas e 
ideológicas foram sendo produzidas nesse sentido (arte desinteressada, culto 
do gênio, criação sem finalidade etc). Se o objetivo não era explicitamente o 
de apagar a presença dos processos sociais subjacentes à produção 
artística, o resultado foi exatamente este (KINAS, 2010, p.50). 

  Aproximar o cotidiano da cena pode ser visto como uma forma de suscitar 

no espectador uma experiência estética diferente da qual ele estava acostumado. 

Quando falo do elemento do cotidiano na cena teatral, não me refiro à representação 

deste somente, mas em um processo de interseção em que o teatro é atravessado 

pelo cotidiano, e vice-versa, quando a arte e o cotidiano são colocados em uma esfera 

de pensamento. Quando o teatro passa a não mais se referir ao cotidiano, e passa a 

ser visto como parte dele, o mesmo vale para o contrário, quando a arte e vida social 

se misturam no mesmo campo. 

Para trazer um exemplo concreto dessa aproximação, cito o Teatro de 

Vertigem7, grupo teatral da cidade de São Paulo, que tem como uma de suas 

principais características a ocupação e a ressignificação de espaços públicos em seus 

espetáculos teatrais. Ao se apropriarem desses espaços, a Companhia aproxima o 

cotidiano da cena teatral, como por exemplo: o rio Tietê, com BR-3 (2006); O presídio 

do Hipódromo, com Apocalipse1,11 (2000); e o bairro do Bom Retiro, com Bom Retiro 

958 metros (2012).  

Trazer o que é familiar para o centro da cena faz o espectador acessar gatilhos 

de percepção e se questionar durante todo o espetáculo. Quando uma pessoa vai a 

um espetáculo teatral ela se coloca conscientemente frente a uma ficção, no entanto, 

quando esta ficção é atravessada por elementos da realidade, pretende-se que esta 

pessoa entre em um processo de dúvida sobre o que é meramente ficção e o que está 

ligado, por exemplo, no caso deste estudo, ao fato real noticiado. Acredito que este 

estado em que a dúvida se instaura, lugar este de interesse do procedimento estudado 

                                                 
7 Grupo encabeçado pelo encenador Antônio Araújo, mais representativo conjunto paulista dos anos 
1990, responsável pela pesquisa e criação de espetáculos em espaços não convencionais (TEATRO 
DE VERTIGEM, 2017) 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa101596/antonio-araujo
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nessa dissertação, o espectador se depara com uma nova experiência estética. A 

“estética da dúvida”, me permito aqui a chamá-la assim, suscita no espectador uma 

fruição da obra pelo processo de se questionar a todo momento durante o espetáculo, 

na tentativa de compreender onde está o que pertence ao real e onde está o que é 

próprio da ficção. 

 É importante traçar um paralelo entre o espetáculo teatral e a chamada 

sociedade do espetáculo, sugerida a nós por Guy Debord, para que possamos 

entender como a ordem da presença e o real no espetáculo teatral pode potencializar 

nossa percepção e entedimento de mundo. O espetáculo está presente na 

publicidade, nos grandes eventos, nas mídias, nos teatros, nos parques, nos museus, 

nas ruas, na vida cotidiana, na relação entre pessoas. Debord nos fala em seu estudo 

denominado a Sociedade do Espetáculo que “o espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens” (DEBORD, 

1997, p.14). A partir desse pensamento percebe-se que a sociedade produz imagens, 

para poder enxergar-se, perdendo assim a vivência direta das coisas e caindo então 

no campo das representações, do espetacular.  De acordo com Debord, o termo 

“espetacular”, que é uma derivação do espetáculo, se apresenta como tudo aquilo que 

se torna visto pelas pessoas e faz parte do que é oferecido, ou colocado para ser visto 

diante destas pessoas.  

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples 
imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 
comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver (por 
diferentes mediações especializadas) o mundo que já se pode tocar 
diretamente, serve-se da visão como sentido privilegiado da pessoa humana 
– o que em outras épocas fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito 
à mistificação, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual 
(DEBORD, 1997, p.18) 

 Se a “Sociedade do espetáculo” privilegia o campo das representações 

anulando a presença, haja vista que toda a vida passa a ser mediada por imagens, o 

espetáculo teatral ao se aproximar do real e consequentemente do cotidiano valoriza 

a presença e a faz jogar com a representação. Podemos nesse momento dizer que o 

espectador experiencia o mundo de uma nova forma. Ao se deparar com uma 

sociedade que se fecha em relações mediadas por imagens e pela representação. A 

arte, através da aproximação do real, pode ser uma forma de criar novas relações  de 

entendimento do mundo que não passem apenas pela ótica e pela relação de 

consumo imposto pelo mercado. 

Ao trazer essa afirmação e olhar para o estudo proposto nesta dissertação, 
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de criação de espetáculo a partir de narrativas cotidianas, as notícias, chego a um 

ponto importante, pois ao se aproximar o cotidiano do fazer teatral, estamos criando 

novas formas de experienciar o mundo. Como já foi citado anteriormente, o cotidiano 

pode emergir na cena por meio da apropriação de espaços públicos, como o caso do 

Teatro de Vertigem. A arte que irrompe por esse espaço de vida cotidiana, pela cidade, 

é apenas uma das formas de aproximação entre real e o teatro. Ao se ressignificar e 

ocupar o espaço público através do teatro, está se oferecendo ao espectador uma 

nova forma de habitar, entender e se apropriar daquele espaço que faz parte da sua 

vida cotidiana. No procedimento proposto neste estudo, a aproximação entre cotidiano 

e cena teatral se dá através da criação a partir de fatos reais noticiados, da 

apropriação dos mesmos que, presentes no espetáculo, oferecem ao espectador esta 

reflexão para além da informação que é oferecida no dia a dia pela sociedade do 

consumo. Estamos constantemente cercados de narrativas cotidianas, as notícias, 

que chegam até nós como meras imagens de uma sociedade que parece passar aos 

nossos olhos como um filme. Uma notícia narra um fato, ou sequência de fatos, a 

partir da visão de alguém. Isso faz com que ela seja uma obra de ficção. A notícia é 

ficção, mas o fato não, pois o fato é dado, é algo que faz parte do real. Porém, isso 

será discutido mais a fundo no próximo subcapítulo. 

Estamos sentados em nossas casas e sabemos tudo que se passa no mundo. 

Sentados em uma poltrona olhamos o mundo passar sob os nossos olhos através de 

notícias. Ao mesmo tempo, podemos estar em diversos lugares e não estar em 

nenhum, haja vista que entramos em um estado de torpor reflexivo, em que vemos 

tudo, mas não vivenciamos nada num mundo que nos chega por simulacros, assim 

como na alegoria da caverna desenvolvida por Platão. Este mundo nos chega como 

um espetáculo. O espetáculo midiático o qual estamos em contato diariamente. O 

bombardeio de informações transforma o mundo em um grande palco, em que nós 

somos espectadores das grandes guerras, catástrofes, acidentes, assassinatos, estes 

que nos são vendidos a título de entretenimento. Neste momento é que o artista, ao 

destacar uma dessas notícias e se debruçar sobre ela através de um processo de 

criação, levanta reflexões sobre o fato e posteriormente leva essas reflexões ao 

público, de forma que estas reflexões não visem somente o consumo e o 

entretenimento, como é feito pela grande mídia, pois ele está criando um modelo 

crítico social, liberto das amarras da sociedade do espetáculo. 
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Ao pegar uma dessas notícias e usá-la para criar um espetáculo teatral 

potencializa a reflexão acerca de um fato, pois a arte se torna um território livre frente 

aos inúmeros limites impostos pelos meios de comunicação de massa. Trazer a 

notícia para a cena é aproximar o cotidiano do fazer teatral, é fazer jogar o real com o 

ficcional, presença e representação, criando uma nova forma de se relacionar e 

perceber o mundo. A sociedade espetacularizada nos chega através de imagem, de 

representação. O teatro contemporâneo, ao buscar sua aproximação com a realidade, 

parte de uma necessidade de valorizar a presença do real para a construção não de 

imagens somente, mas para a produção de experiência. 

 

 

2.2.  AS NOTÍCIAS: O FATO NOTICIADO COMO O ELEMENTO DO REAL  

 

Entender qual o papel das notícias na nossa sociedade e como elas podem ser 

compreendidas como documentos narrativos reais da história de nosso tempo é 

fundamental para o desenrolar desse estudo. Logo, careço primeiramente de uma 

definição do que é “notícia”. Para isso começo pelo significado presente no dicionário, 

para que depois possa abrir a reflexão acerca do termo. 

1 -Informação acerca da condição ou estado de algo ou alguém; 2 - 
Informação sobre assunto ou acontecimento de interesse público difundida 
pelos meios de comunicação; 3 – Relato feito por um jornalista ou à maneira 
de um jornalista; 4 – Exposição resumida de um fato ou acontecimento; 5 – 
Apontamento, nota. (Aurélio, 2017) 

A partir dessa definição primária, tem-se uma ideia geral sobre o que é uma 

notícia, bem como pode-se entender a sua função social, que está ligada a 

transmissão de informação, através de uma narrativa construída por uma pessoa 

sobre um acontecimento ou fato real. O segundo passo para o entendimento da 

notícia como ferramenta narrativa do cotidiano é entender como é o seu processo de 

construção, ou seja, como se transforma uma realidade, um fato, em linguagem. Para 

isso usarei uma afirmação de Jorge Pedro Souza  

A notícia é um artefacto linguístico porque é uma construção humana 
baseada na linguagem, seja ela verbal ou de outra natureza (como a 
linguagem das imagens). A notícia nasce da interacção entre a realidade 
perceptível, os sentidos que permitem ao ser humano “apropriar-se'' da 
realidade, a mente que se esforça por apreender e compreender essa 
realidade e as linguagens que alicerçam e traduzem esse esforço 
cognoscitivo (SOUZA, 2005, p.3).   

Pode-se pensar o processo de construção de uma notícia em quatro etapas.  

1- O jornalista se depara com o fato; 2 - ele se apropria daquela realidade para poder 
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narrar o fato; 3 – ele investiga o fato no intuito de compreender aquela realidade; 4 - 

ele transforma aquela realidade, por ele destrinchada, em uma narrativa, com a 

finalidade de documentar o fato e levar a informação ao restante da sociedade.  

Compreender a notícia como um artefato linguístico produzido por uma 

pessoa, o jornalista, que a passa por um filtro, constituído pela sua vivência, é 

entender que a notícia não é realidade e sim uma ficção, haja vista que é uma narrativa 

de algo que aconteceu, ou irá acontecer. No entanto, para esse trabalho é de suma 

importância entender que a notícia é um instrumento pelo qual temos contato com 

várias realidades. O jornalismo, através da produção de notícias, realiza uma 

mediação da realidade social (MOTTA, COSTA e LIMA, 2004, p.35), instrumento esse 

que mais se aproxima do real, justamente por ter um compromisso, um pacto com a 

sociedade e com o fato narrado. O jornalista na produção da notícia deve respeitar 

alguns preceitos que colocam a notícia como referente direto da realidade, 

aproximando o fato noticiado do real. Esses preceitos são considerados fundamentos 

éticos do jornalismo como os conceitos de verdade, objetividade, imparcialidade e 

interesse público.  

A sociedade postula que o que está em uma notícia é real, entendendo como 

real neste momento aquilo que é verdade, algo que realmente aconteceu. Por isso, 

mesmo sabendo que a notícia é uma ficção, neste trabalho considerarei que o fato 

noticiado é o elemento onde temos contato com este real. Dentro do processo de 

criação da cena a partir de notícias estudadas nesta dissertação, tomarei como 

referência para realidade “o fato real noticiado”, entendendo que não é o real “puro” 

que encontramos em uma notícia, mas um real narrado. 

Quando desejamos saber o que aconteceu em algum lugar, nosso primeiro 

impulso é buscar essa informação em uma notícia, seja através de um impresso, do 

rádio, da televisão ou da internet. A informação tem alto valor na sociedade, tanto que, 

muitas vezes, dar a notícia em “primeira mão” é o objetivo da maioria dos veículos de 

comunicação.  

A evolução dos meios de comunicação foi importantíssima para a 

disseminação da informação. Nos dias atuais somos atualizados a cada segundo 

sobre o que está acontecendo em cada canto do mundo. Produzir informação está 

ligado à produção de comunicação, porém não necessariamente está vinculada à 

produção de pensamento e reflexão. Esse é um ponto importante deste trabalho, pois 
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essas novas tecnologias tornam o processo comunicacional cada vez mais “imaterial”, 

privilegiando a produção de informação. 

A comunicação não deve ser entendida como sinônimo de informação. Essa 
ideia, por vezes difundida na própria área, acaba por criar grande confusão. 
Primeiramente, há uma raiz distinta para cada um dos dois termos. Informar 
está muito para o dado, e comunicar está muito mais para a relação entre as 
pessoas (PERNISA, 2008, p.171). 

Esse grande volume de informação faz com que tenhamos mais 

conhecimento? Não necessariamente. Muitas vezes o que se vê é o desejo 

compulsório pela informação e uma negligência ao campo do conhecimento e da 

comunicação. O que se destaca na oposição entre informação e comunicação é que 

a relação humana fica em segundo plano na produção da notícia, cujo foco é a 

veiculação da informação, do dado. O que vemos hoje são muitas informações e 

pouquíssima comunicação e produção de conhecimento, o que reforça a 

imaterialidade da notícia dentro do processo de comunicação.  

O excesso de informações das sociedades atuais seria, então, não uma coisa 
que acontece só em função da velocidade, mas também porque as pessoas 
dão valor a aspectos que podem não ser os mais relevantes. Há uma 
produção grande de notícias que têm pouco ou nenhum sentido. O resultado 
é muita informação, pouca comunicação e menos conhecimento ainda 
(PERNISA, 2008, p.175)  

A necessidade de se produzir notícias para os veículos de comunicação gera 

um excesso de informações que se atropela de uma maneira em que não se consegue 

acessá-las de forma eficaz, nem compreender o fato narrado. Perde-se o tempo de 

refletir e absorver uma notícia, ou seja, mal acabamos de entrar em contato com algum 

fato e outro já se faz presente. A partir dessa produção em massa de informação 

exigida pelas empresas de comunicação o jornalismo se objetiva, perde aos poucos 

sua subjetividade, pois precisa atender às exigências da empresa, sendo a principal 

delas a velocidade com que aquela informação é gerada. Muitas vezes nos 

deparamos com uma notícia sobre um fato específico, fato este que gera interesse e, 

consequentemente, faz-nos buscar em outros veículos de comunicação mais 

informações sobre ele. No entanto, quando tentamos nos aprofundar em uma 

determinada notícia em especifico, é fácil nos depararmos com informações rasas e 

repetitivas que dificilmente te trarão algo diferente uma das outras ou um olhar distinto 

sobre um fato que amplie sua interpretação e reflexão sobre ele. No entanto, vale 

ressaltar aqui que ainda temos jornalistas e veículos de comunicação que vão na 

contramão desse processo de industrialização dos meios de comunicação. Esses que 

investigam a fundo o fato real, em busca de uma visão que te aproxime ao máximo da 
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realidade e do cotidiano narrado por aquela notícia.  

Uma notícia é um material narrativo, construído por um jornalista para que as 

pessoas possam ter contato com a realidade. Pode-se dizer que toda notícia, por mais 

objetiva que seja, ainda vem permeada por uma subjetividade, por onde acredito que 

possa emergir a teatralidade. Por mais completa que seja a notícia em questões 

informacionais, ela sempre possuirá brechas por onde o imaginário possa agir. O fato 

é objetivo, algo realmente aconteceu, no entanto existem as questões que circundam 

esse fato: Por que aconteceu? Como aconteceu? Dentre outras questões possíveis 

que abrem espaço para a construção do imaginário. Ou seja, toda notícia é um potente 

material para a criação cênica, pois as notícias nada mais são que um sistema 

simbólico de mediação da realidade social. No artigo Notícia e construção de 

sentidos: análise da narrativa jornalística, os autores Luiz Gonzaga Motta, Gustavo 

Borges Costa e Jorge Augusto Lima fazem a seguinte afirmação. 

Contudo, acreditamos que no processo de mediação da realidade social 
realizado pelas notícias há componentes simbólicos atuantes que interpelam 
os sujeitos durante os seus esforços de compreensão da realidade caótica e 
contraditória. É nesse esforço de compreensão da realidade que o imaginário 
dos leitores penetra no ato de leitura preenchendo as lacunas deixadas pelo 
texto. A natureza logomítica da linguagem lhe confere potencial disseminador 
de sentidos que extrapolam a referência direta e racional, pois sugere 
imagens, sensações, texturas, sentimentos, memórias. Vistas desta maneira 
as notícias conformam um sistema eminentemente simbólico. (MOTTA, 
COSTA e LIMA, 2004, p.35) 

A partir dessa afirmação temos aqui um ponto importante para este estudo, 

pois é essa subjetividade presente nas notícias que me interessa para a criação da 

cena teatral. O teatro surge nesse momento como uma ferramenta, um veículo pelo 

qual a recepção da notícia possa ser potencializada, na medida em que ele é capaz 

de pegar esses “sentidos que extrapolam a referência direta e racional”, e faz com que 

eles saltem aos olhos do espectador, suscitando reflexões e possibilitando 

experiências que valorizem a comunicação e a produção de conhecimento.  

Criar a partir de uma notícia e ser atravessado por ela se torna potente na 

medida em que estamos criando pelo viés de uma demanda que emerge da 

sociedade, algo que acontece e é preciso falar sobre. O jornalismo, seja pela 

velocidade de informar ou pelo monopólio de grandes instituições de comunicação, 

está cada vez mais objetivando as informações e limitando essa subjetividade que 

emana de um fato. Transformar a notícia em arte, ou usá-la para a construção artística, 

no caso deste estudo, para o teatro, é ampliar a mediação da realidade social e leva-

la para um campo mais livre. Abrindo-a para a subjetividade do fato noticiado, fazendo 



 

 

28 

 

com que sensações, memórias, reflexões e sentimentos sejam o viés principal de 

absorção e compreensão da realidade caótica e contraditória. 

 

2.3.  NOTÍCIA E TEATRO: UMA RELAÇÃO QUE JÁ EXISTE 

 

Neste subcapítulo falarei um pouco dessa relação que se inicia com o 

movimento de jornal vivo na Europa. Farei um breve histórico do surgimento dessa 

relação passando pelo gênero “Teatro documentário” e pelas apresentações de 

“Teatro Jornal” no Brasil. O teatro documentário busca essa aproximação através do 

uso de “documentos”, sejam eles arquivos históricos, notícias, imagens, depoimentos 

e etc. Tudo aquilo que de certa forma serve como base de dados da realidade que 

será inserida no palco. Porém, em seu estudo sobre o teatro documentário, Marcelo 

Soler nos diz:  

O conhecimento construído com base em documentos não deve ser 
confundido com a realidade passada em seu estado bruto, pois, além de se 
pautar em registros elaborados por alguém, segundo determinado interesse, 
refere-se a determinada época e está comprometido com questões do tempo 
de quem o construiu (SOLER, 2008, p.17)  

Historicamente, a relação notícia e teatro tem início a partir dos movimentos de 

agitprop. “Nome cunhado após a Revolução Soviética de 1917, o agitprop (agitação 

+ propaganda) englobava várias práticas teatrais que ambicionavam a agitação 

política a partir da propaganda ideológica em cena.” (SOLER, 2008, p.49). O 

surgimento do socialismo, bem como a necessidade da classe operária de se sentir 

representada culturalmente a partir de formas culturais que falassem sobre sua 

realidade, fez com que o teatro ganhasse o povo e não ficasse mais somente nas 

mãos de uma elite burguesa. Esses movimentos se iniciam principalmente na 

Alemanha e na Rússia, onde surge o gênero Jornal Vivo. No livro Coisas de jornal 

no teatro, de Eduardo Campos Lima, o autor nos fala sobre o surgimento desse 

gênero. 

O jornal vivo nasceu do anseio por um teatro que se ativesse profundamente 
aos problemas que afetavam a vida social. Durante a Revolução, criaram-se 
diversos grupos cuja principal particularidade era dramatizar informes e 
acontecimentos narrados pelos periódicos (LIMA, 2014, p.29). 

 A revolução que o autor se refere no trecho acima é a Revolução Russa que 

ocorreu no ano de 1917. Porque começaram a dramatizar notícias? Um dos motivos 

é o de que grande parte do operariado dessa época era analfabeta. O outro motivo é 

a indignação da classe operária frente à exploração sofrida. Isto fez com que 



 

 

29 

 

buscassem formas de mostrar essa indignação e criticar o sistema vigente (Lima, 

2014). Logo, a dramatização vinha como uma forma de democratizar o acesso às 

informações veiculadas pelos periódicos, bem como também para mobilizar a classe 

operária contra a exploração da elite burguesa. O movimento de jornal vivo se 

espalhou pela Europa, tendo como principal expoente a companhia Blusa Azul8. 

O movimento do jornal vivo tem grande influência no gênero Teatro 

documentário, haja vista que se utilizava de documentos e notícias para construir a 

encenação. Um nome que também influenciou o gênero foi Erwin Piscator, no início 

do séc. XX, iniciando os movimentos na Europa que levavam temas do cotidiano e da 

realidade da época para a cena teatral, diferentemente do Jornal Vivo, pois as suas 

peças não se embasavam somente em notícias, mas em diversas questões da 

sociedade da época. Esses movimentos contribuíram para um teatro que rompesse 

com o chamado drama clássico que tinha como base o modelo de encenação utilizado 

durante bastante tempo, a partir de uma leitura de Aristóteles. Essa ruptura surge a 

partir do momento em que se começa a discutir questões próprias do cotidiano dos 

operários que trabalhavam nas fábricas e a falar dos problemas sociais correntes. 

Para fazer esse tipo de teatro, Piscator utilizava fontes documentais, dentre elas 

notícias, e usava em cena recursos tecnológicos de sua época. O teatro pensado e 

desenvolvido por Erwin Piscator foi um precursor do Teatro Épico realizado por Brecht 

posteriormente (SOLER, 2008). 

 Quando o movimento de jornal vivo perde força na Europa por volta de 1930 

ele ganha força nos Estados Unidos, pois o país se via durante a grande crise de 

1929. O movimento nos Estados Unidos foi denominado Living Newspaper e também 

gerou bastante influência sobre o gênero do Teatro documentário. Soler, em seu 

estudo sobre o Teatro documentário, nos fala sobre essa prática teatral dos anos de 

1930 e 1940: 

Living Newspaper eram peças escritas por grupos de pesquisadores-
escritores de teatro que retiravam notícias de jornal sobre assuntos da 
atualidade, normalmente tópicos polêmicos como política rural, relações 
raciais, teste de sífilis, moradia inadequada. Essas notícias eram trabalhadas 
teatralmente com o intuito de informar o público e mobilizá-lo para a ação, 
sempre sob um olhar crítico, procurando contradições dentro dos fatos 
escolhidos (SOLER, 2008, p.50). 

                                                 
8 A Blusa Azul foi fundada em 1923, por estudantes do Instituto de Jornalismo de Moscou, sob liderança 
de B.S. Ioujanine. O nome fazia referência à cor do uniforme utilizados por operários. A grande 
característica da Blusa Azul foi sua capacidade de se multiplicar: até 1930, sete mil coletivos teatrais 
se formaram segundo seu modelo, apenas na União Soviética, e outros 80 surgiram na Alemanha, 
Tchecoslováquia, Inglaterra, França, Estados Unidos, China e Letônia. (LIMA, 2014, p.32) 
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É importante olharmos para esse momento da história específica do teatro para 

entender onde se inicia sua relação com a notícia. Vale ressaltar que se tem nas 

notícias um grande universo a ser explorado, haja vista que o volume produzido 

diariamente é gigantesco. Também a facilidade de acesso às mesmas nos dias de 

hoje faz com que se tenha em mãos uma gama imensurável de dados, fatos e 

narrativas. Cabe, então, ao encenador e aos envolvidos no processo de produção de 

um espetáculo de Teatro documentário, selecionar e organizar esses fragmentos da 

realidade cenicamente. Algumas ferramentas são importantes para a revelação dessa 

realidade no palco. Por isso, o Teatro documentário faz uso da tecnologia em cena, 

local no qual pode-se romper a barreira da ficção teatral, para que a realidade emerja 

através de vídeos, projeção de imagens, rádio, fotografias e etc. Porém, o Teatro 

documentário esbarra na questão que vem atravessando o teatro contemporâneo, que 

é justamente o desejo de trazer o real para a cena. Davi Giordano, em seu artigo sobre 

o Teatro documentário, fala justamente que isso gera uma dificuldade de legitimação 

do gênero pois, “a partir do momento em que está inserido no teatro, o “real” não 

consegue se separar da “representação”, que é a condição base de sua permutação 

em cena” (GIORDANO, 2013, p.9). No entanto, a partir da relação com os fatos, dados 

e com a realidade, estabelece-se uma linha tênue que evidencia o jogo de oscilação 

dentro do espetáculo entre realidade e ficção. O real está nos dados, nos relatos e 

nos fatos apresentados em cena e a ficção é o campo por onde o teatro se constrói, 

organizando esses materiais da realidade de acordo com o interesse e a interpretação 

dos envolvidos no espetáculo. 

 O Teatro jornal surge no Brasil na década de 70 através do diretor Augusto Boal, 

criador do Teatro do Oprimido. Esta é uma prática teatral desenvolvida a partir de um 

cunho político, que tem por objetivo fazer teatro com o povo e para o povo. Constitui-

se de práticas como o Teatro Invisível, Teatro Julgamento, Teatro Jornal, Teatro-

Imagem, Teatro fotonovela, dentre outros. O Teatro jornal foi uma prática realizada 

pelo grupo Teatro de Arena em São Paulo, do qual Augusto Boal foi diretor entre 1956 

e 1971. Devido a repressão da ditadura militar, o diretor teve que abandonar o Brasil 

e consequentemente os trabalhos no grupo. Dentro do universo do Teatro do Oprimido 

o Teatro Jornal foi a primeira prática desenvolvida. 

  Augusto Boal nos fala, em seu livro Teatro do Oprimido e outras poéticas 

políticas, que a prática “consiste em diversas técnicas simples que permitem a 
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transformação de notícias de jornal ou de qualquer outro material não-dramático em 

cenas teatrais.” (BOAL, 1980, p.153). Olhando para essa definição percebe-se que o 

Teatro jornal sofre influências claras do Jornal Vivo, do Living Newspaper e dialoga 

com Teatro documentário.  

 O Teatro Jornal surge em um momento de repressão vivido no Brasil, a ditadura 

militar, que teve início em 1964. Antes do golpe militar que iniciou a repressão no país, 

alguns artistas realizavam espetáculos nos formatos do Jornal Vivo e do Living 

Newspaper em praças, ruas, em frente a fábricas e sindicatos. Porém, com o golpe, 

essas apresentações de um teatro de agitação e propaganda se findaram. Enquanto 

isso, no Teatro de Arena, Augusto Boal continuava com seu trabalho de diretor. A 

repressão aumentava à medida em que a ditadura se consolidava e, com isso, o 

teatro, após uma tentativa de se aproximar da classe operária, se mantêm distante. A 

censura começou a cercear as produções artísticas como também os jornais, 

interferindo diretamente na veiculação de informação e na recepção destas.  

 Em meio a toda essa repressão política e social surge o Teatro Jornal: 

primeira edição em 1970, formado por jovens artistas orientados por Boal que 

investigavam um formato crítico de se encenar notícias. O Teatro Jornal passou a se 

dirigir aos estudantes que lutavam contra a repressão e se consolidou como uma 

prática de agitprop. Boal então sistematiza essas técnicas desenvolvidas pelos 

artistas em suas investigações, a fim de que novos grupos de teatro jornal se 

formassem pelo país como uma forma de resposta aos mecanismos de poder e de 

repressão social. (LIMA, 2014).  

No plano crítico as técnicas procuram, de maneira geral, criar choque entre 
as notícias retiradas dos jornais e seu contexto global, contrapondo o 
noticiário à realidade mais ampla das contradições capitalistas. O grande 
princípio em que elas se baseiam é a descontinuidade: todos os elementos 
da encenação são separados em unidades autônomas e justapostos de 
maneira a comentarem uns aos outros. Do choque entre eles nascem 
numerosas possibilidades de crítica – sendo a crítica fundamental dirigida à 
própria totalidade do capitalismo, que, reconstruída em cena, é desvendada 
como uma totalidade falseada. (LIMA, 2014, p.101) 

 A partir desse modelo de encenação que visa o choque do que se é dito nas 

notícias com a realidade imposta pelo capitalismo, noto uma tentativa de ampliar a 

reflexão dos fatos que muitas vezes passam desapercebidos no dia a dia. Através de 

uma encenação que se auto comenta, por meio do choque entre as realidades, busca-

se postura de pensamento ativo, reflexivo por parte do espectador. Movidos por esse 

modelo de quebra dos elementos teatrais, presentes nas encenações de Teatro 
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Jornal, Boal sistematiza a prática em dez procedimentos técnicos9 de transposição da 

notícia para a cena. São eles: 1-leitura simples; 2-leitura cruzada; 3-leitura 

complementar; 4-leitura com ritmo; 5-ação paralela; 6-improvisação; 7-histórico; 8-

reforço; 9-concreção da abstração; 10-texto fora do contexto. Todos esses 

procedimentos visavam trazer o fato noticiado para a cena, a fim de que o espectador 

pudesse ter contato com a notícia de uma forma mais ampla, por meio da produção 

de um pensamento crítico sobre o mesmo. A partir desses procedimentos, ampliava-

se as reflexões sobre temas do cotidiano, fazendo os envolvidos dentro de uma 

apresentação de Teatro Jornal terem um olhar mais crítico sobre todo contexto social 

em que uma notícia está inserida. Esse contexto é muitas vezes ocultado pela politica 

do veículo de comunicação, pela objetividade do texto jornalístico e até mesmo pelo 

excesso de informação do dia a dia.  

 Augusto Boal, através do Teatro do Oprimido, tinha por objetivo democratizar o 

acesso ao teatro, motivando o povo a utilizar essa ferramenta como um instrumento 

de voz e de entendimento do contexto social vigente. Em um artigo publicado na Latin 

American Theatre Review, a respeito do Teatro Jornal: primeira edição, pode-se ler a 

seguinte fala, que deixa claro os três principais objetivos dessa prática teatral.  

A forma de “teatro-jornal” tem vários objetivos. Primeiro, procura desmistificar 
a pretensa “objetividade” do jornalismo: demonstra que uma notícia publicada 
no jornal é uma obra de ficção [...] O segundo objetivo é tornar o teatro mais 
popular [...] O terceiro objetivo consiste em demonstrar que o teatro pode ser 
praticado mesmo por quem não é artista, da mesma maneira que o futebol 
pode ser praticado mesmo por quem não é atleta. (BOAL, 1971, p.57 e 58) 

  Boal mostra claramente nesta fala que o desejo dele com as práticas do Teatro 

Jornal e com as do Teatro do Oprimido é fazer com que o povo use o teatro para 

entender a sociedade em que vivem, bem como para questionar tal sociedade, um 

teatro que deve ser feito pelo povo e para o povo. Um teatro que questiona os modelos 

sociais, econômicos e políticos impostos pelo capitalismo e pela elite dominante. 

Percebo, então, que a prática de uso de notícias pelo teatro, seja através dos 

movimentos de Jornal Vivo, pelo Teatro Jornal ou pelo Teatro documentário, tem 

grande relação com um teatro que busca questionar os instrumentos de poder e as 

relações entre opressor e oprimido. Trazer notícia para o contexto teatral tem muito 

do desejo de dissecar o cotidiano, revelar o não-dito, o que está escondido 

propositalmente, para que se reflita menos sobre os acontecimentos que nos cerca. 

                                                 
9 Para entender melhor os procedimentos sistematizados por Augusto Boal, ver livro Teatro do Oprimido e outras 

poéticas políticas. As técnicas estão descritas no capítulo 4, páginas 153 e 154. 
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Ainda sobre Teatro Jornal, utilizo uma frase de Boal para continuar a reflexão sobre o 

uso de notícias na criação cênica: “O teatro-jornal é a realidade do jornalismo porque 

apresenta a notícia diretamente ao espectador sem o condicionamento da 

diagramação.” (BOAL, 1971, p.57) As práticas do Jornal Vivo, do Teatro Documentário 

e do Teatro Jornal são referenciais dentro do processo estudado nessa dissertação, 

haja vista que alguns procedimentos utilizados nessas formas de teatro são 

retomados dentro do processo de “Ficcionalização da realidade”. 

  

2.4.  A ESCOLHA PELAS NOTÍCIAS: O FATO SEM AMARRAS DA 

DIAGRAMAÇÃO 

  

Alguns pontos levantados neste capítulo são importantes para o desenrolar 

deste estudo: entender o desejo da cena teatral contemporânea pelo real; entender 

que a notícia, mesmo que embebida pela ficção do olhar de um jornalista sobre um 

fato, é um elemento importante do real a ser usado enquanto mecanismo de fomento 

do procedimento de criação da cena; perceber que a relação notícia e cena é algo que 

já existe e entender o porquê de sua existência.  

 O uso de notícias para a criação cênica investigado nesse estudo não visa a 

produção de um Teatro Jornal, nem de um Teatro Documentário. A notícia surge nesse 

momento como um elemento fomentador do procedimento de criação da cena. Isso 

faz com que esse processo, apesar de ter como referência o teatro documentário, os 

movimentos de agitprop, e o Teatro Jornal, não tem por objetivo, como é característica 

dessas formas teatrais, a exibição da notícia em sua totalidade na cena, mas sim a 

presença dela no processo. Isso já leva o estudo da inserção da notícia no teatro para 

um lugar diferente dos vistos acima. Trazer o fato noticiado para alimentar o 

procedimento de criação faz com que tenhamos uma consequente aproximação do 

cotidiano da cena. Isso leva o espectador a se questionar a todo momento durante o 

espetáculo, pois ele está diante do que lhe é familiar. Quando esse “familiar” se mostra 

diante de seus olhos por um viés que não lhe é comum, têm-se um processo de 

questionamento, de dúvida, que faz com que o espectador saia de sua zona de 

conforto, de sua passividade velada pelo distanciamento palco/plateia, e se aproxime 

da cena, refletindo sobre ela.  

 O excesso de informação diário produzido pelos meios de comunicação faz 
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com que se perca o tempo de refletir sobre algo, pois em um minuto temos acesso a 

diversos fatos. Essa objetividade cotidiana leva o espectador para um lugar de 

passividade em que ele absorve, anestesiado, a realidade. Quando inserimos essa 

realidade na cena, têm-se o desejo de fazer um caminho contrário do que é realizado 

pelos veículos de comunicação. Deseja-se materializar em cena o imaterial presente 

na notícia. Trazer para perto aquilo que está distante.  

 Dentro do processo investigado neste estudo, a notícia ganha contornos 

estéticos, que futuramente poderão ser organizados em um espetáculo teatral, cujo o 

objetivo é acessar no espectador outros sentidos que estão muito além da visão 

somente. Pega-se uma notícia e encontra brechas nela por onde ficção e realidade 

possam se chocar, suscitando sensações e reflexões acerca do fato noticiado, a fim 

de que essas possam servir como elementos a serem usados no espetáculo 

posteriormente. Ao pegar as notícias e trazê-las para o cerne da criação artística, 

busca-se ampliar as possibilidades de interpretação sobre um fato, bem como 

estabelecer relações que muitas vezes se escondem dentro das regras e dos ditames 

das empresas de comunicação. Trazer uma notícia para o processo de criação é poder 

dissecar, desnudar o fato contido nela. O jogo entre realidade e ficção então se 

intensifica à medida em que o fato real é colocado como força motriz da criação 

ficcional. 

 Após entender a notícia como ponto de partida para criação teatral, é 

importante para esse estudo ressaltar que o objetivo de usar a notícia como elemento 

que fomenta um processo de criação é transformar o fato real em uma ficção, porém 

mantendo nessa ficção resquícios desse real. Ao nos deparármos com um fato, este 

abre inúmeras brechas para o imaginário agir e criar associações sobre o mesmo. 

Uma notícia nunca pode ser vista como algo fechado, que não está sujeita a 

questionamentos, e é nessas brechas deixadas que a ficção começa a surgir. Mas 

para que ficcionalizar o fato real? O objetivo desse processo é tentar explicar por meio 

da ficção aquilo que o real não dá conta de fazer. Dar contornos estéticos a um fato 

real é trazer ele para um campo sensível de assimilação da realidade, campo este que 

oscila entre a ficção e os rastros do real deixados pelo fato. O que se pretende com 

esse processo é a criação de uma ficção noticiada. Um espetáculo teatral em que o 

fato real pelo qual ele foi motivado apareça em alguns momentos na cena, e é nesses 

momentos de aparição do fato que que se gera no espectador o conflito de estar frente 
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a uma ficção com resquícios de realidade. 

 Temos então no capítulo que se encerra o campo pelo qual o pensamento que 

permeia esse estudo se constrói. Este que se inicia pela busca e pela inserção do real 

na cena, através do fato real noticiado, e se encerra com alguns questionamentos: 

Quais ferramentas são utilizadas para levar o fato real noticiado para a cena? Dentro 

do processo de “Ficcionalização do fato real noticiado”, qualquer notícia pode se 

transformar em teatro? Os próximos capítulos vêm para responder a essas perguntas. 
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3 –  UMA NOÇÃO SOBRE TEATRALIDADE, PERFORMATIVIDADE E GROTESCO 

 

 Este capítulo tem por objetivo levantar reflexões acerca de conceitos que 

nortearam o estudo sobre o fato real noticiado enquanto alimentador do processo de 

criação da cena nos espetáculos Estação dos Passageiros Invisíveis (2014) e Terra 

sem Acalanto (2018). Farei aqui um recorte conceitual, a fim de elucidar e esclarecer 

a minha visão sobre conceitos que serviram de base para o desenvolvimento deste 

estudo. O caminho percorrido até chegar a este recorte me levou aos três conceitos 

que considero chaves dentro do processo de uso de notícias para a criação de 

espetáculos. As noções de teatralidade, performatividade e grotesco formam o 

alicerce da estrutura que visa investigar o papel da notícia como elemento central da 

criação cênica e como ponto de partida no processo de criação dos espetáculos 

citados acima, o qual tem por objetivo, durante a encenação, tencionar as fronteiras 

entre real e ficção. Neste capítulo, busco trazer visões sobre tais conceitos, estas que 

dialogam entre si, a fim de fazer um breve levantamento dos mesmos, para que 

futuramente possamos entender como se deu na prática os processos de criação dos 

dois espetáculos. 

 Para explicitar esses conceitos, dividimos o capítulo em quatro partes. Nas três 

primeiras exponho a definição de cada um deles e por fim explico em que ponto eles 

dialogam entre si e com o processo criativo, ou seja, o capítulo inicia-se pela análise 

da teatralidade, passa pela performatividade e chega ao grotesco. Na última parte 

esses três conceitos são relacionados. Entender esses conceitos e os pontos de 

convergência entre eles é de suma importância para que se tenha uma compreensão 

mais ampla sobre o processo de “Ficcionalização do fato real noticiado”, objeto de 

estudo desta dissertação. 

 

3.1.  SOBRE A TEATRALIDADE 

 

 A teatralidade é um tema recorrente no séc. XX e principalmente na cena 

contemporânea a partir do momento em que suscita novas reflexões acerca do fazer 

teatral, que vinha sendo desenvolvido nos séculos anteriores. Muitos filósofos e 

pensadores do teatro já escreveram sobre esse conceito, a fim de esclarecê-lo e 

reconhecê-lo como algo próprio do teatro. Mas o que seria teatralidade? Adianto que 



 

 

37 

 

o objetivo não é fazer aqui um recorte histórico, mas sim um recorte conceitual, com 

o intuito de relacioná-lo com o grotesco, outro conceito chave desta dissertação.  

 Teatralidade, segundo Patrice Pavis em seu livro Dicionário de Teatro, é: 

“Aquilo que, na representação ou texto dramático, é especificamente teatral (ou 

cênico)” (PAVIS, 1999, p.372). No entanto, essa afirmação é ampla, na medida em 

que carece da definição de outros termos para que possamos entendê-la. Além de 

deixar aberta a questão para significar qualquer coisa que seja específico do teatro. 

 Silvia Fernandes, em seu artigo Teatralidade e Performatividade na cena 

contemporânea, faz um preciso recorte sobre os estudos de Patrice Pavis acerca da 

teatralidade, a partir da relação cena/espectador: 

Para um espectador aberto às experiências da cena contemporânea, a 
teatralidade pode ser uma maneira de atenuar o real para torná-lo estético; 
ou um modo de sublinhar esse real com um traçado cênico obsessivo, a fim 
de reconhecê-lo e compreender o político; ou um embate de regimes 
ficcionais distintos que impede a encenação de construir-se a partir de um 
único ponto de vista e abre múltiplos focos de olhar em disputa pela primazia 
de observação do mundo. (FERNANDES, 2011, p.12)  

 O conceito é um tanto nebuloso. No entanto, acredito que a teatralidade seja 

algo próprio do teatro. Podemos entender a teatralidade como algo que organiza 

estéticamente elementos reais e ficcionais na cena. Esses elementos que estão 

dispostos no cotidiano, através da teatralidade se transformam em jogo teatral, em 

espetáculo. A vida cotidiana é atravessada por inúmeras coisas como 

comportamentos, situações, acontecimentos, pessoas, lugares e etc, que têm 

potencial teatral. No entanto, a tetralidade é a capacidade de pegar essas coisas e 

organizá-las através de um olhar estético por onde o teatro possa emergir. É o que 

nos diz Josette Féral   

Teatralidade tem pouco a ver com a natureza do objeto investido – o ator, o 
espaço, objeto ou evento – nem é necessariamente o resultado de uma 
pretensa ilusão, um faz-de-conta, ou uma ficção. Se fossem essas condições 
pré-requisitos da teatralidade, nós não estaríamos aptos a identificar sua 
presença nos acontecimentos diários. Mais do que uma propriedade com 
características analisáveis, a teatralidade parece ser um processo que tem 
a ver com um 'olhar' que postula e cria um espaço virtual, distinto, que 
pertence ao outro, por onde a ficção pode emergir10(FÉRAL apud 
LEONARDELLI, 2011, p.4)11 

 O cotidiano está repleto de momentos e coisas que pulsam teatralidade, muitas 

vezes nos deparamos com situações em que algo escapa a “ordem natural das 

                                                 
10 Grifos meus. 
11O texto original da autora está em inglês, no entanto ele aparece traduzido no artigo escrito por 
Patrícia Leonardelli, intitulado Teatralidade e Performatividade: espaços em devir, espaços do 
devir. 
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coisas”, que está ligada as convenções sociais e ao modo de operação do mundo. 

Quando algo na sociedade ganha contornos estéticos, podemos dizer que neste 

objeto existe teatralidade. Sob um olhar atento não é difícil percebermos algo que se 

destaca em meio ao cotidiano: a forma de falar de uma pessoa; o jeito de caminhar; 

uma roupa que se destaca; um lugar diferente; uma situação que nos chama a 

atenção e que pode ser vista como a teatralidade presente no cotidiano, a partir do 

momento em que esses elementos citados acima mexem com o imaginário de quem 

está observando. Um ponto chave para entendermos a teatralidade é o fato dela estar 

presente no olhar de quem observa, esse que postula o objeto observado como sendo 

teatral ou não. Um exemplo claro disso está quando entendemos a teatralidade e a 

performatividade (esta que ainda será destrinchada no próximo subcapítulo): 

Imaginemos uma cena, nela um ator pega um objeto qualquer e o leva a boca, como 

se bebesse algo, simulando um copo. No momento em que o ator realiza essa ação, 

o espectador, através de suas associações imaginárias, lê essa ação como estar com 

um copo na mão, bebendo algo. Neste exemplo temos, didaticamente, o que seria a 

performatividade e a teatralidade: 1 – A performatividade está para o ator, este que 

performa algo, realiza a ação. No caso do exemplo, leva o objeto à boca como se 

bebesse alguma coisa; 2 – A teatralidade está para o espectador que lê no gesto do 

ator que este está bebendo algo, bem como imagina a bebida que quiser que ele 

esteja bebendo, ou seja, um objeto qualquer usado pelo ator se transforma em cena, 

no caso desse exemplo, em um copo. Temos aqui descrito de forma bem simples a 

teatralidade e a performatividade, porém aprofundaremos a seguir nesses dois 

conceitos, a fim de trazer uma visão mais ampla que nos facilite entender o uso deles 

durante o processo de criação de espetáculos a partir de notícias. 

A teatralidade, então, nada mais é que um olhar que faça um recorte no real, 

instaurando ali um lugar de suspensão em que se caracterize o espaço destacado 

como teatral, como processo do fenômeno teatralidade. A cena, a partir desse 

conceito, tornou-se um lugar onde tudo é possível em um momento de transformação 

e ressiginificação. O teatro, durante grande parte de sua história, foi “textocêntrico”, 

ou seja, o centro da cena era o texto teatral e então todos os elementos convergiam 

para este centro. Logo o que se via era uma reprodução textual cujo objetivo era iludir 

o espectador, o que diminuía as possibilidades estéticas do fazer teatral. Isso imperou 

até o século XIX. De acordo com Jean-Jacques Roubine, em seu livro Introdução as 
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grandes teorias do teatro: 

O textocentrismo desviou o espetáculo ocidental para o trilho do mimetismo 
e do ilusionismo. O que significa que as possibilidades específicas do palco 
e do teatro não foram exploradas, nem sequer experimentadas, senão de 
modo intermitente. Em vez de dispor de meios e de liberdade para inventar 
formas novas, originais, emanadas diretamente da sua prática, o encenador 
teve de sujeitar-se a uma exigência de reprodução, mais ou menos estilizada, 
de modelos alheios ao teatro. Em outras palavras, o palco ocidental só abriga 
um teatro sem teatralidade! (ROUBINE, 1998, p.59) 

 Gerd Bornheim afirma que, até meados do século XIX, fazia-se uma leitura 

míope de Aristóteles, que levou o teatro para esse lugar do textocentrismo, onde as 

possibilidades do palco e da encenação se viram atrofiadas durante séculos. De 

acordo com ele: 

A decorrência é que se toma a forma do drama preconizada por Aristóteles 
como sendo a única possível, a única legítima, quando à época oferecia tudo 
para mostrar uma larga diversidade de estruturas [...] Faz-se, então, de 
Aristóteles aquilo que ele não é: um inventor de normas, o critério definitivo 
para julgar da qualidade de um texto, e o que deveria ser uma visão 
elucidadora transmuta-se em princípio de tirânia (BORNHEIM, 1998, p.32-33) 

É importante ressaltar que não se faz aqui uma negação ao texto teatral, mas 

levanta-se uma reflexão quanto a este, bem como sua posição como eixo central da 

cena. Diversos fatores deslocaram esse eixo e o texto passou então a ser mais um 

elemento cênico, que conjugado a outros, faz parte de algo maior que é o teatro. No 

século XX, consolida-se essa “libertação” do teatro frente ao texto e, 

consequentemente, a teatralidade se fortalece. Um dos fatores que contribuíram para 

isso é a posição do espectador em relação a obra teatral. Cada vez mais a 

participação do espectador vem se tornando ativa e determinante para a assimilação 

da cena. O desejo por inserir o espectador dentro da obra, criando um lugar 

participativo diante do espetáculo, fez com que os encenadores iniciassem um 

processo de negação da ilusão e, a partir disso, começaram a evidenciar o teatro 

enquanto teatro, como momento presente de troca de experiência. Posso levantar 

dois importantes momentos em que essa relação espectador-cena foi repensada: no 

porcesso de epicização do teatro12, que tem início no fim do século XIX, e, 

posteriormente, na  década de 50 do século XX, com surgimento da performance art. 

O espectador não é mais somente aquele que contempla, mas sim o que participa 

ativamente da obra, interagindo com ela, seja por associações mentais, ou por uma 

                                                 
12  A tendência do teatro, a partir do final do século XIX, é integrar a sua estrutura dramática os 

elementos épicos: relatos, supressão da tensão, “ruptura da ilusão",  tomada da palavra pelo 
“narrador" , cenas de massa,”intervenções de um coro", documentos entregues corno num romance 
histórico, projeções de fotos e de inscrições, songs" e intervenções de um narrador, mudanças à 
vista de cenário, evidenciação cênica do gestus" de uma cena. (PAVIS, 2008, p.131) 
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interação física. O espectador não é mais aquele que se senta em um teatro e apenas 

absorve a ilusão esperando o momento da catarse13. Durante todo o espetáculo ele 

está refletindo, sendo deslocado de um ponto a outro, estimulado a pensar em 

algumas ocasiões, interferindo diretamente na obra. É claro que isso é uma forma de 

se fazer teatro, nem todos espetáculos seguem por esse caminho. Há teatros feito na 

conteporaneidade que conduzem o espectador à fruição catártica. Flávio Desgranges, 

em seu artigo denominado Teatralidade Tátil, nos fala dessa nova postura do 

espectador frente à obra teatral: 

A atitude autoral proposta ao espectador pelo drama moderno se vê 
radicalizada na cena pós-dramática, já que o ato de leitura, para se constituir, 
a partir de então, solicita uma atitude francamente artística do espectador – 
tomado como atuante –, que define o próprio percurso de sua leitura, em 
função da seleção e elaboração dos variados elementos de significação com 
os quais se relaciona. Tanto os propostos pelo autor, quanto os que lhe 
surgem inadvertidamente ou que inventa durante o percurso. A concepção de 
leitura se aproxima amplamente da própria operação de escrita. 
(DESGRANGES, 2009, p.19) 

 O espectador, na contemporaneidade, passa a ser co-criador da obra, o que 

coloca a teatralidade como um momento de troca entre ator e espectador, pautada na 

alteridade. O espectador entra no jogo e participa dele através de suas experiências. 

No encontro com a cena, o ator e o espectador instauram um espaço extra-cotidiano, 

que vai além das associações e das possibilidades cotidianas, um espaço que através 

da teatralidade e suas possibilidades infinitas extrapolam o que está posto, 

instaurando uma nova forma de “ser-estar” do indivíduo no mundo. A partir desse 

pensamento, chego na visão da canadense Jossette Féral a respeito da teatralidade. 

Esta definição é o principal recorte acerca do conceito, que irá nortear as próximas 

reflexões do presente estudo. 

Quando um indivíduo instaura um espaço diferente do cotidiano estetizando 
as coisas e criando, através de seu olhar, um espaço diferente do qual ele 
permanece. Como ato consciente do ator ou do espectador, a teatralidade 
depende de um olhar ativo, que qualifica o que se vê e aciona um espaço 
diverso do cotidiano. Ou seja, o indivíduo abre uma fenda no espaço real e 
projeta, por meio de suas operações mentais e imaginativas, um olhar 
distanciado da realidade, promovendo assim a alteridade. (FÉRAL apud 
SANTOS,  2010, p.23) 

 A partir dessa afirmação de Féral, podemos entender a teatralidade como o 

momento de encontro e de troca de experiências entre ator e espectador. Como ato 

de instaurar um espaço artificial diferente do cotidiano a partir da estetização das 

coisas, as ressignificando. O ator e o espectador, em contato na cena teatral, criam 

                                                 
13  Termo descrito por Aistóteles como o momento em que o espectador ao se identificar com o 

sofrimento do herói trágico, passa por um processo de purgação de suas paixões (PAVIS, 2008). 
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juntos uma nova realidade que será compartilhada naquele momento, distanciando-

se assim do cotidiano. A teatralidade também pode ser vista na capacidade de 

instaurar ficções, criar situações e associações do imaginário em espaços cotidianos, 

o que leva a teatralidade para um lugar além do fazer teatral apenas. 

 De acordo com a afirmação de Féral, a teatralidade pode aparecer tanto em 

um espetáculo teatral, em uma pintura, na música, enfim em qualquer manifestação 

artística, como também pode estar presente no cotidiano, na sociedade, nos 

indivíduos, nas notícias. Um jornalista, ao escrever uma notícia, na maioria das vezes 

não está preocupado com seu grau de teatralidade, ele deseja transmitir a informação, 

ele se depara com um fato e o postula como algo a ser contado, a fim de que este 

gere interesse e informação para o leitor. Por mais que pareça um processo objetivo, 

a construção de uma notícia passa pela construção de uma ficção, seja ela uma 

operação consciente ou inconsciente do jornalista, que organiza o cotidiano em uma 

narrativa. No teatro o processo é o mesmo, pois está relacionado a capacidade de 

olhar para o cotidiano, seja através de uma observação direta de algo, ou através do 

contato com as notícias (narrativas que já passaram por organização prévia feita por 

um jornalista) que narram esse dia a dia, por exemplo. A partir desse olhar ativo, 

organiza-se aquilo que foi observado em uma criação teatral. Isso se dá através da 

teatralidade.  

 Após analisar o conceito de teatralidade, percebemos que ele é uma operação 

complexa dentro do trabalho de criação teatral, pois não está fixado sobre algo 

objetivo. O processo de criação e evidenciação da teatralidade é algo estritamente 

subjetivo com muitas variáveis, em que a linha que separa teatro de realidade fica 

cada vez mais tênue. Portanto, o que se propõe nesta dissertação é delimitar este 

universo da teatralidade, a fim de chegarmos e entendermos uma lógica de operação 

do processo de criação que usa de notícias para se desenvolver. O recorte proposto 

neste trabalho está diretamente ligado a procedimentos de encenação pautado nas 

notícias. O que se propõe neste estudo é que a notícia assuma esse lugar de elemento 

narrativo da realidade e que o encenador possa nutrir-se dela no momento de sua 

criação.  

 Identificamos a teatralidade como o conceito que, através de uma visão ativa, 

postula algo real como teatral, possível de se tornar teatro. É uma forma de se trazer 

o real para  a relação com o espectador, através de uma leitura artística, artificial, 
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ficcional. Como nos afirma Patrícia Leonardelli ao dizer que a teatralidade pode estar 

presente em diversas camadas da sociedade e não somente no teatro: “Essa 

capacidade de inscrição da ficção em acontecimentos e espaços cotidianos que 

permite desencadear o processo da teatralidade para além do âmbito privilegiado da 

semiotização teatral” (LEONARDELLI, 2011, p.6). Ou seja, a teatralidade não está 

reservada somente ao lugar teatro, onde a criação, a inventividade e as ficções 

emergem com facilidade, mas ela está presente também fora dele: nas cidades, nas 

pessoas, na sociedade. 

 Após realizar todo trajeto de dissecação do conceito de teatralidade neste 

capítulo, entendemos teatralidade como um processo, pautado na alteridade, que 

busca na relação com o outro, um lugar de distanciamento do que se conhece e se 

identifica como realidade e que é justamente na ruptura com os padrões do que se 

tem como real, que se abre espaço para instaurar ficções e criar novas realidades 

possíveis.  

  

3.2.  A PERFORMATIVIDADE E A TENSÃO REAL E FICÇÃO NA CENA. 

 

 O termo performatividade surge em meados do séc. XX e vem, desde então, 

atravessando o fazer teatral contemporâneo, fazendo-nos repensá-lo através da 

valorização do processo frente ao produto, da presença frente a representação, e da 

corporeidade do artista. É impossível falarmos de performatividade sem antes 

falarmos da Performance. Richard Schechner classifica-a como: “atividade feita por 

um indivíduo ou grupo na presença de e para outro indivíduo ou grupo” 

(SCHECHNER, 1988, p.30). A partir dessa fala, pode-se incluir inúmeras esferas da 

vida social dentro do que se pode chamar de performance. Porém, de qual 

Performance estamos falando? Schechner nos fala de oito tipos de Performance: 

Performances ocorrem em oito tipos de situações, algumas vezes distintas 
outras vezes sobrepostas: 1. Na vida diária, cozinhando, socializando, apenas 
vivendo; 2. nas artes; 3. nos esportes e outros entretenimentos populares; 4. 
nos negócios; 5. na tecnologia; 6. no sexo; 7. nos rituais – sagrados e 
seculares; 8. na brincadeira (SCHECHNER E DANDARA, 2003, p.29-30) 

 Após olhar para o vasto território da Performance, percebemos que Schechner 

não coloca ela sendo somente algo pertencente aos domínios artísticos, mas como 

um campo maior que abrange todos os domínios da cultura. Féral em seu artigo Por 

uma poética da perfomatividade: o teatro performativo, faz um recorte da visão 

de Schechner sobre o termo. 
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O que é a performance? Ou melhor, o que é uma performance? Schechner 
ampliava ali a noção para além do domínio artístico para nela incluir todos os 
domínios da cultura. Em sua abordagem, a performance dizia respeito tanto 
aos esportes quanto às diversões populares, [tanto] ao jogo [quanto] ao 
cinema, [tanto] aos ritos dos curandeiros ou de fertilidade [quanto] aos rodeios 
e cerimônias religiosas. Em seu sentido mais amplo a performance era “étnica 
e intercultural, histórica e a-histórica, estética e ritualística, sociológica e 
política” (FÉRAL, 2009, p.198) 

 Schechner amplia o campo da performance e a coloca como algo que abrange 

vários setores da sociedade, porém campos estes que estejam relacionados a cultura 

e a costumes de um povo. Ritos, experiências, jogos e etc que fazem parte do dia a 

dia de diversas sociedades. Para seguirmos com este estudo, o campo da 

Performance que nos interessa é o da performance art, forma de manifestação 

artística que valoriza a experiência presente e que começa a ser pensada e realizada 

pelas vanguardas norte-americanas entre as décadas de 1950 e 1960.  

No teatro usa-se, em português, a palavra representação como ideia de 
reconstituição de um presente vivido ou imaginário. No sentido estrito, usa-
se também o termo representação. Isso traz à baila uma das tensões 
fundamentais do conceito de performance: fazer ou refazer (interpretar) o 
presente. Foi em cima dessa antinomia que a vanguarda artística americana 
dos anos 60 desenvolveu os projetos de dissolução das distinções entre arte 
e vida, opondo-se à re-presentação e buscando uma experiência direta, uma 
arte de presentação. Nas artes plásticas, na música, no teatro, na dança, a 
performance surgiu como um gênero intersticial, jogando frequentemente 
com o acaso, com a quebra da distância entre espectador, artista e obra-de-
arte, com o corpo do artista como local privilegiado da experiência estética 
(LOPES, H., 2003, p. 07-08). 

 Um ponto importante para se entender performance art é que ela preza pela 

valorização da experiência e do processo, partindo dos preceitos de ação, interação 

e relação entre indivíduos. A partir dela, a cena se desloca para o lugar da ação, não 

ficando mais somente no lugar do discurso. Temos a valorização do momento 

presente na performance art, em que a interação e a troca entre ator e espectador 

criam uma nova realidade, pautada na alteridade. Performance está ligada ao fazer, 

realizar: “alguém ou alguma coisa age para que alguma coisa ocorra” (SANTOS, C., 

2010, p.27). A performatividade é um conceito que surge a partir da performance art 

na década de 60 e ganha força na cena contemporânea em meados dos anos 1980. 

Mas o que é a performatividade? A performatividade valoriza o campo da ação em si, 

haja vista que é um conceito ligado à performance e por isso respeita a tríade, 

proposta por Schechner. Segundo o autor, a performance é composta por quatro 

operações: 

Ser; Fazer; Mostrar-se fazendo [...] Ser é a existência em sim mesma. Fazer 
é atividade de tudo que existe dos quasares aos entes sencientes e 
formações super galácticas. Mostrar-se fazendo é performar: apontar, 
sublinhar e demonstrar a ação (SCHECHNER E DANDARA, 2003, p.26) 
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 A partir dessa ligação direta com o campo da ação, notamos que a 

performatividade está atrelada exatamente ao momento presente em que a ação 

acontece. A performatividade valoriza a presença cênica tornando aquele momento 

único e distancia-o um pouco do campo da representação mimética, pois se pegarmos 

a tríade proposta por Schechner o artista é ele próprio, realiza de fato uma ação e 

mostra essa ação que ele está desempenhando a alguém. Ele não tem o intuito de se 

passar por outro, nem de fingir realizar uma ação, ele realmente está ali presente 

performando. Porém, é utopia pensarmos em uma ausência da representação, mas 

ao valorizar a ação e o ato de se mostrar fazendo, traz-se para o cerne da cena a 

presença do ator, ou performer. Com isso, podemos dizer que a performance toma o 

lugar do real e descontrói essa realidade, ressignificando-a. 

Se seguirmos nosso primeiro impulso, duas fortes idéias (sic) estão no centro 
da obra performativa: de um lado, seu caráter de descrição dos fatos. Por 
outro, as ações que o performer ali realiza. A performance toma lugar do real 
e enfoca essa mesma realidade na qual se inscreve desconstruindo-a, 
jogando com os códigos e as capacidades do espectador. Essa 
desconstrução passa por um jogo com os signos que se tornam instáveis, 
fluidos, forçando o olhar do espectador a se adaptar incessantemente, a 
migrar de uma referência à outra, de um sistema de representação a outro, 
inscrevendo sempre a cena no lúdico e tentando por aí escapar da 
representação mimética (FÉRAL apud LEONARDELLI, 2011, p.11). 

 Quando se depara com o elemento performativo na cena, este faz com que a 

percepção do espectador se desloque, fazendo-o questionar e ficar num lugar de 

limiar entre realidade e a ficção. O mesmo acontece quando a performance irrompe 

em um espaço de não ficção, por exemplo a cidade, a vida cotidiana. Por fim, falamos 

que uma obra é performativa quando enxergamos nela elementos da performance art, 

como nos diz Féral. De acordo com ela os elementos capazes de inscrever uma 

performatividade cênica são: 

Transformação do ator em performer, descrição dos acontecimentos da ação 
cênica em detrimento da representação ou de um jogo de ilusão, espetáculo 
centrado na imagem e na ação e não mais no texto, apelo à uma 
receptividade do espectador de natureza essencialmente especular ou aos 
modos das percepções próprias da tecnologia... (FÉRAL, 2009, p. 198) 

 A partir dessa afirmação podemos determinar algumas questões importantes e 

elucidar o que chamamos de performatividade. O uso do termo está ligado ao fazer, 

à ação, ao momento presente, à presença cênica, aquilo que se torna único a partir 

do ato de encontro entre espectador e ator/performer. A representação fica em 

segundo plano na medida em que não se tenta iludir ou transpor uma outra realidade 

(característico do drama clássico), mas sim fazer com que aquelas pessoas, naquele 

momento, vivam e experienciem o momento presente. Luiz Fernando Ramos, em seu 
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livro Mimesis performativa: a margem da invenção possível, ao analisar a 

performatividade, o elemento performativo na cena contemporânea, reforça-nos esse 

lugar da presença. 

Nessa característica contemporânea o que ressalta é exatamente o caráter 
performativo das ações dos criadores – atores ou encenador – no sentido de 
evidenciarem, para além da trama e de qualquer consideração crítica sobre 
ela, o próprio fato de seu desempenho diante do público, como se fosse 
impossível apagar essa evidência. Se o teatro realista buscou com todas as 
forças a ilusão do público quanto às circunstâncias em que se encontra, 
diante de um espetáculo, essas manifestações contemporâneas têm como 
característica ímpar esse jogar luz sobre o ato performativo em curso, o que 
muitas vezes desestabiliza qualquer leitura dramática e, na maioria dos 
casos, destrói mesmo a possibilidade de que ela venha a ocorrer (RAMOS, 
2016, p.57). 

 Tomando por base as reflexões acima, entendo por performatividade um 

conceito que evidencia o jogo entre real e ficção no palco, entre presença e 

representação. Ela permite o jogo constante de flutuação entre real e ficcional. Ao 

trazer o elemento performativo para cena contemporânea, estamos evidenciando o 

momento presente e quebrando a ilusão da representação realista. O espectador é 

convidado pelo espetáculo que traz esses elementos a oscilar entre a narrativa 

ficcional e a pulsão do real que envolve a obra. A cena performativa potencializa a 

reflexão e a fruição do espetáculo, à medida em que cria momentos de suspenção, 

onde o espectador é envolto por um jogo que o faz sair do mundo da ficção e se 

deparar com elementos e com ações reais e vice-versa, jogando entre as ordens de 

presença e de representação. Ao valorizar essa dicotomia dentro do espetáculo, o 

espectador perde o controle de sua percepção e flutua, ora pelo campo da ficção, ora 

pela realidade. Aura Cunha Santos em sua dissertação O ator na cena 

contemporânea: corpo, imagem e ação, nos fala desse processo: 

O fato é que no momento do deslizamento entre a ordem de representação e 
ordem de presença, na ocasião em que tudo permanece instável, o sujeito 
fica em um estado entre-dois. Este espaço do entre parece ser análogo ao 
princípio da performatividade, no sentido de que algo (uma ação, uma fala, 
uma luz) infere uma ruptura na continuidade (linearidade) das coisas, de 
modo que a organização simbólica torna-se inapreensível. Seria, portanto, a 
instabilidade ocorrida no deslizamento dos sentidos, na superposição de 
signos o que leva o espectador a navegar à deriva. 
A tensão que se opera na cena atual entre ficção e realidade, este constante 
vai-e-vem do espectador, tanto quanto do ator, entre uma e outra ordem e a 
instabilidade da percepção que este momento instaura valida tratar a cena 
em termos de processo. Tal fato nos aproxima do caráter performativo de uma 
obra, entretanto, somos acionados pela teatralidade que promove uma 
passagem para algum lugar outro. (SANTOS, 2010 p.33) 

 A performatividade traz para a obra contemporânea um caráter processual, a 

obra inacabada, que revela e traz para o espectador não somente os signos da 
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representação espetacular, mas também permite que o público tenha contato e possa 

experienciar partes do processo de criação. Este que se explicita através da presença 

da performatividade trabalhada dentro do espetáculo pela fricção entre real e ficção.  

 Dentro deste estudo, que investiga o fato noticiado como elemento provocador 

e alicerce dentro do processo de criação do espetáculo, a performatividade se torna 

um conceito operante do processo proposto, pois ela traz para cena o fato noticiado, 

deixando vazar durante o espetáculo partes características do processo, o qual foi 

embasado na notícia. O fato real noticiado é retomado durante toda encenação, seja 

através da palavra dita em cena, seja através dos corpos dos atores. Essa retomada 

do fato faz com que o espectador, ao se deparar com resquícios do fato dentro da 

obra, se questione sobre o que é real e o que é ficção dentro do espetáculo, 

colocando-o em uma postura reflexiva ativa durante a encenação.  

  

3.3.  O GROTESCO 

  

 Para entendermos todo o trabalho precisamos do conceito de grotesco, pelo 

escatológico, por aquilo que muitas vezes temos asco e procuramos nos afastar, mas 

que também, de certa forma, nos desperta curiosidade. Nesta dissertação, nos 

aproximaremos dessa categoria estética para que possamos entender o processo de 

construção dos espetáculos Estação dos Passageiros invisíveis, e Terra sem acalanto, 

estes criados a partir do fato real noticiado. O grotesco surge nesse processo como 

algo que motiva a criação cênica justamente por enxergar nele uma pulsão 

performativa e de teatralidade. É importante afirmar que, neste momento, temos por 

objetivo um levantamento teórico acerca do grotesco, a fim de o entendermos. O que 

nos importa é entender o que é grotesco, qual sua função, e porque ele é um elemento 

chave neste trabalho, que tem por objetivo selecionar uma notícia e transformá-la em 

cena. 

Antes de definirmos o que é grotesco, precisamos entender o significado do 

termo “categoria estética”, haja vista que o gênero grotesco é uma categoria estética. 

No livro, O Império do Grotesco, Muniz Sodré e Raquel Paiva nos apresenta uma 

definição bem objetiva para este termo: 

Um sistema coerente de exigências para que uma obra alcance determinado 
gênero (patético/trágico/dramático/cômico/grotesco/satírico) no interior da 
dinâmica da produção artística. A categoria responde tanto pela produção e 
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estrutura da obra quanto pela ambiência afetiva do espectador, na qual se 
desenvolve o gosto, na acepção da faculdade de julgar ou apreciar objetos, 
aparências e comportamentos (SODRÉ e PAIVA, 2002, p. 34). 

 Após nos depararmos com essa citação, temos um entendimento do termo 

categoria estética, que nada mais é que um sistema de “normas” as quais uma obra 

precisa ter para se enquadrar dentro de um gênero específico. Compreendido isso, 

podemos partir para o entendimento de grotesco. Começarei pela origem etimológica 

da palavra. Grotesco vem do italiano La grottesca e grottesco, ambas derivações de 

grotta, cujo significado é gruta, portanto essas duas palavras no italiano serviam para 

denominar uma espécie de ornamentação arquitetônica, que foi encontrada em Roma 

e posteriormente em toda Itália a partir de escavações. O que se podia perceber 

nessas ornamentações eram formas híbridas que misturavam elementos humanos, 

animais, minerais e vegetais. Rapidamente essa ornamentação, oriunda da 

Antiguidade, foi incorporada pela pintura, literatura e posteriormente outras artes. 

Essa miscelânea de formas privilegiava a representação de seres e coisas de forma 

não naturalista e trazia a realidade distorcida e caótica, o que gerava em quem 

contemplava certo estranhamento e admiração (KAYSER, 2013, p.17-18). 

 Após entender o surgimento do termo, oriundo das ornamentações 

encontradas nas escavações no séc. XV, continuo o panorama histórico do grotesco, 

agora no período do Renascimento, momento em que a palavra grottesco passou a 

se referir a uma arte em que ao mesmo tempo em que trazia representações do alegre 

e do fantasioso, mostrava elementos angustiantes e sinistros que quebravam a ordem 

das coisas e desconstruíam a figura humana frente a uma monstruosidade, através 

da incorporação de características animalescas.  

É antiquíssima, no entanto, a identificação mítica e figurativa entre o homem 
e o animal, fazendo-se presente nas fábulas e em sistemas morais. Muitas 
vezes, a identificação passa pela referência ao excremento como metáfora 
para o rebaixamento frente a valores tidos como excelsos ou para uma radical 
ausência de qualidades (consciência moral, sexualidade civilizada, 
alimentação regrada, máscaras identitárias, etc.) isto é o grau zero da 
condição humana. Da ausência de qualidades ou de “situação” social, 
portanto, da animalidade básica, surgiria o “homem verdadeiro”. (SODRÉ e 
PAIVA, 2002, p.21-22) 

 Podemos perceber que o grotesco, ao aproximar animal da humanidade, gera 

uma potente revelação sobre o ser humano, expondo-o em sua forma primordial, sem 

as máscaras sociais, e é a partir de constatações como essas que muitos filósofos e 

artistas renascentistas pensaram e escreveram sobre essas representações que iam 

de confronto ao belo, dando a elas uma posição marginalizada. Victor Hugo, no 
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prefácio de Cromwell (1887), apresentou um pensamento sólido acerca do fenômeno, 

mudando o foco do grotesco, retirando-o da margem e trazendo-o para o centro do 

fazer artístico. Ao associar o grotesco com o sublime14, Victor Hugo escreve, através 

deste prefácio, uma referência teórica relevante sobre essa categoria estética. Em seu 

texto, Victor Hugo traz algo de novo que estaria disposto a romper com a tradição 

clássica, considerada até então o “bom gosto”, anunciando assim o “moderno” a partir 

do romantismo. O texto de Victor Hugo ativa o olhar para essa categoria estética. Se 

voltarmos no tempo, na pintura, escultura e literatura, temos diversos nomes que já 

utilizavam do grotesco em suas obras como: Cervantes; Peter Brueghel; Hyeronymus 

Bosch. Dentro do teatro, podemos perceber influências do grotesco nas 

representações da Commedia dell'arte e também nos textos de Shakespeare. 

 Percebemos que o grotesco chega como uma categoria estética disposta a 

romper com as tradições, tanto no âmbito do fazer e pensar a arte e seus signos, como 

para ativar uma nova forma de se olhar para a realidade. Na medida em que a 

representação artística passa a se utilizar de outros signos para representar o real, o 

ser-humano passa a perceber a realidade de uma forma diferente.  

O Grotesco é estudado a fundo por duas figuras: Mikhail Bakthin e Wolfgang 

Kayser, ambos pensadores do séc. XX.  Maria Cristina Batalha, em seu artigo O 

grotesco entre o informe e o disforme, um conceito possível, nos apresenta o 

grotesco como um contra-código, uma estética da ruptura. 

Como estética de ruptura, Bakhtin mostra que, desde tempos bastante 
remotos, o grotesco se apresenta como um contra-código, inscrevendo-se em 
uma tradição que podemos considerar como uma tradição da ruptura. O 
mérito de Bakthin foi o de ter reconhecido o imenso poder do riso e o de ter 
visto no grotesco um princípio criador diferente, por sua estrutura 
ambivalente, que repousa sobre a alternância entre atração e repulsão, 
permitindo uma avaliação mais aguda da realidade, assim como sua correção 
pelo mecanismo de exibição de seus contrários. O grotesco se vincula assim 
ao imaginário e à realidade da qual ele representa uma de suas faces, que 
desvela pela ótica da deformação. (BATALHA, 2008, p.186) 

                                                 
14 O termo sublime, do latim sublimis, entra em uso no século XVIII indicando uma nova categoria 
estética, distinta do belo e do pitoresco, e remete a uma gama de reações estéticas 
com a sensibilidade voltada para os aspectos extraordinários e grandiosos da natureza. Para o sublime, 
a natureza é ambiente hostil e misterioso que desenvolve no indivíduo um sentido de solidão. [...]  É na 
Inglaterra que vem à luz o mais importante tratado sobre o conceito, Uma Investigação Filosófica 
sobre a Origem de Nossas Ídéias do Sublime e do Belo, 1757, de Edmund Burke. Burke apresenta 
o sublime como uma modalidade da experiência estética mais ampla, encontrada não apenas na 
literatura. Segundo sua definição, a natureza do sublime relaciona-se ao infinito e, sobretudo, ao 
sentimento do terror. Para Burke, "tudo aquilo que serve para, de algum modo, excitar as idéias de dor 
e perigo... ou versa sobre objetos terríveis, ou opera de maneira análoga ao terror, é origem do sublime; 
ou seja, é causador da mais forte emoção que a mente é capaz de sentir". (SUBLIME..., 2017)  
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 Quando nos deparamos com os estudos de Bakthin sobre o grotesco, a partir 

do livro A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de 

François Rabelais, percebemos que ele revela o fenômeno como algo que 

independe do conceito de obra-de-arte e nos apresenta um “realismo grotesco” que 

está ligado ao que ele chama de “corpo grotesco”, este que se refere a uma 

corporeidade inacabada e sujeita a transformações, pois  o grotesco expõe o corpo a 

um mal-estar através da revelação do que é socialmente baixo. Para ele, só é possível 

entender o fenômeno do grotesco se nos aproximarmos da cultura popular, que rompe 

com a erudição burguesa e com a tradição, na busca pela construção de um corpo 

social, do povo. Bakthin ressalta que uma característica importante desse corpo 

grotesco é sua ambivalência, “uma das tendências fundamentais da imagem grotesca 

do corpo consiste em exibir dois corpos” (BAKTHIN, 1987 p.23). Indo mais a fundo 

nos estudos de Bakthin, chega-se ao termo carnavalização, que está diretamente 

ligado ao Carnaval e que está ligado ao caos, à desordem, à alegria exagerada. Esse 

modelo carnavalesco dá ao corpo uma ligação com o material e suas partes baixas, 

criando imagens grotescas que revelam uma natureza mais próxima da realidade, 

pois ela vem despida das máscaras sociais burguesas. 

As imagens grotescas conservam uma natureza original, diferenciam-se 
claramente das imagens cotidianas, preestabelecidas e perfeitas. São 
imagens ambivalentes e contraditórias que parecem disformes, monstruosas 
e horrendas, se considerada do ponto de vista da estética “clássica”, isto é, 
da estética da vida cotidiana preestabelecida e completa. A nova percepção 
histórica que as trespassa, confere-lhes um sentido diferente embora 
conservando seu conteúdo e matéria tradicional: o coito, a gravidez, o parto, 
o crescimento corporal, a velhice, a desagregação e o despedaçamento 
corporal, etc., com toda a sua materialidade imediata, continuam sendo 
elementos fundamentais do sistema de imagens grotescas. São imagens que 
se opõem às imagens clássicas do corpo humano acabado, perfeito e em 
plena maturidade, depurado das escórias do nascimento e do 
desenvolvimento (BAKTHIN, 1987, p. 22). 

 O corpo surge aqui como um caminho central para o desenvolvimento do 

grotesco, este corpo inacabado e sujeito a transformações é importante para o 

processo de criação estudado nesta dissertação. Isso se dá à medida em que a 

relação com o fato noticiado e a incorporação do mesmo nas salas de ensaio buscam 

esse corpo liberto das amarras sociais. A partir da afirmação de Bakthin podemos 

perceber que o grotesco busca mostrar a realidade no caminho oposto realizado pelo 

belo e pelo acabado, cânones estes da estética clássica.  

 Wolfgang Kayser possui uma visão mais conservadora do termo em 
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comparação a Bakthin. Em seu livro O grotesco: configurações na pintura e na 

literatura, ele analisa essa categoria estética traçando um panorama histórico e 

analítico sobre obras que perpassaram pelo caminho do grotesco. A partir dessa 

análise, ele nos faz a seguinte afirmativa que colabora para a construção do 

pensamento acerca do grotesco neste estudo. 

O grotesco é uma estrutura. Podemos designar sua natureza como uma 
expressão, que já se nos insinuou com bastante frequência: o grotesco é o 
mundo alheado (tornado estranho). Mas isso ainda exige uma explicação. O 
mundo dos contos de fadas, quando visto de fora, poderia ser caracterizado 
como estranho e exótico. Mas não é um mundo alheado. Para pertencer a 
ele, é preciso que aquilo que nos era conhecido e familiar se revele, de 
repente, estranho e sinistro. Foi, pois, o nosso mundo que se transformou. O 
repentino e a surpresa são partes essenciais do grotesco (KAYSER, 2013, 
p.159). 

 Mesmo partindo de uma visão mais conservadora, a afirmação de Kayser vai 

ao encontro com o que diz Bakthin ao analisar grotesco como um contra código, ou 

seja, através do estranhamento reconhecemos o mundo. Estamos em contato 

diariamente com o grotesco, somos surpreendidos por notícias e fatos que revelam 

esse mundo alheado, estranho, que ao mesmo tempo em que nos causa repulsa, nos 

faz repensá-lo. O grotesco, através de sua ambivalência, está no limiar entre a repulsa 

e a curiosidade, o desejo de afastar, mas ao mesmo tempo a admiração nos faz 

aproximar desse sinistro e é se aproveitando desse movimento que os noticiários 

estão cada vez mais cheios de situações grotescas que revelam esse mundo alheado. 

Por fim, somarei as definições anteriores a uma acerca do fenômeno, mas que a meu 

ver faz um recorte preciso do grotesco, esta definição atrelada às duas anteriores 

propostas por Bakthin e Kayser nos fazem entender o fenômeno grotesco de forma 

clara e completa. 

Grotesco é aí, propriamente, a sensibilidade espontânea de uma forma de 
vida. É algo que ameaça continuamente qualquer representação (escrita, 
visual) ou comportamento marcado pela excessiva idealização. Pelo ridículo 
ou pela estranheza, pode fazer descer ao chão tudo aquilo que a ideia eleva 
alto demais. (SODRÉ e PAIVA, 2002, p. 39) 

 Logo, a partir da associação das ideias levantadas até aqui a respeito do tema, 

entende-se o grotesco como um gênero que revela o mundo alheado, como nos diz 

Kayser, um mundo estranho, cujas lógicas de funcionamento e de representação da 

realidade através de signos são deturpadas. Ou seja, aquilo que nos é conhecido se 

revela de uma forma estranha. Esta forma, ambivalente, ao mesmo tempo que nos 

causa repulsa, nos traz determinado fascínio. As estruturas sociais dentro são 

rompidas, o grotesco então aparece como uma estética de ruptura, que nos mostra a 
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realidade através do estranhamento, pois, à medida em que aproxima o humano do 

animalesco, coloca abaixo toda e qualquer lógica social e cultural que temos, não pelo 

princípio de destruição da ordem moral do mundo, mas, como afirma Kayser, “pelo 

fracasso da própria orientação física do mundo” (2013, p.160), o grotesco revela nas 

obras o absurdo sem precisar dar sentido a elas. 

Porém, ainda dentro do grotesco, existem gêneros e espécies desse fenômeno 

que nos permite definir mais precisamente de qual grotesco especificamente estamos 

falando nesta dissertação. A fim de sermos mais específicos e tornar o filtro para a 

seleção das notícias a serem usadas no processo de criação investigado nesta 

dissertação ainda mais eficaz, iremos mais a fundo no gênero Grotesco. Para isso, 

chegamos ao que Muniz Sodré e Raquel Paiva identifica como gêneros e espécies do 

grotesco, ou seja, um recorte mais preciso que potencializa o grotesco neste estudo 

como o principal filtro para a escolha das notícias. 

 De acordo com Sodré e Paiva, o grotesco tem dois gêneros. O representado 

“trata-se das cenas ou situações pertinentes aos diferentes tipos de comunicação 

indireta” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.66), este que não nos interessa para o desenrolar 

deste estudo; e o atuado, que está diretamente ligado a todas as situações de 

comunicação direta presente no cotidiano e também nos palcos, que são 

interpretadas por nós como grotescas. O gênero atuado é subdivido em três 

subgêneros: encenado, carnavalesco e espontâneo. Iremos nos ater a esse último. O 

grotesco atuado espontâneo é aquele que está relacionado diretamente com a vida 

cotidiana e que é, na maioria das vezes, exposto pela mídia. Esta forma de grotesco 

como diz Sodré e Paiva: “aponta para o rebaixamento espiritual (absurdos da 

realidade, disparates levados a sério, o ridículo advindo do exagero, etc.) ” (SODRÉ 

e PAIVA, 2002, p.66). 

 Terminada a definição dos gêneros, caminhamos agora para a definição das 

espécies. Ainda de acordo com Sodré e Paiva, o grotesco pode ser subdivido em 

quatro espécies chamadas por eles de “modalidades expressivas”. São elas: 

Teratológico, Chocante, Escatológico e Crítico. Para esta dissertação ficaremos com 

os dois últimos. O grotesco escatológico, que traz à tona os dejetos humanos como 

também a relação com partes baixas do corpo, e o grotesco crítico, definido pelos 

autores da seguinte forma: 

Em sua modalidade crítica, o grotesco não se define como simples objeto de 
contemplação estética, mas como uma experiência criativa comprometida 
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com um tipo especial de reflexão sobre a vida. Em cada imagem ou em cada 
texto, há uma ponte direta entre a expressão criadora e existência cotidiana. 
A reflexão acontece no desvelamento das estruturas por um olhar plástico 
que penetra até as dimensões escondidas, secretas, das coisas, inquietando 
e fazendo pensar” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p. 72) 

 Após o processo de dissecação do gênero, chego aqui ao “grotesco atuado, 

espontâneo, escatológico e crítico”. Esta forma de grotesco observada nas notícias e 

veiculadas pela mídia fez com que elas fossem consideradas teatralmente potentes 

para alimentar os processos de criação dos dois espetáculos que são objetos de 

estudo desta dissertação. Isso se deve ao fato de, através do olhar de encenador e 

jornalista, eu identificar nesta forma de grotesco uma teatralidade mais latente, capaz 

de alimentar a encenação e abrir espaços para o imaginário e para ficção. Ao me 

deparar com uma notícia que se encaixa nesta categoria, vejo nela um potencial 

enorme de se tornar teatro. Vale ressaltar que a escolha pelo uso de notícias em 

procedimentos de criação teatral é realizada por mim desde 2013, para criar 

espetáculos e vivenciar processos de criação.  

 

3.4. O GROTESCO COMO CATALISADOR DA TEATRALIDADE E DA 

PERFORMATIVIDADE. 

 

 Após entender o que é o Grotesco, caminhamos para aproximar tal conceito do 

trabalho e mostrar o porquê da escolha dessa categoria estética para selecionarmos 

as notícias dentro do processo de transposição do real noticiado para a cena. Este 

trabalho visa investigar os seguintes pontos: Como notícias são capazes de alimentar 

um processo de criação? Qual o papel delas dentro do processo? Como se 

desenvolve um procedimento de criação embasado em notícias? Como, a partir de 

um fato real noticiado, conseguimos construir e desdobrar todo um universo, seja ele 

fabular ou não, que levantará reflexões acerca do nosso cotidiano? Ao realizar essa 

investigação sobre uso de notícias em um processo de criação teatral percebemos 

que todo fato real noticiado poderia servir como material sobre o qual o processo e, 

posteriormente, o espetáculo se apoiam para sua concepção. Isso se deve ao fato de 

que toda notícia se enquadra como narrativa cotidiana da realidade.  Portanto, ao 

entendermos que a arte tem no real as inspirações para suas obras, percebemos que 

toda notícia é um material documental com potencial para alimentar a criação artística, 

consequentemente a criação cênica.  Mas por que a escolha pelo grotesco? 
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 O grotesco surge primeiramente no momento em que revisito a trajetória que 

me levou até esse trabalho. O que me fazia ativar o olhar para determinada notícia e 

não acreditar/perceber o mesmo potencial em outras? Percebo, então, que o grotesco 

estava presente nas notícias que me chamavam atenção e nas quais eu enxergava a 

teatralidade. De fato, à primeira vista, parto de uma decisão que muito tem a ver com 

minha história no teatro, esta que serviu para me levar a este trabalho e trazer o 

contato com o grotesco. No entanto, existem peculiaridades dessa categoria estética 

que, ao meu ver, tornam as notícias que possuem tais elementos mais potentes para 

a criação cênica. Vale ressaltar que este é um recorte proposto por esse trabalho, a 

partir de um olhar sobre a vivência teatral do pesquisador. Outros recortes seriam 

possíveis, como por exemplo a partir do elemento trágico, do satírico, do cômico, mas 

iremos nos ater neste trabalho ao grotesco pelo simples fato de estar ligado a trajetória 

dos processos experimentados por mim e por acreditar que ele é um potente 

catalisador da teatralidade e da performatividade.  

 Muniz Sodré e Raquel Paiva nos afirma que “Grotesco é quase sempre o 

resultado de um conflito entre cultura e corporalidade” (2002, p. 60). Através do corpo 

que se aproxima do animalesco, ele reforça a tensão entre ser-humano e animal, 

afasta o humano das regras da civilização, rompendo com os ditames da cultura. Esse 

corpo grotesco que rompe com as regras do cotidiano abre brechas para o 

desenvolvimento da teatralidade.  

Passemos a figurar um homem que, dentro de sua liberdade de ultrapasse da 
natureza regulamentada pela civilização, abandone as regras socialmente 
estipuladas, bebendo sem sede e amando sem tempo, mas de modo 
semelhante ao que se julga que um animal faria. Nesta figuração – no limite, 
uma fantasia de reversibilidade entre homem e bicho – torna-se tensa a zona 
de fronteira entre humanidade e animalidade. O corpo investe-se de uma 
lógica própria, que não coincide em termos absolutos com os ditames do 
espírito, elaborados pelas regras culturais. (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.61) 

 Percebemos, então, que o grotesco, como já foi falado anteriormente, rompe 

com as tradições da cultura, nos revela um mundo alheado e um corpo mais livre, pois 

ele não está preocupado em se encaixar socialmente. Dentro do grotesco, pela 

aproximação como a animalidade, o ser-humano age livremente. Isso é um dos 

fatores que me fez olhar para o grotesco e não para outras categorias estéticas. Outro 

fator é o novo olhar que ele nos permite ter, ativando uma percepção mais completa 

e mais certeira sobre a realidade. 

Sua estrutura ambivalente, que repousa na alternância entre atração e 
repulsão, permite uma avaliação mais aguda da realidade, assim como sua 
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correção pelo mecanismo de exibição de seus contrários. O grotesco se 
vincula assim ao imaginário e à realidade da qual ele representa uma de suas 
faces, que este desvela pela ótica da deformação. Assim, o grotesco torna-
se mais inquietante do que os discursos racionalistas, pois opera a 
transgressão do princípio mimético da reprodução realista do mundo familiar. 
(BATALHA, 2008, p.188) 

  O mundo que nos é conhecido se revela de forma estranha. Uma notícia em 

que notamos que o ser-humano se aproxima do animal, ausente de qualidades 

sociais, se destaca na sociedade através da sua “monstruosidade” passa a ser 

interessante, teatralmente falando, pelo fato de que temos a possibilidade de explorar 

esse corpo animalesco, grotesco e monstruoso em cena, haja vista que esse corpo é 

repleto de teatralidade. O grotesco revela um mundo potente para o teatro, a partir do 

momento em que essa categoria estética é recheada de teatralidade, pois ao deparar-

se com o grotesco se percebe uma realidade quase fantástica, esta que beira os 

limites da ficção ao romper com o cotidiano e a estrutura social. O grotesco, como 

ruptura, desloca o olhar de quem o observa para um lugar da dúvida, da admiração e 

ao mesmo tempo da repulsa, questiona-se a possibilidade daquilo está acontecendo 

realmente e, ao se levantar essas questões, ele abre brecha para o imaginário agir. 

 Com isso, tenho aqui uma estrutura básica de como se dá o processo estudado 

nesta dissertação, que visa a utilização do fato real noticiado para a criação da cena: 

1 – elege-se sobre o que investigaremos no processo de criação para construirmos o 

espetáculo; 2 – com o “tema” escolhido pelos envolvidos no processo, vamos atrás 

de notícias com caráter “grotesco atuado, espontâneo, escatológico e crítico” para 

alimentar a criação cênica; 3 – o espetáculo se constitui a partir do material noticiado, 

tendo como base as notícias levantadas e as narrativas que elas contam.   

Como disse anteriormente, a sensibilidade do artista envolvido no processo é 

capaz de postular qualquer notícia como potente para a criação teatral. No entanto, 

ao olhar para os processos teatrais que pude vivenciar enquanto artista, mais 

precisamente no que resultou o espetáculo Estação dos Passageiros Invisíveis 

(2014), e mais recentemente o espetáculo Terra sem acalanto (2018), objetos de 

estudo dessa dissertação e de onde consegui retirar o processo de criação proposto 

por este estudo, bem como as reflexões levantadas pelo mesmo, identifico este tipo 

de grotesco como elemento chave ao olhar para uma notícia e identificar o quão 

potente ela pode ser para a construção de uma cena teatral, e principalmente como 

mote para alimentar um processo de criação em teatro. 
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 A partir destas constatações chegamos aqui, ao ponto em que a teatralidade 

se torna mais um conceito chave para este trabalho. Após entendermos o significado 

de teatralidade notamos que as notícias com caráter grotesco são totalmente teatrais, 

pois já nos apresenta uma realidade que nos é estranha, um “mundo alheado”, como 

nos diz Kayser. Portanto, é essa teatralidade presente no grotesco que nos possibilita 

inserir sobre aquela notícia espaços de ficção. Essa teatralidade latente nas “notícias 

grotescas” é que, dentro desse processo, nos permite “ficcionalizar” o fato real 

noticiado, transformando as narrativas cotidianas (notícias) em narrativas cênicas e 

espetaculares. 

 Aproximar a realidade da ficção e diminuir a espessura da barreira que se 

estabelece entre real e o ficcional na cena contemporânea é uma busca desse 

trabalho. Ao estudarmos a notícia como fonte norteadora para a criação da cena, 

estamos falando da influência direta das narrativas do real para a concepção cênica. 

A relação com a notícia aparece já nos primeiros momentos do processo de criação 

estudado nesta dissertação, ela é a matriz que guiará todo o processo e seus 

atravessamentos. O impulso criador surge no momento em que se identifica em uma 

notícia grotesca, seu potencial teatral.  

 A partir deste momento, inicia-se o constante jogo entre realidades e ficções na 

cena. Schechner nos diz que o potencial performativo permeia toda construção de 

uma realidade social, e que a performatividade é o aporte teórico, que nos serve para 

identificarmos e analisarmos isso. A performatividade deriva da performance e desloca 

o valor da cena para a presença e a ação, e não somente para seu valor de 

representação, estabelecendo um constante jogo entre as narrativas do real e da 

ficção. Ao entendermos a função deste conceito, colocamos ele como mais uma chave 

para o processo de ficcionalização da realidade, à medida em que é através da 

performatividade que se estabelece o jogo cênico que transita, ora por fatos reais 

noticiados, que fazem parte do cotidiano dos atores e espectadores, ora por 

momentos de ficção, de representação. Tal como o grotesco projeta sobre a realidade 

uma percepção que se desloca, criando uma suspensão entre o real e o ficcional no 

momento em que ele se faz presente, a performatividade realiza esse jogo dentro da 

cena. Acredito que o elemento grotesco, além de ser repleto de teatralidade, é também 

um lugar onde a performatividade possa ser explorada.  

 Existem lugares tidos como “lugares do real” e outros “lugares da ficção”. Estes 
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locais se estabelecem através de uma convenção social que postula que o é contado 

em um é realidade, a ponto do que se passa em outro é ficção. O jornalismo, através 

de suas diversas mídias difusoras de informação, é tido como “lugar do real”, em que 

todo fato e informação contidos nesse lugar é visto como realidade. O fato noticiado, 

como já se discutiu nessa dissertação, é uma ficção, pois é uma narrativa construída 

através da visão de um jornalista e acredita-se, socialmente, que esta narrativa traz 

uma verdade. Luiz Gonzaga Motta, Gustavo Borges Costa e Jorge Augusto Lima, 

trazem uma importante visão sobre o papel da notícia como lugares do real: “O 

jornalismo fala a população mediante um “contrato” de veracidade produz 

continuamente o efeito de real15. Relata aquilo que apura como fato acontecido. Não 

faz ficção.” (MOTTA et al, 2004, p.35). Já o teatro apesar de acontecer em um tempo, 

lugar e com pessoas reais, é tido como um lugar de ficção, onde o que se passa ali é 

uma “mentira”. 

  O que se estabelece na cena performativa e vem de encontro ao que se propõe 

neste estudo é uma fusão desses lugares, não com intuito de iludir o espectador, como 

acontece nas redes sociais, mas a título de potencializar a fruição da obra através da 

“dúvida”. O espetáculo é construído em camadas sobrepostas de realidade e ficção, 

fazendo com que o espectador saia do seu lugar de conforto e seja confrontado com 

este jogo, sendo assim retirado de sua passividade contemplativa. A notícia em cena 

se transforma em ação, as realidades se sobrepõem em camadas, através de um 

interminável jogo real x ficção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Esta expressão emprestada de R. BARTHES (Communication n. 11, 1968) aplica-se à literatura, ao 
cinema ou ao teatro; há na verdade, impressão de real quando o espectador tem a sensação de estar 
assistindo ao acontecimento apresentado, de ser transportado para a realidade simbolizada e de ser 
confrontado não com uma ficção* artística e uma representação estética, mas com um acontecimento 
real. (PAVIS, 2008, p.120) 
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4. O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO ESTAÇÃO DOS 

PASSAGEIROS INVISÍVEIS: O CAMINHO PELA PALAVRA 

 

O terceiro capítulo deste estudo aborda o processo de construção do 

espetáculo Estação dos Passageiros Invisíveis, da INMundos Companhia Teatral, 

que estreou em junho de 2014 na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O objetivo 

deste capítulo é mostrar como se desenvolveu o processo de construção desse 

espetáculo que teve como mote de criação uma notícia local.  

Além de relatar a experiência acerca do processo de ficcionalização do fato real 

noticiado, objeto de estudo dessa dissertação, também analisarei toda a experiência 

vivida, com base nos conceitos levantados e elucidados anteriormente. Tal análise 

surge para que possamos entender como eles foram cruciais para o desenrolar do 

processo e para a execução dessa pesquisa.  

Este capítulo vem para mostrar como a notícia foi usada enquanto 

procedimento de criação de um espetáculo teatral. Antes de começar a desenvolver o 

passo a passo deste procedimento, este que fará parte do corpo deste capítulo, 

devemos entender qual foi o papel do fato noticiado dentro do processo de criação 

desse espetáculo. No caso específico do Estação dos Passageiros Invisíveis, o fato 

surge como um alimentador, um fomentador para a criação da palavra que constitui a 

dramaturgia escrita desse espetáculo. O real noticiado, ao se deparar com o grotesco, 

com a teatralidade e com a performatividade, neste processo se torna palavra. Esta 

que é ficção embebida e motivada pelo real.  

Para mostrar como isso se deu na prática, este capítulo passará por quatro 

etapas, são elas: a primeira que está ligada ao surgimento do mote de criação e o 

encontro com o fato noticiado grotesco;  logo em seguida entenderemos como o fato 

noticiado deixa brechas no real e como a teatralidade, através do imaginário, é capaz 

de preencher essas brechas; na terceira etapa, esta que nos leva a entenderemos 

como esse fato, atravessado pelo imaginário e por outras realidades, se transforma 

em ficção, em texto palavra; e  também como esse texto palavra origina o texto corpo 

através da performatividade e se transforma em espetáculo. 

Importante ressaltar que este capítulo tem uma proposta de escrita diferente 

dos anteriores, pois passará por um território mais narrativo ao relatar a experiência 

vivida dentro do processo de criação. Esta narrativa será interrompida por momentos 
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distanciados de análise desse processo. Ou seja, o capítulo oscila entre uma 

aproximação do autor ao relatar diretamente fatos experienciados por mim e um 

distanciamento analítico de cada situação. 

 

4.1. MOMENTO 1  

 

 Darei início aqui à descrição narrativa do processo de criação do espetáculo 

Estação dos passageiros invisíveis, este que começou a ser pensado em junho de 

2013, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na época, eu acabava de deixar 

a companhia de teatro da qual fiz parte desde 2003 e estava à procura de atores para 

o desenvolvimento de um projeto, que após algumas ideias inicias, culminou no 

processo que irei descrever neste capítulo. É importante dizer que, na época de 

desenvolvimento desse processo, a trajetória aqui descrita se deu de forma 

concomitante. As etapas foram separadas a partir de um olhar analítico e distanciado 

sobre o procedimento de criação vivenciado por mim. 

 Dois pontos cruciais em minha trajetória teatral recente me levaram a pensar o 

projeto de criação do espetáculo e se iniciaram antes de junho de 2013. O primeiro foi 

quando, ainda na graduação, ao estudar teatro e movimentos sociais, me deparei com 

alguns textos de Plínio de Marcos, mais especificamente Navalha na Carne. Naquela 

época meu olhar estava sobre a representação das minorias marginalizadas no teatro. 

O encontro com o texto me gerou uma série de provocações artísticas: Como retratar 

o cotidiano social na cena e como falar de questões marginalizadas socialmente em 

cena? Estas e outras inquietações foram guardadas até a oportunidade de externa-

las no ano de 2013. Outro ponto crucial que me levou a pensar o projeto foi o fato de 

deixar a Companhia teatral da qual fiz parte durante 10 anos, que era toda a minha 

trajetória teatral até então. Com o fim de um ciclo concluído nesta Companhia, era 

preciso eu pensar os meus projetos teatrais por conta própria e foi então que as 

inquietações citadas acima ganharam força. 

 O primeiro impulso tomado naquela ocasião foi o de montar o então já 

consagrado texto de Plínio Marcos, o qual ainda reverberava em mim desde que o li. 

A partir de tal impulso convidei uma atriz e um ator-dramaturgo a fim de tirar do papel 

a obra “Navalha na Carne”. O primeiro mês de encontros foi onde levantamos o maior 

número de informações possíveis acerca do autor e da obra. Assistimos montagens 
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em cartaz e outras que já haviam deixado o circuito. Assistimos os filmes inspirados 

pela obra. Fomos atrás de todos os materiais possíveis a fim de entender o universo 

evocado por aquele texto. 

 Após o extenso contato com os materiais sobre a obra de Plínio de Marcos, 

deparei-me com a inquietação que me fez deixar a Companhia em que eu trabalhei 

anteriormente. Estava eu trilhando o mesmo caminho que aquele Grupo de teatro 

realizava, em termos de linguagens artísticas, ou seja, a montagem de textos já 

consagrados. Foi então que me veio a necessidade de buscar um caminho diferente 

daquele trilhado nos outros 10 anos e que fizesse sentido para mim artisticamente, 

um caminho de criação autoral. A partir dessa escolha, abandonei o desejo de montar 

Navalha na Carne. No entanto, o texto de Plínio Marcos ainda intrigava a mim e aos 

meus companheiros de processo. Logo, decidimos abandonar a ideia inicial de montar 

o drama, mas queríamos manter o foco na questão central da obra, esta que nos 

instigou.  

 O texto de Plínio Marcos, importante autor brasileiro que escreveu seus textos 

em meio ao regime militar no Brasil, narra a história de uma garota de programa, 

Neusa Sueli, que é explorada por seu cafetão e amante, Vado. A trama se passa em 

um hotel miserável. Além dos dois personagens, a peça ainda conta com um terceiro, 

Veludo, homossexual e funcionário do hotel. Uma narrativa de violência e opressão 

entre os três é o pano de fundo que mostra a precária situação daqueles seres 

humanos em péssimo estado de existência. Duas reflexões ficaram para nós e 

alimentaram nosso processo de criação. A primeira estava ligada ao desejo de falar 

sobre seres humanos, mas os que não são comuns de se ouvir sobre eles no 

cotidiano. Pessoas que passam desapercebidas de nosso convívio e que são 

colocados “à margem da sociedade”. Outro ponto que ficou da obra de Plínio em 

nosso processo foi a situação de opressão vivida entre essas pessoas. No caso de 

Navalha na Carne, um homem heterossexual, um homem homossexual e uma mulher. 

Mesmo entre os oprimidos pela sociedade ainda há opressão e uma disputa pelo 

“poder”. 

 A partir disso, tínhamos um mote de criação que serviu de guia para nosso 

processo. Falaríamos de seres humanos à margem da sociedade e sobre a situação 

de opressão vivida por eles e entre eles. Com isso, decididos após o contato com a 

obra de Plinio Marcos, iniciamos uma segunda parte motivados por uma pergunta: 
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Sobre quais seres humanos falaríamos? Para responder essa questão, precisávamos 

entender a situação dos tidos como marginalizados e oprimidos socialmente. 

Deparamos-nos com uma lista extensa de grupos e subgrupos. Entre eles estavam 

um grupo especifico de pessoas, os cidadãos em situação de rua, que nos chamaram 

a atenção por alguns motivos. Primeiro por fazerem parte do cotidiano da cidade, 

estando presentes na grande maioria delas; segundo por abarcar um leque de 

pessoas de diversos gêneros, etnias, culturas. 

 Mantendo a tríade presente em Navalha na Carne, sabíamos que usaríamos 

os personagens, sendo eles um homem homossexual, uma mulher e um homem 

heterossexual. No entanto, trataríamos desse triângulo dentro do universo dos 

cidadãos em situação de rua. Através desses personagens é que faríamos incidir o 

mote de criação. Tínhamos o mote, as questões que gostaríamos de tratar no 

espetáculo e os personagens que dariam voz a essas reflexões, mas nos faltava a 

história que iríamos contar. Começávamos, então, a terceira fase do processo, a 

busca por uma narrativa. 

 O universo que envolve os cidadãos em situação de rua é gigantesco, com 

suas peculiaridades e pluralidades que evocam uma imensa gama de narrativas 

pulsantes. Estávamos trabalhando com elementos da realidade direta, a qual 

tínhamos contato diariamente, logo buscar essa narrativa real foi o nosso terceiro 

passo. E foi uma dessas histórias que veio ao nosso encontro através do espaço onde 

nos reuníamos para realizar o processo de um fato noticiado grotesco.  

 O espaço em que os encontros aconteciam é uma antiga estação de trem, que 

após anos de abandono foi transformada em Centro Cultural na cidade de Juiz de 

Fora. Durante os anos que ficou abandonada pelo município, a estação serviu de 

abrigo a diversas pessoas que se encontravam em situação de rua e também como 

ponto de uso de drogas. O espaço já estava embebido por histórias. As paredes dessa 

antiga estação carregavam relatos de vidas que por ali passaram. Neste momento é 

que decidimos fazer um recorte no universo dos cidadãos em situação de rua. 

Buscaríamos uma narrativa que tivesse acontecido naquele lugar, na antiga estação 

de trem. Como encontrar histórias envolvendo cidadãos em situação de rua que 

tivessem acontecido naquele lugar, no período em que ele ficou abandonado?  

 Com o recorte definido precisávamos encontrar essas narrativas reais. Buscar 

por relatos de pessoas que haviam habitado aquele local foi o primeiro caminho 
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descartado por nós, haja vista que, devido ao nomadismo característico dessa 

população, se tornou quase impossível encontrar pessoas que tivessem se abrigado 

ali. Foi então que a notícia apareceu como uma alternativa para que encontrássemos 

as histórias sobre os habitantes daquele local, naquele período especificamente. 

Naquele momento qualquer notícia serviria para alimentar o processo. No entanto, 

estávamos lidando com uma parcela da população que não interessa aos noticiários, 

bem como com um espaço abandonado por anos. Logo, os registros sobre o tempo 

em que a Estação Mariano Procópio ficou inativa eram poucos.  

 Contudo, havia um fato que estava esquecido, mas que emergia como algo a 

ser contado. Em um encontro de nosso processo, recordei sobre um assassinato que 

havia ocorrido naquela estação. O fato ficou em minha memória, tamanha a violência 

com que foi realizado. Contei então o fato aos outros dois atores que, no primeiro 

momento, não acreditaram na história que lhes chegava. Fomos então atrás daquele 

acontecimento, pois nos gerou curiosidade e ao mesmo tempo aversão. O fato em 

questão era o assassinato de um cidadão em situação de rua, este que foi empalado 

por um cabo de vassoura no ânus e um guarda-chuva na boca, além de ser 

esfaqueado diversas vezes. Quando nos deparamos com esse acontecimento, 

estávamos entrando em contato pela primeira vez dentro do processo com o elemento 

do grotesco, por nos apresentar através do fato um “mundo alheado”, como nos afirma 

Kayser, um mundo conhecido, mas que por algum motivo foge completamente dos 

ditames e regras da sociedade. Acessamos, então, o arquivo de notícias na biblioteca 

municipal de Juiz de Fora e encontramos o registro do acontecimento em uma 

notícia19 de 15 de janeiro de 2009, publicada no jornal local Tribuna de Minas, que 

trazia o fato narrado da seguinte maneira: 

Um morador de rua foi morto brutalmente na madrugada de ontem, dentro da 
Estação Mariano Procópio, no bairro homônimo, Zona Nordeste da cidade. 
Uma possível tragédia no local já havia sido alertada por moradores, 
comerciantes da região e pessoas ligadas a ONGs que lutam pela 
revitalização do lugar, abandonado há anos. Por volta das 3h, o homem não 
identificado dormia no galpão do antigo armazém quando teria sido 
surpreendido e atacado por três andarilhos. O trio suspeito teria usado um 
pedaço de madeira para golpear a cabeça da vítima, que perdeu massa 
encefálica, e ainda introduzido um guarda-chuva na garganta e uma vassoura 
no ânus do homem, além de esfaqueá-lo com uma faca em várias partes do 
corpo. O caso, que está sendo tratado como latrocínio – roubo seguido de 
morte – teve requintes de crueldade e chocou a população, principalmente 
por ter acontecido no interior de um imóvel tombado como patrimônio do 
município. (ZANELLA e SANGLARD, 2009, p.3) 

                                                 
19A notícia completa encontra-se transcrita no anexo dessa dissertação. 



 

 

62 

 

 A partir desse trecho tivemos o primeiro contato com a história que usaríamos 

como pano de fundo de nosso espetáculo. A forma como o crime aconteceu foi o que 

nos chamou mais atenção. A crueldade com que aquele homem foi morto abria 

espaços para o imaginário. O grotesco ali presente nos apresentava um “mundo 

alheado”, ou seja, a situação em que ocorreu o fato nos choca e nos gera curiosidade, 

pois está distante do comportamento humano atravessado pelas regras sociais. A 

violência revela uma animalidade que nos coloca em lugar de reflexão e 

questionamento sobre o nosso “ser-estar no mundo”. O escatológico20 presente nas 

imagens construídas pela narrativa do fato nos gera asco e expõe um corpo 

desvelado, despido pelos ditames de nossa cultura. Tínhamos ali uma narrativa 

potente, cheia de brechas para a construção de um universo ficcional. Essas brechas 

surgem justamente através do grotesco, que a coloca em um lugar onde ela se 

aproxima da ficção. O real se torna tão estranho, tão avesso ao que estamos 

acostumados, que ele beira os domínios fictícios. A partir dessas observações criei 

um modelo de percurso do processo de “ficcionalização do fato real noticiado”, nesse 

primeiro momento. 

 

QUADRO 1 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” -MOMENTO 1: 
INVESTIGAÇÃO NARRATIVA 

 
Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

                                                 
20 Como estou falando do grotesco, o Escatológico aparece como um adjetivo que deriva do termo Escatologia, 

relacionado ao estudo das fezes e excrementos. Também, enquanto adjetivo, serve para referênciar coisas 

relacionadas a obscenidades e as partes baixas do corpo humano, como ânus, vagina, pênis e etc.  
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 A notícia era o único registro que tínhamos sobre aquele acontecimento que 

instigava nossa criação. Procuramos outros registros sobre o fato, porém esta notícia 

foi o único vestígio de história que restou. Ao analisar a notícia e a forma como ela foi 

narrada, nos motivamos ainda mais a seguir com a criação e a falar daquele fato 

especificamente. A narrativa pouco falava do morador de rua que tinha sido 

brutalmente assassinado e colocava o foco sobre a questão de abandono da antiga 

Estação de trem e sobre a preocupação dos moradores de classe média do bairro ao 

redor em conviver com os cidadãos que habitavam aquele lugar. O que podemos 

observar é que o próprio veículo que usou do fato para produzir a notícia colocou à 

margem os cidadãos em situação de rua, que neste caso eram os protagonistas do 

acontecimento. A partir dessa observação levantamos duas questões: Como usar o 

teatro para levantar reflexões sobre a situação de vida desses seres humanos? Por 

que usar o teatro para contar um fato que o jornal já tinha relatado?  

 De frente para essas perguntas seguimos com nosso processo, com o objetivo 

de colocar no centro da pesquisa cênica os cidadãos em situação rua. Assim, 

mostraríamos essas pessoas enquanto seres humanos e não como criaturas 

invisíveis, como é recorrente em nossa sociedade. Usaríamos o fato para criar uma 

ficção em que o espectador fosse capaz de refletir sobre a situação dessas pessoas. 

A partir do grotesco e do descaso com o fato, seguimos para o segundo momento de 

nossa criação. A construção da palavra, da dramaturgia escrita.  

 

4.2 MOMENTO 2  

 

 Após a definição do mote, o recorte sobre o mesmo e o encontro com o fato 

real noticiado, decidimos construir a narrativa ficcional que teria como pano de fundo 

a notícia do dia 15 de janeiro de 2009. A primeira fase deste segundo momento foi 

encontrar as brechas, as fendas deixadas por aquele fato na realidade, e entender de 

que forma elas poderiam ser preenchidas, a fim de criarmos uma ficção. De uma coisa 

estávamos convictos: o fato estava recheado de teatralidade enquanto predisposição 

de algo para se tornar teatro. O elemento do grotesco presente nesse contexto era 

um amplificador dessas teatralidades, pois ao trabalhar no limite entre real e a ficção 

ele abre campo para o imaginário surgir. Desse imaginário temos, potência criativa 

para transformar esse real grotesco teatral em cena. 
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Tínhamos os três personagens e sabíamos que contaríamos a história de 

assassinato de um deles. Todas as brechas deixadas pela notícia eram perguntas e 

para construirmos a narrativa do espetáculo bastava-nos respondê-las. A partir disso, 

iniciávamos essa primeira parte deste segundo momento, a qual denomino de fase do 

questionamento. Esta que consiste em realizar perguntas, ao fato real noticiado, que 

não foram respondidas pela notícia. O questionamento surge com o intuito de 

esburacar, abrir fendas e encontrar brechas no real por onde a ficção possa emergir 

e se constituir. 

  A primeira questão que surge é: Quem eram essas pessoas que vivenciaram 

esse fato? De acordo com a notícia, estavam presentes no momento: a vítima (um 

homem), a companheira da vítima (uma mulher) e os três culpados pelo assassinato 

(os outros). A partir dessa informação coletada, trouxemos essas figuras para a nossa 

realidade, pois já tínhamos definido que faríamos a criação usando a tríade de 

personagens de Navalha na Carne: homem homossexual, mulher, homem 

heterossexual. Resolvemos também assumir a invisibilidade social desses 

personagens na trama, não os nomeando. Logo, a narrativa aconteceria no universo 

de três personagens e não cinco, como aconteceu no fato real, estes que na trama 

não receberiam nomes, somente as seguintes alcunhas: Homem, Mulher e Outro. 

Juntamente com a primeira questão surgiram outras, dentre elas destaco algumas: 

Quem eram essas pessoas?  Como chegaram naquele local? Por que mataram desta 

forma? O que motivou o assassinato? O que faziam o homem e a mulher no local 

antes de serem abordados? Todas essas perguntas precisavam ser respondidas para 

dar continuidade no processo de construção da narrativa palavra.  

Com isso chegamos à segunda fase desse momento. Para responder as 

perguntas, propus aos outros dois atores envolvidos no processo o seguinte exercício. 

Todos nós conhecemos ou já escutamos sobre algum cidadão em situação de rua. A 

partir disso, sugeri que buscássemos histórias e personalidades de alguns desses 

seres humanos. Era preciso, assim como feito no encontro com o fato real noticiado 

grotesco, buscar por algo que nos afetasse, por histórias e personalidades que 

estivessem pulsando teatralidades. Com isso, ficou estabelecido que cada um de nós 

traríamos uma narrativa sobre algum cidadão em situação de rua que tivesse, para 

nós, potencial para se tornar teatro e que sobre ela nosso imaginário pudesse fluir, de 

forma a transformá-la em parte de nossa dramaturgia. Começava aqui a construção 
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de ficção por sobreposição de realidades. Esta etapa consistia em trazer várias 

realidades e entrelaçá-las tendo como eixo central o fato real noticiado. 

Exemplificarei esse momento com a forma com que construímos o pilar central 

da trama, a personagem da mulher. Decidimos que o personagem central, tal como 

em Navalha na Carne, seria a mulher. A escolha dramatúrgica que fizemos foi pelo 

fato de ela ter testemunhado o crime e era a única cidadã em situação de rua que 

tinha dado entrevista sobre o ocorrido. A notícia tinha uma fala dessa mulher e foi a 

partir dela que o texto começou a ser construído. “Eles esperaram o trem passar para 

abafar o som dos gritos e pancadas. Nesta hora também aproveitei o barulho para 

fugir pelo telhado, e chamei a polícia. Mas esperava encontra-lo com vida.” (ZANELLA 

e SANGLARD, 2009, p.03). A notícia não colocava o nome dessa mulher, apenas a 

idade, 46 anos. Não sabíamos nada sobre essa pessoa, logo precisávamos criar sua 

personalidade e sua história. Ficou a cargo da atriz coletar material sobre cidadãs em 

situação de rua que para ela tivesse contornos teatrais. Ou seja, narrativas, 

personalidades e características que viessem futuramente a ocupar o espaço do 

teatro. Após um tempo de coleta desses materiais, a atriz nos apresentou duas 

mulheres que moravam nas ruas de Juiz de Fora. Um universo de criação gigantesco 

se fez possível a partir do levantamento dessas outras realidades. Essas duas, 

somadas ao pouco que sabíamos da mulher que estava no dia do crime, constituíram 

então a personalidade dessa personagem que habitaria a trama. Três realidades 

diferentes foram sobrepostas e entrelaçadas, a fim de se criar um contexto ficcional, 

mas que estivesse carregado e atravessado diretamente pelo real. 

Após essa sobreposição de realidades, começo a terceira fase desse segundo 

momento: a organização dramatúrgica. Para isso, usarei de falas de um dos atores 

do processo, este que exerceu também a função de dramaturgo do espetáculo. Dentro 

do processo o ator/dramaturgo exerceu as seguintes funções:  primeiramente 

alimentou a criação com narrativas de personagens trazidos do real; em um segundo 

momento organizou aquele material que levantávamos e escreveu as cenas. Essas 

cenas eram levadas para as salas de ensaios onde jogávamos com elas, a fim de 

transformá-las e de encontrarmos mais materiais oriundos do real. Com isso, o 

processo se construiu a partir da junção de várias realidades sobrepostas sobre os 

cidadãos em situação de rua, tendo como base o fato real noticiado. Esses fragmentos 

do real foram organizados e levados para a sala de ensaio em formato de cenas 
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ficcionais que motivavam os atores a jogar cenicamente a partir delas e encontrar 

outros materiais para o aprofundamento da trama. Em entrevista realizada para a 

escrita dessa dissertação, Rafael Coutinho, ator/dramaturgo do espetáculo, diz o 

seguinte sobre a construção da palavra dentro desse processo. 

Dispúnhamos de uma matriz literária que influenciava a dinâmica das 
relações das personagens, Plínio Marcos, um fato, ocorrido no mesmo lugar 
onde ensaiávamos, e a referência dos atores para a composição de seus 
personagens. Minha principal função foi a de alimentar os atores e o próprio 
espetáculo dramaturgicamente, organizar nossa criação pelo verbo para que 
pudéssemos deglutir nossa criação. Enquanto dramaturgo, o maior desafio 
foi tentar captar personagens trazidos do real. (informação verba22l) 

 A trama foi se construindo, tendo o fato real noticiado como o destino dos 

personagens. Sabíamos que o fim seria o assassinato do homem, tal como foi relatado 

na notícia. Estávamos assumindo uma ficção, um contexto fabular, porém o real 

estava presente o tempo todo, permeando o processo e posteriormente o espetáculo. 

Uma das estratégias que assumimos para a construção do texto palavra foi trazer 

falas dos próprios cidadãos em situação de rua para o texto dos personagens. Neste 

momento tivemos um dos grandes problemas, que era justamente trazer essa palavra 

real para a cena, nos levando a outro questionamento. Seríamos capazes de trazer a 

linguagem dessas pessoas para a cena? A solução para essa pergunta também foi 

encontrada no processo de organização dramatúrgica, onde assumimos que o nosso 

texto palavra iria para o caminho do lírico, do fabuloso, como nos afirma Rafael: 

No âmbito da dramaturgia, houve a busca da linguagem daqueles 
personagens. Mas sempre esbarrávamos com a proteção de face23 [...] 
segundo esse termo nas relações sociais realizamos papeis comunicativos, 
comandados sempre pelo poder. Para a manutenção do diálogo há um jogo 
de cessões ao seu interlocutor.  Logo, como poderíamos captar aquela 
linguagem se nunca entraríamos em contato com ela verdadeiramente? A 
saída pelo fabuloso e, de certa forma, lírico foi o caminho mais adequado em 
nossos processos, pois além de dar conta do inimaginável, invertia os mapas 
para a plateia futura: poderiam os moradores de rua falar daquela forma? 
Poderiam eles gozar de estruturas humanas? (informação verbal) 

 A partir de tal escolha dentro do processo, abríamos mão de tentar reproduzir 

a realidade e criávamos espaço para a fruição da teatralidade. Nós, três jovens de 

classe média, com o intuito de trazer para a cena uma realidade, esta que estava 

próxima de nós em nosso cotidiano nas cidades, mas ao mesmo tempo muito distante. 

Haja vista que o real sempre nos seria velado quando tentássemos atingi-lo ou 

captura-lo na de vida dos cidadãos em situação de rua, pois por mais presente que 

                                                 
22 Entrevista completa no anexo dessa dissertação 
23 Termo do sociólogo Erving Goffman, presente no livro Ritual de interação: ensaios sobre o 

comportamento face a face (2011) 
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que essas pessoas estão do nosso dia a dia, aquela não era a nossa realidade e 

precisávamos assumir isso. Quando lidávamos com a situação de vida dessa parcela 

da população, encontrávamos uma realidade embebida por uma ficção presente nas 

palavras e nas atitudes daquelas pessoas que adequavam o discurso e a forma de 

dizer ao que queríamos ouvir. Concluímos, então, que o caminho que devíamos seguir 

era o da ficção. Esta que, em alguns momentos da trama, através de relações e 

imagens, beira o fantástico. Estávamos lidando com o grotesco e com um universo 

imenso que não daríamos conta de retratar. Essas decisões foram importantíssimas 

para o processo. Entender que assumiríamos a fábula e a ficção para contar algo que 

emerge do real, do fato real noticiado. Isso nos levou para caminhos cênicos e 

dramatúrgicos em que conseguimos explorar o conceito de teatralidade como algo 

que permite o desenvolvimento do imaginário e como algo que é estritamente do 

teatro, entendendo que a notícia vem recheada de possibilidades teatrais e de 

elementos que podem se tornar cena. Jogar com a teatralidade é justamente pegar 

esses elementos que estão no cotidiano e transformá-los em arte, em teatro. 

 No entanto, mesmo após decidirmos que não era o nosso desejo uma trama 

realista, queríamos entender o que restava de real naquela ficção que estávamos 

construindo. Tínhamos um imenso material levantado de meses de pesquisa: 

histórias, depoimentos, o fato real noticiado, imagens, dentre outros. Estes que nos 

ajudaram a pensar e construir o “drama noticiado”. Mas o que desses materiais e 

desse real ficou após o processo de transposição do mesmo para o texto ficcional? 

Rafael Coutinho nos faz a seguinte afirmação: 

Em uma situação limite, como se quiséssemos expulsar o real, mas ele 
estivesse ali como uma presença inexorável. A princípio, dramaturgicamente, 
a ideia era manter a notícia original, mas as escolhas acabaram levando-nos 
a pensar que o foco da plateia não deveria ser a imprensa, ou a notícia em 
si, enquanto discurso. Mas aquela população. Eles são reais. (informação 
verbal) 

 Estávamos criando uma ficção. Assumimos o desejo de cria-la e não 

queríamos, de forma alguma, que o teatro fizesse o mesmo papel do jornalismo. A 

partir de uma notícia criamos uma fábula. Pegamos o real e jogamos com ele. 

Recordo-me de uma discussão que tivemos ao montar a sinopse do espetáculo. 

Colocaríamos que o espetáculo foi baseado em um fato real? Após longas conversas, 

chegamos à conclusão que não. Que o espectador não precisava dessa informação 

para enxergar os rastros do real que ficou na trama. O fato real noticiado era grotesco 

e beirava o fantástico, mas ao mesmo tempo tinha naquele espetáculo muitos indícios 
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do real. Essa ficção construída dessa forma nos leva para um lugar limítrofe, um lugar 

onde o espectador se depara com a dúvida. Ele sabe que há traços de real naquela 

ficção, porém se questiona: Estou de frente para uma obra de pura ficção? Existe algo 

de real nesse espetáculo? A partir dessas questões, ele se conecta com drama 

noticiado por uma via de questionamento e de incômodo com o que está 

presenciando. Uma ficção com elementos do real cotidiano que atravessa a vida de 

todos. 

 
 
QUADRO 2 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” -MOMENTO 2: DA 
PALAVRA AO CORPO 

 

 

Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

 

 Chegamos ao final desse segundo momento com o texto palavra do espetáculo 

construído. “Texto palavra” é uma nomeclatura dada por mim a todo universo 

dramatúrgico do espetáculo que é construído pela palavra, tudo aquilo que é dito 

verbalmente em cena é “texto palavra”. Com esse texto construído, tínhamos em mão 

uma ficção recheada de realidades sobrepostas. Falas reais de cidadãos em situação 

de rua, pequenos fatos reais noticiados, personagens retirados do mundo real, 

situações cotidianas com as quais tínhamos contato diariamente. Ensaiávamos em 

um espaço que havia servido de moradia para essas pessoas, local em que aconteceu 

o fato real noticiado. Fato este que guiou e foi a base para toda construção da trama. 
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Cada vetor de criação que puxávamos do real convergia para o fato ocorrido no dia 

15 de janeiro de 2009, na antiga Estação de trem Mariano Procópio, onde um morador 

de rua havia sido brutalmente assassinado. Era essa história que queríamos contar. 

Para conta-la já tínhamos o texto palavra. Precisávamos, agora, retirar esse texto do 

papel e transformá-lo em teatro. Da palavra construiríamos o corpo. E a partir disso 

começávamos a vivenciar o terceiro momento desse processo. 

 

4.3 MOMENTO 3  

 

 Com o texto palavra construído, precisávamos, nesse terceiro momento, 

transformar aquela dramaturgia-palavra existente em uma dramaturgia corpo/palavra. 

Tirar a trama construída ao redor do fato real noticiado do papel e colocá-la em cena. 

Trazer para o corpo aquele rastro de realidade e aquela história que queríamos contar. 

Como no processo até então nós, os três envolvidos, estaríamos em cena, decidimos 

convidar uma quarta pessoa para nos provocar corporalmente e nos servir como um 

olhar de fora para o que estávamos fazendo. Foi então que tivemos o primeiro contato 

com Leonardo Cunha, pessoa que assinou a direção final do espetáculo Estação dos 

Passageiros Invisíveis. Nossa primeira proposta para ele estava relacionada ao 

desejo dos três atores de realizar um trabalho com o foco voltado para o corpo, haja 

vista que, até o presente momento, estávamos muito envolvidos com a criação da 

palavra. O que tínhamos, além da dramaturgia do espetáculo, eram pequenos jogos 

e rascunhos de algumas poucas cenas. Logo, a figura desse provocador corporal 

chega com o intuito de nos ajudar a tirar aquelas palavras do papel e trazê-las para o 

nosso corpo.  

 Com a chegada desse quarto integrante, começa a primeira fase desse terceiro 

momento do processo de criação, a qual denomino de fase das provocações. Nessa 

fase possuíamos o texto do espetáculo e alguns jogos cênicos que havíamos 

desenvolvido para o desdobramento da trama. O termo “Provocação” (Provocar + 

Ação) apareceu como uma ideia de jogo e como procedimento de levantamento de 

material cênico e criação de personagens. A partir disso tínhamos um caminho para 

continuarmos nosso processo. Encontrar, em meio aos diálogos do texto palavra, 

ações para transformá-los em espetáculo. Então, é por meio dessa busca por ações 

a serem realizadas pelos atores que chegamos ao conceito de performatividade pela 
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primeira vez desde o início do processo. Nós, após cada ensaio, saíamos com um 

objetivo a se cumprir até a data do próximo encontro. Pequenos atos performativos 

que realizaríamos no nosso cotidiano e que nos ajudariam a aproximar do universo 

do espetáculo. Exemplificarei essa fase com três provocações que surgiram ao longo 

do processo e que julgo como micro performances pessoais, cada uma relacionada a 

um ator e a uma característica do personagem que estávamos criando. Por fim, falarei 

de mais uma provocação que deu início a segunda fase desse terceiro momento. 

Provocação 1 – Mulher: A personagem Mulher foi criada a partir de três vetores 

de realidade. O primeiro, baseado no pouco que tínhamos sobre a testemunha ocular 

do crime do fato real noticiado; o segundo estava ligado à história de moradora de rua, 

da cidade de Juiz de Fora, que acreditava estar grávida, mas essa gravidez já durava 

anos e ela nunca ganhava o bebê; por fim nos deparamos com a terceira mulher que 

nos ajudou a construir a personagem, também moradora de Juiz de Fora, que havia 

perdido alguns filhos e isso a colocou em um estado de loucura, pois ela criava 

bonecos acreditando que essas eram seus verdadeiros filhos. A partir disso, a atriz 

que faria esse personagem recebeu a seguinte provocação: Demos um pano de chão 

para ela, do qual ela devia cuidar diariamente como se fosse seu filho. Levaria o pano 

para casa e criaria uma relação com ele. Ela tinha uma ação performativa a ser feita 

no seu dia a dia, da qual surgiria elementos para a construção de sua personagem.  

 

Figura 1 – Estação dos Passageiros invisíveis - MULHER, de Luís Filipe Fontes 
Fonte: Acervo INMundos Companhia Teatral 
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Provocação 2 – Homem – o personagem Homem foi construído a partir de dois 

vetores da realidade. O primeiro, baseado na vítima do fato real noticiado que segundo 

a notícia era catador de materiais recicláveis e possuía algum tipo de divida com os 

assassinos; o segundo vetor foi a partir de relatos de cidadãos em situação de rua que 

não cresceram na realidade das ruas, mas que chegaram ali vindo de um outro lugar. 

Homens de classe média que foram para as ruas por causa de vício em drogas ou até 

mesmo como fugitivos do regime prisional. A partir disso, a provocação que levaria a 

ação performativa para a construção do personagem homem foi a de que o ator, no 

caso eu, observasse os lixos com os quais tivesse contato no seu cotidiano e pegasse 

ali objetos que atraíssem minha atenção e os levasse para os encontros do processo. 

Com isso, a sala de ensaio virou um enorme depósito com diversos materiais. Através 

dessa provocação, minha percepção quanto ao mundo que todo dia eu estava 

acostumado a tocar se alterou. Passei a enxergar ali o que antes para mim era 

invisível. Andava nas ruas procurando lixo, procurando algo jogado fora pelas 

pessoas, mas que para mim fosse válido para se tornar teatro. Essa ação performativa 

me aproximava do meu personagem, ambos interessados no que a sociedade jogava 

fora e que pudesse ser útil de alguma outra forma para nós. 

 

Figura 2 – Estação dos Passageiros invisíveis - HOMEM, de Luís Filipe Fontes 
Fonte: Acervo INMundos Companhia Teatral 

 

Provocação 3 – Outro – a construção do personagem Outro partiu de um lugar 

diferente dos outros dois personagens, haja vista que o ator que o criou também foi o 
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dramaturgo do espetáculo. Três vetores ajudaram a construir esse personagem que 

assumiria o papel homem homossexual na tríade espelhada de Navalha na Carne. O 

primeiro vetor foi do animal hiena, aquele que rodeia o ambiente e espera tirar algum 

proveito. O segundo foi através de relatos e narrativas da realidade, sobre cidadãos 

em situação de rua que fazem das drogas o seu sustento, vendendo ou trocando a 

mesma por favores. Uma pessoa que estivesse adaptada àquele ambiente. 

Diferentemente do personagem anterior, captamos relatos e histórias de pessoas que 

haviam crescido e se criado nas ruas. O terceiro e último vetor que convergiu para a 

criação desse personagem foi o papel do dramaturgo, aquele que constrói a palavra. 

A partir disso, a provocação feita para o ator que faria o personagem Outro foi: 

Pedimos que ele trouxesse giz para os ensaios e a medida em que eu e a atriz 

jogávamos nas primeiras cenas, ele escreveria palavras do texto-palavra pelo espaço 

de encenação, estas que guiariam nossas ações e o curso do jogo. A ação 

performativa no jogo dava ao ator e ao personagem poder sobre a trama, sobre como 

a história foi contada, de que forma cada coisa foi dita e em que posição as cenas 

aconteciam. 

 

Figura 3 – Estação dos Passageiros invisíveis - OUTRO, de Luís Filipe Fontes 
Fonte: Acervo INMundos Companhia Teatral 
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Após realizadas essas provocações, levantamos um material para criar o texto-

corpo desse espetáculo. Lembrando que o mesmo é oriundo do texto palavra, que foi 

escrito no momento anterior desse processo. Reunimos então essas três ações 

performativas na sala de ensaio: o pano que era criado como um filho pela atriz, os 

objetos trazidos do lixo por mim e as palavras escritas pelo outro ator durante os jogos 

cênicos. Com isso reunido, chegamos à segunda fase desse terceiro momento, esta 

que visava encontrar um jogo base sobre o qual toda a encenação iria se desenvolver, 

por isso a nomeei de fase do Jogo Base. 

Para desenvolver essa fase, tivemos de voltar ao fato real noticiado, este que 

era o cerne de tudo que havíamos criado até então, a fim de achar algo oculto que 

pudesse nos motivar a jogar. O que mais nos chamou atenção nesse momento foi a 

situação precária com que a Estação de Trem se encontrava, de modo que a notícia 

desviava a atenção para a questão deplorável em que o imóvel estava e colocava em 

segundo plano a vida das pessoas que habitavam o local. 

Para dar continuidade à explicação e à análise dessa fase do processo, preciso 

explicar a minha relação com o espaço onde ocorreu o crime. Em 2011, a Estação 

Mariano Procópio começou a ser restaurada e se transformou no Centro Cultural Dnar 

Rocha, um local que abriga cursos e atividades artísticas gratuitas para as pessoas 

de Juiz de Fora. No mesmo ano, fui convidado pela atual secretaria de cultura para 

coordenar o espaço que estava em fase final de reestruturação. Uma das coisas que 

alimentaram o processo foi trazer para ele a questão da infestação de pombos que 

havia no lugar e que deixava a Estação coberta por penas e fezes. Trouxe essa 

imagem para dentro do processo e ela foi o primeiro vetor que surgiu para criarmos o 

jogo. 

Os habitantes daquela Estação, no período em que ela estava abandonada, 

não eram apenas os cidadãos em situação de rua, mas também os pombos que ali 

viviam em massa. O segundo vetor surge através do primeiro. Os pombos estão 

presentes na maioria das cidades, assim como cidadãos de rua, logo a segunda 

imagem que surge vem de um personagem real, das ruas de Juiz de Fora, que caçava 

os pombos do centro da cidade para que depois pudesse comê-los. E, por fim, o último 

vetor está relacionado ao grotesco e à aproximação do humano ao animal, presente 

na situação dessas pessoas que precisam sobreviver a todo custo, muitas vezes se 

entregando ao animalesco para tal e indo no caminho oposto das regras sociais e dos 
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ditames culturais. A partir disso, chegamos ao primeiro jogo base do trabalho que 

consistia em procurar, espantar e agir como os pombos, que, mesmo após a 

reestruturação, ainda estavam naquele espaço, logicamente em menor número. Por 

esse jogo deixaríamos emergir os elementos experienciados pelas ações 

performativas e pelo texto palavra para construirmos as cenas dos espetáculos, tudo 

isso atravessado pela disputa de poder entre os três personagens, tal como em 

Navalha na Carne. Logo, as cenas se construíram a partir de ações bases para os 

três personagens: Procurar, Espantar e “Animalizar”. Essas ações são oriundas do 

jogo cênico proposto para a construção do texto corpo. 

Com um jogo base para a construção das cenas do espetáculo, rapidamente 

levantou-se um esqueleto do que viria a ser Estação dos Passageiros Invisíveis. Após 

a construção das cenas e a partir do texto palavra e do jogo performativo, nos 

deparamos com a terceira fase desse momento do processo. Esta fase surgiu de uma 

inquietação do diretor do espetáculo, Leonardo Cunha. A nossa maior preocupação, 

naquele momento, era contar aquela história da forma mais honesta possível e 

conseguir levar para cena os rastros do processo de criação, que, para nós, foi muito 

rico. No entanto, após a segunda fase desse terceiro momento, notamos que havia 

muito material que extrapolava o que queríamos contar e nos desviava do objetivo da 

montagem, que era o fato real noticiado. Para isso, realizamos diversos “Cortes” na 

trama, a fim de tencioná-la e ressaltar o que para nós era de mais importante: a 

situação humana dos cidadãos em situação de rua, a relação entre eles e a 

invisibilidade a qual eles são submetidos socialmente, mesmo quando são o alvo da 

notícia. Para realizar essa fase, começamos o “corte” de material pelo texto palavra, 

este que originou todo o restante do processo. Ao fim dessa fase tínhamos uma trama 

mais elaborada que nos levou de volta ao jogo base, a fim de descobrirmos meios 

para contar a história que já havia sido contada para os jornais, a qual já estávamos 

trabalhando há meses, para que ela fosse contada através do teatro. 

Após a fase de corte de material e a criação das cenas a partir do jogo base, 

chegamos na última fase desse terceiro momento, a qual denomino de fase dos 

Elementos sensoriais. Com as cenas construídas a partir da tríade, texto palavra – 

ação performativa – texto corpo, queríamos, para finalizar nosso processo de 

construção do espetáculo, encontrar elementos teatrais que pudessem ascender a 

teatralidade presente nas cenas, para que o espectador conseguisse uma maior 
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conexão sensorial com a obra. Para isso, definimos três sentidos humanos e 

buscamos no fato real noticiado os elementos para jogar com eles na cena.  

Elemento Sensorial 1 – Papelão – O contato com o papelão veio a partir da 

provocação de encontrar no lixo coisas que me interessavam. Ao observar os lixos eu 

via, junto deles, homens e mulheres que vivem nas ruas carregando pilhas enormes 

de papelão para vender e para forrar o chão em que dormem ou até mesmo para 

improvisar um abrigo. Logo, a relação dessas pessoas com esse tipo de material é 

bem íntima. Com isso, surge a proposta de usarmos o papelão na cena para estimular 

o sentido da visão e para darmos contornos fantásticos à obra. O papelão está 

presente em nosso dia a dia, porém cabia a nós, naquele momento, transformá-lo em 

elemento cênico, onde ele extrapolaria o cotidiano e viraria teatro e cenografia. 

Primeiramente, os personagens estariam dentro de uma enorme caixa de papelão, o 

que os coloca nesse espaço fantástico. Três pessoas que vivem dentro dessa enorme 

caixa, como pombos. Em um segundo momento, esse papelão serviria como 

elemento por onde o ator, o qual fazia o personagem Outro, pudesse desempenhar 

sua ação performativa durante o espetáculo, que era escrever o texto palavra dito 

pelos outros atores. Por fim, a ideia de estar de frente para uma cena de crime fez 

com que usássemos o papelão para entregar, logo quando o espectador entrasse na 

sala de espetáculo, toda a trama da peça. A história estava escrita no papelão que 

compunha o cenário, por meio de vestígios deixados propositalmente. O crime já havia 

acontecido e o que estávamos fazendo ali era, através da ficção, recriar aquela cena. 

 

Figura 4 – Estação dos Passageiros invisíveis, de Luís Filipe Fontes 
Fonte: Acervo INMundos Companhia Teatral 
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Elemento Sensorial 2 – O trem – Este segundo elemento surge a partir do 

espaço “Estação de trem”, onde o crime relatado no fato real noticiado ocorre, e 

também pela fala da mulher que presenciou o assassinato: “Eles esperaram o trem 

passar...” (ZANELLA E SANGLARD, 2009, p.3) O trem surge como um elemento de 

violência. Quando o trem passa, o crime acontece. Resolvemos trazer essa metáfora 

para o dentro do espetáculo. O trem aparece, então, como um estímulo sonoro. 

Quando passa durante a cena, incomoda o espectador, que tem sua visão nublada 

pela iluminação intermitente e apenas escuta a passagem de um trem em alta 

velocidade. Este elemento aparece em dois momentos durante a encenação. O 

primeiro, quando o personagem Homem violenta sexualmente a personagem Mulher 

e depois quando o crime relatado no fato real noticiado acontece. O trem é um recurso 

da teatralidade para conseguirmos transpor, para a cena, a violência descrita no fato 

real noticiado. O incômodo que esta violência nos causa está na cena como incômodo 

auditivo. A curiosidade despertada quando nos deparamos com o grotesco aparece 

no momento em que espectador tenta ver os corpos dos atores em cena, porém a 

iluminação, ao simular as luzes de um trem em movimento, atrapalha sua visão 

completa e ampla do ato.  

 

Figura 5 – Estação dos Passageiros invisíveis, de Luís Filipe Fontes 
Fonte: Acervo INMundos Companhia Teatral 

 

Elemento Sensorial 3 – O álcool – Este surge como o último elemento para a 

composição da peça e tinha por objetivo ativar sensorialmente o olfato do espectador, 
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sendo espalhado por todo espaço cênico, pois a cachaça deixava um cheiro fortíssimo 

de álcool. Este elemento surge pois, ao entrarmos em contato direto com os cidadãos 

em situação rua, notamos que elas possuíam um cheiro característico de álcool. 

Porém, nem todas as pessoas em situação de rua são alcóolatras, apesar da grande 

maioria fazer uso de bebidas alcoólicas para se manterem aquecidas e também como 

forma de de suportarem a condição social que vivem. O cheiro do álcool é algo que 

nos chamou bastante atenção, pelo fato de ser muito forte na maioria das vezes. 

Queríamos trazer para a cena o cheiro dessas pessoas, a fim de deslocar a percepção 

do espectador que se via atravessado por um odor forte que o incomodava durante 

toda encenação. O uso desse elemento como recurso teatral tinha por finalidade tirar 

o espectador do lugar de conforto e fazê-lo se deparar com algo que o incomodava 

constantemente. Ele estava assistindo uma história grotesca, baseada em um fato 

real noticiado, e tinha que se incomodar ao presenciar aquilo. O outro objetivo do 

álcool era o de deslocar a percepção do espectador entre a ficção que passava diante 

de seus olhos e o cheiro real presente que o incomodava. 

 

Figura 6 – Estação dos Passageiros invisíveis, de Luís Filipe Fontes 
Fonte: Acervo INMundos Companhia Teatral 

 

Após o desenvolvimento dessas quatro etapas, o terceiro momento do 

processo se encerra. Entender como a cena se dá através de provocações 

performativas, como essas ações mudam o curso do drama e como elas diminuem o 

texto palavra e o equilibram com o texto corpo. Entender, também, como os elementos 
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sensoriais surgem enquanto recurso para aguçar a teatralidade, a fim de proporcionar, 

ao espectador, uma fruição da obra mais ampla. Tudo isso deixando ele perceber no 

seu contato com a obra artística os rastros deixados pelo fato real noticiado grotesco. 

 

QUADRO 3 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” -MOMENTO 3: DA 
PALAVRA AO CORPO 

 
Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

 

  

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROCESSO DE ESTAÇÃO DOS 

PASSAGEIROS INVISÍVEIS  

 

 Entender passo a passo como se deu o processo de criação do espetáculo 

Estação dos Passageiros Invisíveis é fundamental para entender como o fato real 

noticiado passa por um filtro e se transforma em teatro, em espetáculo. O processo 

que se inicia por uma motivação e se encontra com o fato, tendo ele como guia para 

a sua concepção cênica. Alguns pontos merecem ser ressaltados nessa parte final 

desse capítulo 3, para que possamos chegar na última parte dessa dissertação. 

 O fato real noticiado guiou todo o processo de criação, porém é válido perceber 

que no caso específico desse espetáculo ele, através dos procedimentos adotados, 

se transformou em palavra, em história. Queríamos contar aquele assassinato. No 

entanto, não queríamos realizar o papel que o jornalismo já havia desempenhado. Por 

isso sempre esbarrávamos na pergunta: Como contar aquela história, de modo a 
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suscitar nos espectadores o que o jornalismo não deu conta de realizar? A resposta 

para essa questão veio quando enxergamos no fato as brechas deixadas pela 

realidade e pela construção ficcional da notícia. A partir disso, nos direcionamos para 

tentar preencher essas brechas, conscientes que a nova ficção que criávamos 

deixaria outras fendas nessa nova construção da realidade.  

 Ao final do processo, entendemos que o fato real noticiado se tornou apenas 

um rastro, mas estava sendo contado, não importando se aquela história havia 

acontecido. O que nos interessava na criação era entender como, através da 

teatralidade, abríamos brechas para a construção ficcional da cena teatral. Porém, 

nesta, temos um outro elemento que ao mesmo tempo em que a teatralidade joga 

com o imaginário, a performatividade joga como a materialidade real das coisas em 

cena. A partir disso, tomamos a seguinte decisão: não mencionar, em nenhum 

momento, que o espetáculo foi baseado em um fato real. O espectador adentrava o 

espaço cênico e se deparava com uma história, esta que suscitava nele reflexões 

sobre o seu “ser-estar” no mundo contemporâneo. É importante dizer que aqui inicio 

um pensamento sobre o lugar da cena teatral enquanto acontecimento e não apenas 

como espetáculo. Esse pensamento não pode ser desenvolvido nesse processo. Mas 

o mesmo foi extremamente discutido no processo que discutiremos adiante.  

Entender que o fato real noticiado foi importante para o desenvolvimento do 

processo que originou o espetáculo é poder perceber que, com o espetáculo, ele 

deixava de ser o fato real noticiado e se transformava em teatro, em acontecimento 

que se repetia diariamente aos olhos do público. O caminho através da palavra nos 

mostrou que a narrativa continuava presente, mas que pouco nos restava do que havia 

de realidade, a não ser o fato em si. Este estaria ali sempre presente, pois ele foi o 

que ficou da notícia de janeiro de 2009. 

Por fim, chego ao modelo final do processo que utiliza do fato real noticiado 

como base para sua concepção. Este modelo que vai do fato ao espetáculo, passando 

pela palavra para que posteriormente esta possa dar origem ao corpo, é apenas uma 

parte do que constitui o processo de “Ficcionalização do fato real noticiado”. Seguir os 

passos desse procedimento nos levou a construção do que chamo de “drama 

noticiado”, um espetáculo com todas as estruturas do drama, criado a partir de uma 

notícia real grotesca.  

Para explicar o procedimento descrito acima, reuni aqui os três quadros 
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apresentados anteriormente, a fim de termos uma visão ampla de todo caminho 

percorrido que se inicia com as inquietações artísticas, passa pelo encontro com o 

fato e chega ao drama noticiado. Por esse caminho, o fato está presente no espetáculo 

através do elemento palavra e aparece no espetáculo no final, através da personagem 

Mulher que conta ao público o que a notícia informa, utilizando das falas reais da 

vítima que presenciou o homicídio.  

QUADRO 4 – PROCEDIMENTO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO”: O CAMINHO 

PELA PALAVRA 

  
Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 
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Com a definição e esquematização desse trajeto, me encaminharei para o 

próximo capítulo, onde mostro o trajeto que passa pelo texto-corpo, para que depois 

eu possa juntar os dois em um esquema completo que parte do mesmo motivador, 

pode passar por dois caminhos distintos, em que ambos levam para resultados 

estéticos bem diferentes. Este primeiro caminho, como foi falado anteriormente, 

através da palavra, nos leva a uma construção linear da trama e nos aproxima da 

construção do cênica dos parâmetros do drama, com uma estrutura de texto linear, 

com um conflito explícito e com um momento catártico.  
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5. O PROCESSO ATUALIZADO NA CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO TERRA SEM 

ACALANTO – DO FATO REAL NOTICIADO A CONSTRUÇÃO DO CORPO.  

 

Este capítulo seguirá o modelo do anterior, partindo de uma construção 

narrativa do processo de criação e sendo atravessado por momentos de análise do 

mesmo. É importante ressaltar que esse processo de criação aconteceu quatro anos 

após o procedimento descrito anteriormente. Não considero este uma atualização do 

que foi realizado em Estação dos Passageiros Invisíveis, porém acredito que ele é um 

novo caminho possível dentro da proposta de “Ficcionalização do fato real noticiado”. 

Neste capítulo descrevo o percurso da notícia, passando primeiramente pelo texto 

corpo e chegando por fim no espetáculo. Diferentemente do que acontece no 

processo realizado em 2013/2014 que faz o caminho pelo texto palavra. 

Para entendermos o caminho desse processo de criação dividiremos este 

capítulo em três momentos. O primeiro trata-se do contato com o fato real noticiado, 

a investigação do mesmo e a definição das bases de criação; o segundo mostra como, 

através do contato com esse fato, construímos o texto corpo; e o terceiro momento 

mostra como o texto corpo cria o texto palavra e a partir daí se chega ao espetáculo. 

Ao final desse capítulo, teremos uma segunda possiblidade de caminho dentro 

do processo de Ficcionalização do fato real noticiado. Conforme foi feito no capítulo 3 

dessa dissertação, nesta parte também explicitarei um esquema de um procedimento 

de criação que pode servir como modelo e como base para quem quiser trabalhar a 

construção da cena a partir de uma notícia. 

 

5.1  MOMENTO 1 

 

 A construção do espetáculo Terra sem acalanto aconteceu nos anos de 2017 e 

2018, quatro anos após a criação de Estação dos Passageiros Invisíveis. Muita coisa 

surgiu durante esse período entre um processo e outro, porém uma delas foi 

fundamental para definir o caminho dessa criação. O fato de estar inserido na 

academia enquanto pesquisador me fez participar desse processo de uma forma 

muito mais madura e ativa. O que era produzido em sala de ensaio se transformava 

em texto e anotações que serviram de base para a descrição desse modelo de 

criação, assim a pesquisa se deu conjuntamente na teoria e na prática. 
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 Antes de entrar nas fases que compõem esse primeiro momento, falarei um 

pouco sobre os atravessamentos que levaram eu e meu companheiro de cena a 

decidir pela criação desse espetáculo. Com o fim da peça Estação dos Passageiros 

Invisíveis, no ano de 2015, a Companhia que deu origem àquele espetáculo se 

separou. Foi neste momento que me juntei a outro artista de Juiz de Fora e fundamos 

a Sala de Giz, uma companhia de teatro que tem por objetivo a pesquisa cênica e a 

formação teatral. Juntamente com a criação dessa Companhia, ingressei no mestrado 

em Artes Cênicas com o objetivo de olhar para minha trajetória teatral e a partir dela 

criar um modo de operação, sistematizando um procedimento de construção da cena, 

pautado nas minhas experiências teatrais e na minha formação em jornalismo. O 

contato com a academia me colocou de frente para alguns conceitos, artistas e 

inquietações que me fizeram revisitar minha forma de criar, tentado atualizá-la, a fim 

de estabelecer um modo de operar mais complexo. 

 No ano de 2017, a Sala de Giz já havia realizado dois trabalhos, porém ambos 

esbarravam no excesso de texto palavra, algo que vinha me incomodando e 

alimentando meu desejo de criar um espetáculo que cada vez mais equilibrasse o 

elemento palavra com os outros elementos cênicos, especialmente o corpo. Essa foi 

a principal inquietação que me levou a iniciar o processo que descreverei aqui. Como 

criar algo que fosse mais corpo e menos palavra? Quais as ferramentas e caminhos 

necessários para isso? 

 A partir dessas duas perguntas que marcam minha inquietação inicial, caminho, 

então, para a primeira fase desse momento inicial, esta que é a mesma do sistema 

descrito no capítulo anterior, porém com suas peculiaridades. A fase um corresponde 

à fase do desejo, esta que é estimulada pelas inquietações artísticas. Como somos 

uma Companhia envolvida com a pesquisa cênica, meu companheiro de cena e de 

criação nesse momento, Felipe Moratori, sabia das minhas inquietações. Era preciso, 

então, tirá-las da cabeça e transformá-las em arte.  

 O meu desejo por essa criação surge a partir de um estudo sobre narrativas e 

identidades, onde tive contato com uma provocação que me estimulou a falar de 

pessoas que perdem seu referencial de identidade quando grandes catástrofes 

destroem tudo que elas têm, como objetos, laços interpessoais, histórias e etc. 

Discutindo isso em sala de ensaio com o Felipe, ele veio com a proposta de criação 

de um espetáculo cujo nome ele já tinha em mente e que teria como base o crime 
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ambiental cometido na comunidade de Bento Rodrigues, em Mariana- MG, em 

novembro de 2015.  

A proposta dele, junto ao meu desejo, abria espaço para o surgimento de um 

processo de criação rico. Após quatro anos, novamente eu iniciaria uma criação 

cênica a partir de um fato real noticiado. Eu estava olhando para o que havia feito nos 

anos de 2013 e 2014, com a possibilidade real de reviver o procedimento de 

construção da cena a partir de notícias. A princípio, o fato real noticiado do qual 

partiríamos desta vez era muito diferente em termos de abrangência e de material 

noticiado disponível para a criação. Começamos, então, a investigação do processo 

pelas notícias que tínhamos dispostas de forma abundante. Tínhamos um universo 

inteiro noticiado que deveria ser desbravado para construirmos o fio da nossa 

narrativa ficcional.  

Novamente, ao me deparar com o fato real noticiado e com as proporções do 

acontecimento, fui atravessado pelo fenômeno do grotesco e pela capacidade do 

mesmo de abrir fendas na realidade, criando brechas para o surgimento do fantástico 

e para a construção de ficções. A violência com que ele se insere no espaço real, 

fugindo de todos os ditames culturais e sociais, fazem com que o acontecimento se 

torne um terreno fértil para a criação artística que surge como uma ferramenta de 

entendimento dessa realidade caótica. Como o objeto de trabalho é o teatro, através 

desse grotesco presente no fato, é possível observar teatralidades que pulsam em 

busca de um olhar atento, capaz de preencher essa realidade esburacada com ficção. 

Após decidirmos que falaríamos do crime ambiental ocorrido em Mariana-MG 

e decidirmos que usaríamos as notícias veiculadas sobre o mesmo como objeto de 

fomento dessa criação, passamos para a fase dois desse primeiro momento, que é a 

fase da investigação artística/jornalística. Como o material disponível sobre o fato era 

extenso devido às suas proporções, precisávamos estuda-lo e encontrar nele 

elementos teatrais que fossem potentes para nossa criação artística. Entender o fato, 

a fim de o próprio acontecimento nos mostrar o que deveríamos abordar dentro 

daquele universo extenso. Tentamos, nesse momento, reunir todo tipo de material 

sobre o fato que havia sido publicado pela mídia jornalística, desde periódicos 

internacionais até jornais locais oriundos da região onde o crime aconteceu. Nesse 

momento, também conversamos com especialistas que estudavam o acontecimento. 

O objetivo dessa fase do processo era absorver e selecionar informações e dados que 
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poderiam oferecer para nós um material sobre o qual a criação teatral se fizesse 

possível. 

Com os materiais levantados pela fase da investigação, era preciso buscar 

outros referenciais que não fossem somente da mídia jornalística. Chegamos aqui a 

terceira fase desse momento. Denomino-a de fase Relacional, em que se inicia a 

busca por materiais que dialoguem com o universo levantado e selecionado da mídia 

jornalística. Esses materiais podem ser oriundos de qualquer outra natureza, contando 

que ele alimente e guie o processo em diálogo com o fato real noticiado, este que é a 

base de toda criação: outras notícias, imagens, contos, poesia, dentre outros materiais 

que pudessem acrescentar ao material selecionado na fase anterior. Como exemplo 

disso, posso citar um conto do próprio Felipe, que mais tarde assinaria a dramaturgia 

do espetáculo, de onde saiu umas figuras que iriam compor o mito criado, a partir do 

fato real noticiado. A busca por esses outros materiais, oriundos de diversas mídias, 

tinha por objetivo ampliar as possibilidades de criação a partir do fato do real noticiado. 

Como esse real estava esburacado, precisávamos de materiais de outras realidades, 

bem como obras da ficção, para preencher as brechas criadas pelo acontecimento. 

Percebe-se, aqui, que essa fase é uma aglutinação de duas partes do processo 

de Ficcionalização através da palavra, explicado no capítulo anterior. Na primeira 

parte, quando se têm na obra de ficção do autor Plínio Marcos um universo que se 

relaciona com o material de criação a partir do fato real noticiado. Na segunda parte, 

quando se condensa a sobreposição de realidades. No caso desse processo, 

especificamente, ela surge também como uma possibilidade de atravessamento do 

fato. Ou seja, a fase Relacional, descrita aqui, nada mais é que a busca de material 

que dialogue com o universo do fato real noticiado. Terminado essa fase, chegamos 

ao fim do primeiro momento com as seguintes etapas. 

 
QUADRO 5 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” - MOMENTO 1: 
INVESTIGAÇÃO DO FATO 
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Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

 

Após a explicitação do caminho realizado nesse momento, podemos 

compará-lo com o momento 1 do capítulo anterior destacando uma diferença que está 

na relação direta com o fato real noticiado, haja vista que, nesse momento, ele 

aparece já na primeira fase, a do desejo, enquanto no caminho realizado em 

2013/2014 o fato real noticiado surge em fases posteriores. O que se pode perceber 

nessa primeira diferença é que, como esse caminho seguirá pela via do corpo e não 

pela palavra, não há a preocupação nesse primeiro momento de recortar o universo 

do mote. Este já é um fato específico que precisa do levantamento e da seleção de 

materiais para podermos criar o corpo que irá dar origem à palavra. Enquanto no 

primeiro caminho buscávamos fechar o universo para chegarmos em uma narrativa, 

nesse segundo buscamos abrir as possiblidades do fato, descobrir naquele 

acontecimento grotesco elementos que pudéssemos usar para a criação teatral, para 

o texto corpo ganhar forma. 

 

 

5.2 MOMENTO 2 

 

 O segundo momento do processo de criação do espetáculo Terra sem acalanto 

se inicia com a chegada de uma terceira integrante que assumiu a direção do mesmo. 
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Em todos os trabalhos anteriores da Sala de Giz, acumulávamos, eu e Felipe, a função 

de diretores e atores dos espetáculos. No entanto, com o desejo de se mergulhar em 

uma investigação mais profunda do corpo e do trabalho de ator, precisávamos de uma 

pessoa que nos conduzisse. A chegada de Tatiana Henrique foi determinante para o 

caminho que o processo tomou.  

 Tínhamos um extenso material sobre o fato, como também de coisas que se 

relacionavam a ele. Precisávamos transpor aquele acontecimento e aquilo que estava 

catalogado em mídias específicas, em sua maioria jornalística, por meio de palavras, 

para o corpo. Como construir corpos que trouxessem o elemento do grotesco, 

presente no fato, para a cena? Como fazer emergir desses corpos uma teatralidade 

grotesca, para que, a partir deles, fôssemos capazes de colocar nosso desejo em 

cena? 

 A primeira fase desse segundo momento iniciou o que seria a resposta dessas 

perguntas. Como iniciaríamos o trabalho com uma diretora, a qual nunca havíamos 

trabalhado antes? O primeiro passo foi entender as bases de trabalho utilizadas por 

ela, para que, posteriormente, a condução do processo pudesse fruir com maior 

eficácia. Denomino, então, essa parte de fase da Afinição, na qual eu e meu 

companheiro de cena iríamos conhecer e entender o formato de trabalho da diretora 

do processo. Nessa fase fomos apresentados ao Rasaboxes, um treinamento que 

constitui uma série de exercícios desenvolvidos por Richard Schechner, baseado na 

teoria indiana das rasa e em alguns estudos de Stanislavski e Artaud. Schechner 

passou a ensinar esses exercícios para performers nos Estados Unidos, de onde o 

treinamento se espalhou pelo mundo.  

O princípio mais básico de rasaboxes é o de que cada idéia que um ator 
deseja comunicar deve, de alguma forma, ser incorporada, recebida por e 
expressa no, ou através do corpo, mesmo que seja apenas no nível da 
respiração. Idealmente, os exercícios esboçados abaixo colocam em 
movimento um circuito de feedback entre interno e externo: conforme a 
emoção corre através do corpo, ela dá forma ao comportamento de acordo 
com suas demandas, e por seu turno, realimenta a imaginação e aciona 
impulsos físicos. Fazer e manifestar de modo interligado com receber e 
responder. Quando alguém se torna completamente conectado 
energeticamente à emoção, está trabalhando em relação a ela a partir do 
externo, até chegar ao interno, para novamente retornar. (MINNICK et al, 
2011, p.2)  

 A partir desse princípio de treinamento, mergulhamos durante o processo num 

caminho energético de trazer as sensações para o corpo e fazê-las brotar do corpo 

para fora. Isso nos aproximou do universo do fato, nos fez senti-lo. O corpo que se 

revela através das sensações para exprimir a realidade contida no fato. O rasaboxes 
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nos guiou para um caminho muito menos cerebral e muito mais corporal, por onde 

conseguimos deixar fluir as sensações que aquele acontecimento grotesco nos 

causava. O grotesco presente no fato ganha força quando ele se materializa no corpo 

dos atores, fazendo pulsar ali a teatralidade. 

 Além do caminho pelas rasaboxes, a diretora também nos apresentou uma 

criação através de elementos básicos da natureza: terra, fogo, água e ar. A fim desse 

corpo violentado perder seus traços humanizados e se tornar cada vez mais híbrido 

em sua concepção, tal como nos sugere o grotesco enquanto estética. De acordo com 

Tatiana, em entrevista concedida para esta pesquisa, a investigação em sala de 

processo foi em busca da construção desse híbrido. 

Dentro da sala, então, seguimos por exercícios que contemplassem esses 
vários corpos: o individual, o coletivo, o ambiental; isto é, o meu corpo, o meu 
corpo junto aos de outras pessoas, e esses corpos todos juntos aos dos seres 
da natureza (as pedras, a água, a terra, o ar, o calor, o vento), ou como a 
gente chama metafisicamente, os elementos e suas combinações: água, ar, 
fogo, terra, terrágua, águar, fogágua etc. (informação verbal24) 

 Após a fase da afinação, precisávamos iniciar a construção desse corpo a partir 

dos elementos contidos no fato. Com o trabalho voltado para a construção corporal, o 

elemento da performatividade surge com grande força nessa parte do trabalho. Para 

construir o corpo, necessitávamos de nos aproximar, fisicamente, do fato real 

noticiado. Por isso, denomino essa segunda parte desse segundo momento de fase 

da Provocação, essa que é a mesma e que foi realizada no processo de criação do 

espetáculo Estação dos Passageiros Invisíveis. Nessa fase fomos provocados a 

realizar uma ação performativa no nosso cotidiano, enquanto atores. Como 

estávamos falando de um lugar que foi soterrado por uma enxurrada de lama, nossa 

provocação foi a de ir até o local onde o crime aconteceu e cavarmos, 

ritualisticamente, um buraco nessa terra. O momento foi conduzido pela diretora que 

tem as bases de seu trabalho fincadas na performance ritual. De acordo com ela: 

Eu trabalho com performance ritual. Terra sem Acalanto, representa para 
mim, um grande rito de rememoração daquilo que não foi calado, porque não 
houve tempo de falar; não houve tempo de dizer “socorro”, de socorrer, não 
existiu tempo de “viver os sonhos”; “de se desiludir”. (Informação verbal) 

 A partir dessa visão da diretora e da busca por esse corpo que reverbera e 

pulsa esse fato real noticiado, a provocação tinha como objetivo responder a seguinte 

pergunta: O que essa Terra tem a nos dizer? Para respondê-la, precisávamos nos 

colocar em contato com o elemento terra e manipulá-lo. Isso aconteceu como parte 

                                                 
24 Entrevista completa com Tatiana Henrique no apêndice dessa dissertação 
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do processo. Perpassados pela performatividade, pela ação de cavar um buraco, 

entramos em contato, fisicamente, com o crime ambiental. 

  

Figura 7 – O que a terra tem a nos dizer? De Luís Filipe Fontes 
Fonte: Acervo Sala de Giz 
  

 O contato com o local do crime e com a terra ampliou os horizontes de nosso 

processo. Após a vivência com esse elemento real, abrimos espaços em nosso corpo 

para que a fabula pudesse emergir dele. Através desse contexto fabular nós 

conseguiríamos trazer as sensações que aquele fato real noticiado causava em nosso 

corpo. Para construir essa fábula precisávamos das figuras e dos personagens que 

habitariam essa ficção. O contato com o lugar nos levou a perceber a situação de 

destruição e de precariedade após o crime. Nada havia sobrado, somente elementos 

simplórios. A partir deles, construímos as seis figuras que dariam corpo a essa 

narrativa. Chamo essa fase de Construção das figuras. Para a construção desses 

seres, buscamos sempre uma característica física que se ligasse a um elemento 

presente nesse ambiente de destruição e foi assim que chegamos a: Velha dos 

espelhos, Menina dos sinos, Homem dos ossos, Senhor dos ninhos e Menino das 

bonecas. Os nomes dessas personas, atrelados a um elemento, já nos davam essa 

ideia de corpo híbrido que o grotesco nos suscita. A sexta figura é o coveiro, uma 

imagem que já tínhamos desde do início do processo, como uma alegoria dessa lama 
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que enterra tudo pela frente, mas também como um ser que entende de terra e de 

morte, coisas que se materializam em abundância na cena do crime. Após criadas 

essas figuras, construímos para cada uma um painel iconográfico25, contendo 

imagens que, para nós, evocavam o universo desse ser. 

 

Figura 8 – Painel iconográfico – Velha dos Espelhos  
Fonte: Acervo Sala de Giz 
 

 Construídas no campo das ideias, essas figuras precisavam ir para o corpo, 

este que é o foco do processo. Para isso, passamos para terceira fase desse 

momento, a qual denomino de Criação. Cada figura levantada a partir da fase das 

provocações ganharia uma “dança”, essa que se colocaria em relação com a “dança” 

de outras figuras para seguirmos com o processo. Divido essa parte em dois 

momentos. O primeiro, marcado pela definição de quem ficaria com cada figura. 

Decidimos que o Coveiro seria o personagem central da trama por ele ter surgido 

antes das outras figuras e por ser essa alegoria da “Lama” que passa levando tudo de 

todos. Essa “lama” que toca todos os outros personagens e que carrega deles algo 

para si. As outras figuras seriam todas dançadas pelo outro ator do processo. A 

primeira etapa dessa construção de partituras foi criar uma sequência base para o 

coveiro que pudesse ser atravessada e modificada pelas sequências das outras 

figuras. Feito isso, eu e Felipe começamos a construir a dança de cada uma dessas 

                                                 
25 O painel iconográfico é uma junção de imagens, que colocadas lado a lado constroem uma ideia a respeito de 

algo. 
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figuras.  

 Nesta fase, o papel da diretora foi nos alimentar com provocações sonoras, 

elementos materiais relacionados à figura, bem como trazer para nosso corpo o fato 

real noticiado e suas reverberações, a fim de relacioná-las, buscando sempre a 

relação do personagem Coveiro com outro personagem da trama. Apesar da 

execução em cena das outras figuras ficar concentrada nas mãos do outro ator, o 

processo fez com que tanto eu quanto Felipe criássemos uma sequência para cada 

personagem. A criação da partitura sempre seguia o seguinte percurso: 1-Definição 

do “elemento rasa”26 correspondente à figura; 2-a criação do corpo sem a imagem do 

fato real noticiado; 3-o corpo no momento do acontecimento do fato; 4-o corpo após o 

fato. Passado por essas etapas, tínhamos, cada ator, um repertório de movimento, 

criado a partir das provocações da diretora que se denomina nesse processo como 

uma “observadora privilegiada”, cujo foco é a ativação corporal dos atores. A partir 

desse repertório levantado, seguíamos para a organização do mesmo em partituras 

corporais que permeariam o universo daqueles personagens. O que pude perceber 

desse momento é como a descrição do fato real noticiado, enquanto investigávamos 

as figuras, transforma a relação do corpo com o espaço, bem como a dinâmica de 

movimento do corpo. Enquanto criávamos ao ouvir o comando de Tatiana e a sua 

narratividade do fato, nosso corpo era atravessado por essa violência descrita em 

palavras, esse atravessamento reverberava e levava a construção corporal para uma 

outra qualidade teatral, esta que se aproxima do elemento do grotesco. Pois o que se 

estava criando ali eram corpos deformados e mutilados, motivados pela narratividade 

de um acontecimento. 

 Terminada a fase de construção das partituras individuais, caminhamos nosso 

processo para transformar aquelas partituras em cena. Chegamos, então, na quarta 

e última parte do segundo momento, denominada de fase do Jogo entre os corpos. 

Nesta fase, pegávamos as partituras de cada figura e as colocávamos em jogo com a 

partitura do personagem central da trama o Coveiro. A partir do jogo entre esses 

personagens foi possível criar cenas, até então sem o elemento palavra. Foi possível 

também, nesse momento do jogo, identificar qual era o papel daqueles personagens 

com relação ao fato. O corpo dizia muito. A trajetória então da peça começa com a 

                                                 
26 Chamo aqui de “elemento rasa”, os elementos da natureza, bem como a fusão dos mesmos, que constitui a 

base corporal de cada personagem: terra, água, fogo, ar, terra-ar, terra-fogo e etc. 
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relação entre o Coveiro e a Velha e termina com o Coveiro e o menino. O jogo foi 

pautado no seguinte sistema: a Personagem se apresenta; chega o Coveiro; a 

personagem se relaciona com o coveiro; momento de violência; o Coveiro carrega em 

seu corpo alguma característica/movimento do personagem. Essas características se 

acumulam durante o espetáculo, a fim desse personagem central possuir, no final, um 

corpo andrógino. O jogo fez acender a teatralidade dentro do processo. O que antes 

eram apenas danças individuais, na relação entre os dois corpos, a teatralidade 

transformou aquela dança em cena. Terminada essa fase e entendido o percurso 

corporal do espetáculo, bem como de cada personagem, chegamos ao seguinte 

esquema: 

 
QUADRO 6 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” - MOMENTO 2: A 
CONSTRUÇÂO DO “TEXTO CORPO” 

 

Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

 Com o segundo momento finalizado e traduzido em esquema, percebemos que 

ele parte já na sua primeira fase do trabalho corporal. Isso se deve ao fato de estarmos 

criando o “texto corpo” antes do “texto palavra”. O que leva o trabalho, nesse 

momento, para um lugar mais sensorial que racional. A principal diferença deste 

momento com o mesmo realizado no processo através da palavra é que aqui não 

estamos ainda preocupados com a trama, mas sim em levantar relações. As cenas 

configuram, até então, uma peça que se define muito mais como um acontecimento 

do que como uma narrativa. O corpo realiza um caminho caótico, em que tudo parece 
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acontecer ao mesmo tempo. Enquanto no caminho pela palavra se tem uma estrutura 

mais linear, preocupada nesse momento com a narrativa, com o sentido e como a 

história a ser contada, o corpo se preocupa em apenas se fazer presente em cena, 

em relação ao outro e ao espaço, para que através dele as palavras possam emergir, 

não enquanto uma narrativa linear, mas trazendo a imagem de um ritual que acontece 

aos olhos do público. 

 

5.3 MOMENTO 3 

 

 O terceiro momento do processo de construção do espetáculo Terra sem 

acalanto tem por objetivo entender e criar o texto palavra para permear e jogar com 

texto corpo, já criado no momento anterior. Esse momento começa com algumas 

dúvidas levantadas por nós após termos em mãos a construção corporal. A principal 

delas está ligada ao entendimento do lugar da palavra dentro processo. Desde o 

primeiro momento do processo, trabalhamos com a ideia dessas vozes que foram 

caladas pelo crime e com essa terra devastada que anseia por dizer algo. Mas o que 

dizer? Como inserir as palavras nessa estrutura corporal caótica e livre? Usaremos 

palavras no espetáculo? Todas essas foram questões que apareceram durante esse 

momento da criação. O jornalismo tinha transformado o crime em palavra. Nós 

usamos essas palavras jornalísticas para construir um corpo. Agora era preciso 

entender quais palavras esses corpos sentiam a necessidade de dizer.  

 Assim como em Estação dos Passageiros Invisíveis, um dos atores também 

assumia o papel de dramaturgista, Felipe Moratori, meu companheiro de cena, tinha 

a missão de transformar toda a experiência desenvolvida corporalmente na sala de 

ensaio em palavra. E sobre isso ele no diz em entrevista que: 

Como dramaturgo, o desafio é não produzir uma palavra que impere sobre o 
trabalho, mas que dance com ele. Já que, em Terra sem Acalanto, 
especificamente, escolhemos que a dramaturgia consiste em criação de 
palavra. A escrita vai imperar com muita facilidade se ela se tornar o fio 
narrativo, mas tenho conseguido e me desafiado a usar a intuição para 
escutar o material levantado e propor essa escrita como alimento para meu 
colega ator, para a diretora e para mim mesmo. (informação verbal27) 

 O desejo de criar uma palavra que não se colocasse à frente do corpo, mas 

que “dançasse” com ele, foi o ponto de partida desse processo e agora estávamos 

nós, mais uma vez, tentando entender como criar essa palavra. O maior medo, neste 

                                                 
27 Entrevista completa com Felipe Moratori encontra-se no apêndice dessa dissertação. 
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momento do processo, era o de a palavra limitar o material potente levantado pelo 

corpo, definindo-o e esvaziando a teatralidade e a performatividade do mesmo. 

Porém, ao mesmo tempo, enquanto companhia, era de nosso desejo que essa palavra 

estivesse presente no espetáculo. 

 Com esses questionamentos e anseios, caminhamos para a primeira parte 

desse terceiro momento, cujo nome é fase da Descoberta. Nesta fase precisávamos 

entender quais palavras esse corpo gostaria e sentia a necessidade de dizer. Foi 

proposto então, por Tatiana, que, durante os jogos das partituras, nós, atores, 

escrevêssemos as palavras que surgiam das sensações corporais reverberadas por 

nós durante o jogo. Frases, palavras, canções, sons e o que viesse enquanto 

sensação e desejo a partir do corpo, devíamos escrever no espaço de encenação. E 

assim levantamos um repertório gigantesco de palavras que surgiram do material 

corporal. Ainda nessa fase, trouxemos cantigas para cada uma das figuras, bem como 

buscamos relatos de pessoas vitimas do crime, estes que estavam presentes no 

material jornalístico investigado no primeiro momento desse processo.  

Após todo esse momento de levantamento de palavras que nos atravessavam, 

era preciso organizá-las e isso era tarefa para o dramaturgista, que levava aquelas 

palavras para casa e as trazia em uma organização textual. Sobre essa organização 

textual, Felipe nos diz o seguinte: 

Parto da prerrogativa de que palavra é ação. Não no sentido aristotélico, em 
que o diálogo estabelece ação dramática. Mas ação como trabalho. Nossa 
paisagem é de tragédia. Difícil conceber uma ação dramática num cenário 
trágico. É como o Godot pós-guerra, não há possibilidade de ação dramática, 
porque não há sentidos restauradores. Não há o que fazer. Porém, como 
Dramaturgo não escolho o silêncio. Então resta pensar que palavra é essa, 
incapaz de gerar ação dramática, porém que trabalha a poesia desse cenário. 
Cheguei à conclusão com o Fred28 (depois de me enviar a música) que o 
espetáculo não trata de vazio, mas de agir no vazio. Cantar "pra ninguém"; 
Falar "pra ninguém"; Agir "pra ninguém". Nesse sentido mora o que chamo 
de trabalho da palavra. A impossibilidade de diálogo é determinada por essa 
instância do vazio. Daí minha opção em pensar monologicamente as vozes 
dessas figuras, embora aparentemente ela possa se dirigir ao outro (seja o 
outro um personagem ou a plateia). Porque apesar de não haver o sentido 
reparador de dizer algo na tragédia, há um desejo de dizer. E como esse 
desejo não encontra o outro através da escuta, e assim, não estabelece o 
diálogo, o encontro com o outro se expressa como violência no encontro físico 
desses corpos. (informação verbal29) 

 O texto dos personagens se organizou, então, em formato de pequenos 

monólogos. A ideia desse lugar devastado por uma tragédia e a sensação e estar 

                                                 
28Músico convidado para compor a trilha sonora do espetáculo. 
29 Entrevista completa com Felipe Moratori se encontra no apêndice dessa dissertação 
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sozinho ali sem ninguém a volta colaborou para a escolha desses textos. O formato 

dos textos monólogos fez com que o espetáculo perdesse um pouco da linearidade 

da ação e da trama, que ganhou contornos circulares. Não se sabe a ordem dos 

encontros, sabe-se apenas que eles se dão após o crime, mas a noção de tempo 

nesse formato de texto é esvaziada. 

Com a organização de alguns trechos de palavra, era preciso fazê-la dialogar 

com o corpo que a originou, trazê-la de fato para a cena, de modo que ela fosse mais 

uma camada com a qual esse corpo jogará. Sendo assim, chegamos na segunda 

parte desse terceiro momento, a qual chamo de fase do Corpo-palavra. Aqui, nesta 

parte do processo, apenas experimentamos o texto palavra organizado pelo 

dramaturgo da peça em conjunto com o corpo e as partituras criadas para cada 

personagem. O espetáculo não estava pronto e o corpo, por sua característica de 

construção caótica, precisava, nesse momento, da palavra para se organizar, de 

forma que todo aquele universo concebido por nós, até então, se tornasse um 

espetáculo. O que se pôde perceber, com a chegada da palavra, foi que a mesma 

acendeu os corpos, potencializando-os e não se sobressaindo sobre eles. A palavra, 

enquanto ação, reforçou a teatralidade latente nos corpos dançantes até então. Outro 

ponto importante de se perceber nessa fase é como a palavra fez com que o fato real 

noticiado se tornasse mais presente no universo fabular criado por nós em torno da 

tragédia. 

Após a junção corpo e palavra, chegamos, então, na terceira parte dessa fase, 

esta que é bem junta da fase anterior, como já disse anteriormente ao descrever os 

processos dos dois espetáculos. Todas as fases acontecem de forma concomitante. 

O trabalho de separá-las, feito aqui, é apenas uma tentativa de visualizar 

metodologicamente o processo denominado por mim de Ficcionalização do Fato real 

noticiado. Voltando à terceira fase deste momento, denomino-a de fase da 

Concepção. Com corpo e palavra dançando juntos em cena, olhamos, os três, para 

tudo que havia sido construído, a ponto de fechar o material em um espetáculo. 

Notamos que quanto mais se jogava em sala de trabalho, mais possibilidades de 

leitura daquele material se abria. Por isso, era preciso que nós fizéssemos escolhas e 

essa parte do processo serviu para isso. Olhar para o que tínhamos e escolher o que 

seria nosso espetáculo. Notamos então, ao observar todo material que tínhamos 

levantado ao longo desse um ano de sala de ensaios, que havíamos criado um mito. 
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Este que tinha como base o crime ambiental ocorrido em Mariana-MG, mas que 

poderia se referir a qualquer outro ambiente de tragédia e devastação. A teatralidade 

das cenas, misturada ao grotesco do acontecimento e a ação performativa de corpos 

no espaço cênico, fazia daquele espetáculo um acontecimento, um ritual, permeado 

por sensações acerca da violência, da destruição, do silêncio.  

Por fim, a última fase desse processo foi a de preencher o espaço dançado 

pelos corpos com outros elementos cênicos, que colaborariam para a construção da 

atmosfera de destruição proposta pelo mito. Esta fase é a mesma do processo 

anterior, chamada de fase dos elementos sensoriais. Nesta fase é que se chega na 

trilha sonora do espetáculo. Terra, água, lama e carne crua compõe o cenário da 

encenação. Por fim, objetos doados pelo público e por pessoas ligadas à companhia 

que preenchem uma sala, entulhados, como destroços, resquícios de identidades de 

seres humanos. Optamos por objetos já gastos e que possuíssem alguma relação 

com alguém e que este já tivesse sido parte do cotidiano e ajudado a construir a 

identidade daquela pessoa, mas que agora se encontrava junto aos inúmeros outros 

objetos deixados para trás por outros. Todos esses recursos teatrais servem para 

aproximar o espectador da atmosfera pensada e vivida por nós durante o processo. 

Esse caos corporal que tenta dizer algo sobre um crime grotesco, mas que se vê tal 

como sufocado pela falta de palavras. 

QUADRO 7 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” - MOMENTO 3: O 
JOGO ENTRE CORPO E PALAVRA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO 

 
                     Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

Chega-se ao final desse terceiro momento, entendendo que o fato real 

noticiado se ofusca, deixando apenas um pequeno rastro, quando se cria o corpo no 

momento anterior, passando a se revelar mais quando chega a palavra. Não como um 
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elemento definidor e limitador de sentidos, mas como algo que emerge do corpo e 

caminha lado a lado com ele em cena, o que se diz e o que se faz durante o espetáculo 

tem o mesmo peso. Pois não é o texto que determina a ação, mas ele faz parte dela 

junto com o corpo. 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 

ESPETÁCULO TERRA SEM ACALANTO. 

  

 O processo de criação do espetáculo Terra sem acalanto pode ser lido como 

um caminho alternativo ao processo de criação de Estações dos Passageiros 

Invisíveis. Entender como a notícia é sentida no corpo e reverbera nele, criando 

formas, figuras e imagens que depois serão terrenos férteis para a criação da palavra. 

É um caminho que valoriza tanto o elemento da teatralidade quanto o elemento da 

performatividade na cena. O corpo construído não quer retratar o fato real noticiado, 

mas reverberar, em cena, as sensações humanas que aquele fato causou em nós, 

membros do processo de criação. 

 O que se pode perceber, em determinado momento do procedimento de 

“Ficcionalização do Fato Real Noticiado” através do corpo, é que o fato em si vira 

apenas um rastro, ou como gosto de chamar, um impulso primário sobre o qual o 

corpo irá dançar e criar seu universo fabular. Os elementos trazidos pela diretora, 

através de sua pesquisa em performance ritual, faz com que a performatividade, 

enquanto lugar da ação real que se desenvolve aos olhos do público e que faz flutuar 

os limites entre realidade e ficção na cena, fique mais latente no espetáculo, à medida 

que o corpo dos atores não estão representando algo do mundo, mas sim sentindo 

verdadeiramente aquele fato. 

 A palavra surge depois, não para ilustrar esse corpo que dança o 

acontecimento, mas para completá-lo. Assim como o corpo, a palavra não representa 

algo ou tenta passar uma mensagem ao espectador. Ela apenas é mais um elemento 

que esse corpo se dispõe para dizer o que ele sente a respeito do crime ambiental 

ocorrido em Mariana-MG, o qual, nesse momento da criação, foi referenciado na obra, 

apenas por alguns signos recheados de teatralidade, como terra, água, lama, carne e 

som. Esses que não representam algo ou carecem de uma leitura semiótica para 

entender o seu referencial, pois eles são o que são e referenciam-se a si mesmo. 
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QUADRO 8 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” – O CAMINHO 

ATRAVÉS DO CORPO 

 
Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

 Ao observar o quadro, que mostra o caminho traçado por essa criação, tem-se 

um modelo processual que pode ser reproduzido e atualizado, a fim de o aplicar em 

outros processos de criação que tenham como ponto de partida uma notícia, seja ela 
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qual for. Reforço aqui a importância nesse processo da notícia com caráter grotesco, 

pois acredito que este abre mais naturalmente caminho para uma construção fabular 

e para o surgimento da ficção. Justamente por ele estar em um lugar considerado por 

mim como limítrofe entre o real, o possível, o verdadeiro, a ficção, o fantástico e o 

inventado. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Chegamos ao final dessa dissertação com esquema de funcionamento do 

processo de “Ficcionalização do fato real noticiado”, que tem dois caminhos possíveis, 

conforme discutido nos dois últimos capítulos desse estudo, bem como suas bases 

fundadas em alguns conceitos levantados nos dois primeiros capítulos. Para mostrar 

aonde chego com essa pesquisa, analisarei, na conclusão, o esquema criado por mim 

para a aplicação desse processo na prática. Esse esquema foi organizado após a 

realização da pesquisa, porém ressalto que o mesmo vem sendo construído na prática 

desde o ano de 2013, quando iniciamos o processo de construção do espetáculo 

Estação dos Passageiros Invisíveis. 

QUADRO 9 – PROCESSO “FICCIONALIZAÇÃO DO FATO REAL NOTICIADO” – O SISTEMA 

GERAL DE CRIAÇÃO.  

 

Fonte: Criado por Bruno Quiossa (2018) 

 O sistema proposto acima é uma síntese de tudo que foi discutido nessa 

dissertação. O processo de “Ficcionalização do fato real noticiado” começa com o 

contato com a notícia, esta que surge enquanto fomentadora e alicerce de todo 
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procedimento. Através da notícia, elemento do cotidiano, temos contato com o fato 

real, este que é o acontecimento narrado pela notícia através da visão de um ou vários 

jornalistas. O fato é o elemento palpável da realidade, que pode ser trazido para a 

cena. No fato está contida a fagulha de real que irá alimentar e potencializar o 

procedimento. Criar a partir dele é aproximar cotidiano e cena, suscitando no 

espectador uma reflexão ativa durante a obra. Ele se identifica com a construção e 

com o fato que a atravessa e, a partir disso, levanta questionamentos sobre o seu 

“ser-estar” no mundo.  

 Porém, para esse estudo especificamente, não trabalhamos dentro do 

processo com qualquer fato real noticiado. Chegamos, então, ao segundo ponto do 

esquema mostrado acima, o Grotesco. Neste procedimento, o elemento do grotesco 

serve como algo que classifica um fato como potente para se transformar em cena. 

Então, logo após o contato com a notícia, observamos se a mesma possui elementos 

do grotesco. A escolha pelo grotesco se dá a partir do momento em que ele revela, 

para nós, um mundo alheado, onde as coisas, pessoas e situações beiram o 

fantástico, justamente por fazer com que a realidade e ficção se aproximem. 

Imaginemos uma barreira imaginária que separa o real do ficcional. Essa barreira se 

torna mais fina com a presença do elemento grotesco. Ao aproximar real e ficção, o 

grotesco abre espaço para a imaginação e potencializa a teatralidade e joga com a 

performatividade, se usarmos essa pulsão para criar teatro. 

 A teatralidade surge como um conceito do teatro que busca, na capacidade de 

olhar para o mundo real e fazer daquele mundo cena, teatro. Algo que pertence a 

ordem da ficção. Olhando para uma notícia grotesca percebemos que ela tem um 

potencial teatral, porém a teatralidade surge como algo que é capaz de organizar esse 

potencial que emerge do mundo e transformá-lo em cena. Quando espectador e ator 

se encontram, esse potencial teatral se torna teatro através da teatralidade, que 

encontra brechas naquele real para jogar com a ficção. 

 A performatividade é mais um ponto que se desenvolve, pois é a capacidade 

do real emergir no lugar da ficção. Acredito que teatralidade e performatividade são 

conceitos complementares, pois uma faz emergir do real a ficção e a outra encontra 

na ficção espaços para o real. A performatividade está ligada, ao meu ver, à ordem da 

presença, em que o ator está realmente realizando algo durante a cena, enquanto a 

teatralidade está ligada à ordem da representação, em que o espectador olha e 
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postula a ação do ator como teatro a partir de sua experiências. Ambos conceitos, 

nesse estudo, surgem como possibilidades de jogar com o grotesco em cena. 

Enquanto a teatralidade abre brechas para o surgimento do imaginário, a 

performatividade captura aquele grotesco real e o leva para cena. Através da junção 

desses dois conceitos, posso dizer que temos uma criação que oscila entre ordem de 

presença e ordem de representação, como nos sugere Érika Fischer-Lichte. 

 Após o fato se chocar com esses conceitos e ser “Filtrado” por eles, cria-se, 

primeiramente, dependendo do caminho escolhido, o texto palavra do espetáculo ou 

o texto corpo. O que se pode perceber, contrapondo os dois caminhos traçados, é que 

a construção do texto palavra possibilita uma criação mais organizada, enquanto o 

texto corpo origina uma obra mais caótica. Digo isso, pois a palavra, ao meu ver, tem 

a capacidade de organizar as coisas e o raciocínio, enquanto o corpo surge como 

elemento desestabilizador do mesmo. No entanto, após construir a palavra ou o corpo, 

num primeiro momento, o processo faz com que um origine o outro, ou seja, do texto 

corpo surgirá o texto palavra e vice-versa.  

 Com a junção desses dois textos, temos então a cena. Esta que possui 

características diferentes de acordo com o caminho escolhido. Ao analisar os dois 

processos vivenciados e entendendo que o do Terra sem acalanto é uma atuaização 

do processo que originou o Estação dos Passageiros Invisíveis, noto que o caminho 

pela palavra cria linearmente, com ações encadeadas, o que se aproxima das 

caracterísiticas do drama. Já o caminho pelo corpo cria algo mais cíclico, em que não 

existe um pensamento linear, como o organizado pela palavra, mas existem sim um 

acontecimento, onde não se percebe o início, o meio e o fim. 

 Por fim, concluo com uma reflexão que me atravessa, esta que se origina dos 

processos descritos acima e que são uma característica do objeto final da criação de 

ambos. Entender um fato real noticiado como um acontecimento e partir dele para 

criação, faz-nos criar acontecimentos no lugar de espetáculos. Ao acreditar que 

espetáculo é aquilo se passa aos olhos do público, me motiva dizer que produzo 

acontecimentos, pois no acontecimento se vive junto. Criar, a partir de fatos reais, é 

gerar acontecimentos partilhados pelos seres humanos, que, ao o vivenciarem, 

reconfiguram seu “ser-estar no mundo”. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM RAFAEL COUTINHO (DRAMATURGO) – 

ESTAÇÃO DOS PASSAGEIROS INVISÍVEIS 

 

1. Fale-me um pouco da sua experiência como integrante do processo de 

criação do espetáculo Estação dos Passageiros Invisíveis: O que mais te 

marcou; principais motivações; principais desafios; e como você alimentou o 

processo dentro da função e ser alimentado pelos outros. 

COUTINHO: O processo de Estação dos Passageiros Invisíveis foi um marco em 

meu trabalho no teatro por diversas razões.  A primeira  e mais forte se deve ao fato 

de ser a primeira experiência como dramaturgo de um espetáculo e essa experiência 

vir somada de um processo divergente daqueles que havia participado, na maioria 

das vezes regidos pela tutela do naturalismo e com a função do dramaturgo 

distanciada da sala de ensaio. Dispúnhamos de uma matriz literária que influenciava 

a dinâmica das relações das personagens, Plínio Marcos, um fato, ocorrido no 

mesmo lugar onde ensaiávamos, e a referencia dos atores para a composição de 

seus personagens. Minha principal função foi a de alimentar os atores e o próprio 

espetáculo dramaturgicamente, organizar nossa criação pelo verbo para que 

pudéssemos deglutir nossa criação. Enquanto dramaturgo, o maior desafio foi tentar 

captar personagens trazidos do real.  

2. O que interferiu na sua criação, o fato do espetáculo ter se originado de 

um acontecimento real? 

COUTINHO: A tentação e o desafio do real foi uma força pulsante e tangente durante 

todo o processo. No âmbito da dramaturgia, houve a busca da linguagem daqueles 

personagens. Mas sempre esbarrávamos com a proteção de face, termo do 

sociólogo Erving Goffman, que tanto  influenciou os estudos linguísticos. Segundo 

esse termo nas relações sociais realizamos papeis comunicativos, comandados 

sempre pelo poder. Para a manutenção do diálogo há um jogo de cessões ao seu 

interlocutor.  Logo, como poderíamos captar aquela linguagem se nunca entraríamos 

em contato com ela verdadeiramente? A saída pelo fabuloso e, de certa forma, lírico 

foi o caminho mais adequado em nossos processo, pois além de dar conta do 

inimaginável, invertia os mapas para a plateia futura: poderiam os moradores de rua 

falar daquela forma? Poderiam eles gozar de estruturas humanas? 

3. Ao se deparar com a notícia qual foi a sua relação com ela?  
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COUTINHO: Diante da noticia mote do espetáculo o choque é tremendo. Inúmeras 

questões: O enfoque jornalístico na presença da população de rua em um bairro 

classe média como o grande problema do ocorrido; o tipo de sanção infligida ao 

morador de rua e o que ela acaba querendo dizer: A presença de tempos diferentes 

em nosso próprio tempo – pois uma finalização pela barbárie, por empalamento é, 

no mínimo, medieval;  o problema das drogas em si. 

4. Você acredita que o fator realidade potencializou o processo? Por que? 

COUTINHO: Em inúmeros sentidos. Primeiro pela dificuldade dele próprio: seria a 

cena capaz de captá-lo? Em convenções realistas o real nem é desejado, segundo 

Aristóteles é melhor o impossível crível que um possível incrível. Mas o possível, o 

real, era cruel e tinha o que dizer ao público. Segundo pela transformação do próprio 

espaço: ensaiávamos no local onda havia ocorrido o assassinato, local já 

transformado em escola de arte. Apesar da boa iniciativa, essa transformação 

também representava um cerceamento dos espaços de abrigo à população de rua, 

em nome da arte. Teria a arte esse direito? 

5. Como para você se deu o processo de transposição da narrativa real 

(notícia) para a narrativa ficcional (cena)? 

COUTINHO: Em uma situação limite, como se quiséssemos expulsar o real, mas ele 

estivesse ali como uma presença inexorável. A princípio, dramaturgicamente, a ideia 

era manter a notícia original, mas as escolhas acabaram levando-nos a pensar que 

o foco da plateia não deveria ser a imprensa, ou a notícia em si, enquanto discurso. 

Mas aquela população. Eles são reais. 

6. Quais foram as dificuldades para transpor uma realidade para o palco? 

COUTINHO: A meu ver, a maior dificuldade provinha das armadilhas da 

representação naturalista. A sedução dos estereótipos e a preocupação com a 

fidelidade. Vejo nesse espetáculo um processo de tradução, que sempre será um 

processo de traição. A fidelidade deveria vir da traição que propomos. Da situação 

ali colocada que era real mas já estava sob a mira de um holofote. 

7. O que de real ainda se manteve na obra ficcional? 

COUTINHO: Dramaturgicamente foi proposital a peça ir em direção do fato, este é o 

encerramento da peça com o monólogo da Mulher. O fato jamais deixou de ser 

passado, ele está sempre por vir, é o caminho daqueles personagens, sendo os 

mesmo do fato original ou um patchwork de moradores de ruas assimilados pelos 
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atores. Estão sempre atravessados pelo trem, que antes os levariam para junto de 

demais “improdutivos” – os loucos.  O fato, a notícia se transforma em real pela peça, 

pois ela elege o destino trágico como máxima, como a realidade.   
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM PRISCILA HELENA (ATRIZ) – ESTAÇÃO DOS 

PASSAGEIROS INVISÍVEIS30 

 

O espetáculo Estação dos Passageiros Invisíveis foi concebido com base em 

ideias e pesquisas realizadas em conjunto pelos integrantes da INMundos Companhia 

Teatral. A construção da trama teve grande inspiração no universo marginal e na forma 

dramatúrgica que caracterizou uma das principais obras do autor Plínio Marcos, o 

texto A Navalha na Carne. O processo de construção do trabalho em questão foi uma 

experiência única como artista. Eu, Bruno e Rafael, juntos, resolvemos nos lançar no 

universo do teatro marginal. Jamais poderíamos imaginar que aquela ideia nos traria 

um oceano de descobertas artísticas e pessoais.  

Partimos dos estudos de alguns textos de Plínio, com destaque para o citado 

anteriormente A Navalha na Carne. O precário universo dos miseráveis retratado por 

ele nos provocou um desconforto único e uma vontade de buscar um teatro com um 

cunho sócio-político ainda mais forte. Foi neste momento, dentro da sala de ensaio, 

que a ideia de transpor um fato real - que havia ocorrido exatamente onde 

ensaiávamos - para o palco, nos atravessou. Um fato que envolvia a margem 

silenciada da sociedade: exatamente o universo Plínio. Aquele fato estava ali, tão 

perto e tão distante ao mesmo tempo.  

O processo de criação do espetáculo foi muito marcante principalmente pelo 

envolvimento e imersão dos integrantes. Todos os aspectos, tanto da dramaturgia 

quanto da encenação, foram se estruturando de forma colaborativa. De toda a minha 

trajetória artística, foi esse trabalho o qual eu mais me empoderei. Porque tudo era 

pesquisa. Estivemos juntos desde os jogos de improviso – de onde, através da busca 

pela memória dos atores, surgiria a lembrança do fato escolhido – até a costura final 

do espetáculo. Até mesmo os pequenos detalhes atravessavam todos os integrantes 

da Cia. E havia também um pedaço de cada um de nós em tudo aquilo. Eu me senti 

inteira no trabalho, pelo trabalho, como eu nunca tinha me sentido antes. O instinto 

investigativo alimentava muito o processo da minha criação como atriz. 

No caso, Estação dos Passageiros Invisíveis revive um assassinato de um 

morador de rua que já estava esquecido – se é que algum dia chegou a ser lembrado 

                                                 
30 As mesmas perguntas feitas na Entrevista anterior foram usadas nesta, porém a atriz decidiu responder todas 

em uma mesma estrutura textual. 
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- e engavetado nos arquivos da Biblioteca Municipal de Juiz de Fora. Qual a 

importância de se falar sobre isso? Onde vamos encontrar referências? Porque a 

mídia se comportou de forma tão leviana para com esse fato? Quais foram os 

protagonistas dessa história real? Qual a essência profunda desses 

seres/personagens? Por que? Como? Quando? Quem? Essas e outras inúmeras 

questões nutriam o nosso processo de criação.  

A falta de respostas claras despertava ainda mais o interesse do grupo. Dessa 

forma, a responsabilidade social atrelava-se a motivação de reforçar o teatro como 

um meio de comunicação capaz de dar voz aos seres marginais, renegados pela 

sociedade capitalista e esquecidos pelos meios de comunicação de massa. Eu sentia 

que com esse trabalho estávamos levantando questões importantes, que estávamos 

bagunçando alguma coisa que precisava ser bagunçada. 

A forma com que a dramaturgia foi sendo construída, também me aproximou 

muito do trabalho. Propostas de cenas e diálogos eram sugeridas pelos integrantes 

da INMundos e, com muita maestria, Rafael Coutinho liderava a solidificação das 

ideias enquanto texto teatral. Entretanto, nossa dramaturgia foi muito além do texto 

em si. Ela começou a partir do momento que resolvemos fazer parte de um grupo e 

permeou todos os encontros. Ela era o desconhecido da vida. As cenas foram 

tomando corpo com base nas experiências dos atores. Quando a dramaturgia também 

é construída a partir de um processo colaborativo, ela surge do contato entre os corpos 

presentes e tudo o que contribui para a cena passa a ser dramaturgia. No processo 

de Estação dos Passageiros Invisíveis, fomos dramaturgos do nosso próprio texto e 

das ações também criadas por nós enquanto coletivo.  

A construção do espetáculo em questão se solidificou como a tradução de um 

mundo, dos fatos que foram colocados diante de nós. Parecia o caos. Mas não era 

preciso temê-lo. Que viesse o que tivesse que vir dessa experiência. Que viesse a 

possibilidade de renascer a partir da realidade. Fazíamos ideia do que era a verdade? 

Como nos relacionarmos com o espaço? Como usar nossos centros de equilíbrio para 

adquirir o que era vivo desses personagens? O que nós tínhamos como material, 

como experiência? A encenação foi encontrando seu caminho. Daí em diante, o fato 

ocorrido em 2009 naquela mesma estação onde estávamos mergulhados no processo 

de pesquisa passou a se tornar uma descoberta constante, algo desconhecido que 

nos atravessava, que modificava a relação existente anteriormente. 
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Foi necessária, durante o processo, uma análise cuidadosa e atenta da 

realidade daquele momento. O fato de o espetáculo ter se originado de um 

acontecimento real tornou o processo ainda mais instigante, enquanto trabalho 

criativo, mas também trouxe uma responsabilidade muito maior, para nós, artistas 

envolvidos no processo e, acredito eu, até mesmo para o espectador que compartilhou 

daquele momento. Quando você opta por transpor um acontecimento real para uma 

área de encenação, você também exerce um compromisso social com esse fato e, 

principalmente e de maneira muito delicada, com os envolvidos nele. 

Apesar de ter sido motivada por um fato verídico, chegamos à conclusão que 

deveríamos assumir a ficção. Do fato em si, buscamos manter o retrato dos 

marginalizados e o universo sujo como cenografia, inserindo o feio dentro do 

tradicional espaço do belo. O espaço do espetáculo destaca-se pelas nuances de 

sujeira e extrema miséria, além de ser ambientado em um dos galpões dessa antiga 

estação de trem. Já o trem, veículo de presença frequente na peça, demarca alguns 

momentos de tensão entre os personagens da trama. Foi também o trem citado na 

noticia do jornal – o que reafirma a presença desse meio de transporte na cena do 

crime-. O envolvimento dos indivíduos com as drogas também foi mantido na 

encenação como a questão que culmina no assassinato. 

Com relação aos indivíduos, a personagem Mulher foi baseada na companheira 

real da vítima que foi uma das testemunhas entrevistadas pela mídia. Já a vítima, um 

homem usuário de drogas, se mantêm na trama como Homem, representação de 

muitos marginalizados que se encontram em situação de rua em decorrência, 

principalmente, do uso de substâncias ilícitas. Na entrevista é citada outra figura 

masculina, que também presenciou o fato. Essa figura fecha o triangulo da peça como 

o Outro.  

Na trama, expusemos a história de três moradores de rua com as mesmas nuances 

dos personagens que compõem A Navalha na Carne: um homem, o ser explorador; 

um homossexual, a “hiena” que rodeia o ambiente; e a mulher, submissa ao homem. 

Iniciamos o processo com a seleção de materiais que compreenderiam aspectos 

essenciais para essa relação real/ ficcional que estava se formando no trabalho. 

Fomos abarcados por informações escassas a respeito do fato: o único registro que 

tínhamos era o jornal impresso Tribuna de Minas – veículo de comunicação que circula 

no município de Juiz de Fora e região - do dia 15 de janeiro de 2009. Dessa forma, 
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nosso trabalho foi embasado apenas nas informações obtidas através dessa mídia. 

Poucas informações. Rasas informações. Um caso trágico. Daí em diante, eis a 

questão: Como transportar a realidade para o palco de teatro, sem perder a “poesia”, 

a função estética da linguagem que um produto artístico precisa ter para se dar como 

arte? É uma linha tênue. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM FELIPE MORATORI (DRAMATURGO) – TERRA 

SEM ACALANTO 

 

1 – Quais influências do fato real noticiado, no caso desse espetáculo, o crime 

ambiental em Mariana-MG, para o processo de criação? 

FELIPE: O crime ambiental de Mariana entra como primeiro vetor criativo. O tema, a 

motivação.  

2 – Como é construir a partir de um acontecimento real? 

FELIPE: O acontecimento real tem contornos palpáveis como fato dentro de um 

contexto. É um suporte interessante como ponto de partida criativo por ter esses 

contornos. Dele é possível abstrair, com bastante definição, elementos com potencial 

dramatúrgico, sejam eles linhas narrativas, imagens, figuras humanas, paisagens, 

sensações, entre outros.  Diferente de um vetor criativo abstrato ou intuitivo, que não 

oferece com tanta definição esse conjunto de elementos em estágio inicial da criação. 

3 – Como você enxerga o caminho que se inicia no fato real e se transforma em 

corpo? Quais os elementos usados dentro da sala de criação para fazer essa 

transposição narrativa? 

FELIPE: Acredito que o “corpo” seja o ator/ a atriz em trabalho. Então as possibilidades 

de tornar uma notícia o trabalho de ator são tantas quantas forem as possibilidades 

de organização estética que os atores e/ou diretores dispõem como instrumentos de 

criação. Algo que depende dos procedimentos e, sobretudo, do tipo de linguagem 

pretendida por esses artistas.  

A pergunta parte do pressuposto que a transposição notícia-corpo seja de cunho 

narrativo. Desconfio se a “narrativa-notícia” possa ser transposta a uma “narrativa-

corpo” porque acredito que sejam mídias/suportes de naturezas muito diferentes e 

específicas. De forma mais clara, acredito que a diferença esteja justamente nos 

contornos de produção e recepção dessas mídias. A notícia deseja ter contornos 

claros e objetivos dentro dos seus suportes midiáticos, enquanto a narrativa corporal, 

se levada a rigor e profundidade, pode ser  polissêmica, quadridimensional e muito 

aberta às subjetividades. 

4 – Após um ano de processo, quais os rastros deixados pelo fato real, no que 

vem sendo construído? 

FELIPE: Temos como principal rastro a sensação da tragédia, que deixa de ser 
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localizada no fato e passa a ser universal. E trazemos o que pode ser chamado de cor 

local, porque ainda preservamos nas figuras que criamos um certo regionalismo 

mineiro, cenário central do fato. 

  

5 - Fale-me um pouco sobre sua experiência como integrante do processo de 

criação para a construção do espetáculo TERRA SEM ACALANTO: O que mais 

te marca; principais motivações; principais desafios; e como você alimenta o 

processo dentro da sua função e se deixa ser alimentado pelos outros? 

FELIPE: Para mim, como ator, é muito marcante o trabalho com o rasa box, proposto 

pela diretora Tatiana, porque ele permanece como um exercício de entrada no 

trabalho. Quando essa entrada não se estabelece com eficiência, meu trabalho de 

ator parece não ter o que chamamos, dentro das nossas metáforas de trabalho, como 

“substância”. É uma conexão profundamente orgânica e bastante exigente quanto à 

consciência corporal. Como dramaturgo, o desafio é não produzir uma palavra que 

impere sobre o trabalho, mas que dance com ele. Já que, em Terra sem Acalanto, 

especificamente, escolhemos que a dramaturgia consiste em criação de palavra. A 

escrita vai imperar com muita facilidade se ela se tornar o fio narrativo, mas tenho 

conseguido e me desafiado a usar a intuição para escutar o material levantado e 

propor essa escrita como alimento para meu colega ator, para a diretora e para mim 

mesmo. 

6- Quais o mecanimos utilizados por você para construir o “texto palavra” do 

espetáculo. 

FELIPE: Parto da prerrogativa que palavra é ação. Não no sentido aristotélico, em que 

o diálogo estabelece ação dramática. Mas ação como trabalho. Nossa paisagem é de 

tragédia. Difícil conceber uma ação dramática num cenário trágico. É como o Godot 

pós-guerra, não há possibilidade de ação dramática, porque não há sentidos 

restauradores. Não há o que fazer. Porém, como Dramaturgo não escolho o silêncio. 

Então resta pensar que palavra é essa, incapaz de gerar ação dramática, porém que 

trabalha a poesia desse cenário. Cheguei à conclusão com o Fred (depois de me 

enviar a música) que o espetáculo não trata de vazio, mas de agir no vazio. Cantar 

"pra ninguém"; Falar "pra ninguém"; Agir "pra ninguém".Nesse sentido mora o que 

chamo de trabalho da palavra. A impossibilidade de diálogo é determinada por essa 

instância do vazio. Daí minha opção em pensar monologicamente as vozes dessas 
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figuras, embora aparentemente ela possa se dirigir ao outro (seja o outro um 

personagem ou a plateia). Porque apesar de não haver o sentido reparador de dizer 

algo na tragédia, há um desejo de dizer. E como esse desejo não encontra o outro 

através da escuta, e assim, não estabelece o diálogo, o encontro com o outro se 

expressa como violência no encontro físico desses corpos 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA TATIANA HENRIQUE (DIRETORA) – TERRA SEM 

ACALANTO 

 

1 – Quais influências do fato real noticiado, no caso desse espetáculo, o crime 

ambiental em Mariana-MG, para o processo de criação? 

2 – Como é construir a partir de um acontecimento real? 

TATIANA: (Eu não estou conseguindo separar a 1 e a 2; acho que vou respondê-las 

juntas) 

É pensar na responsabilidade coletiva sobre tal acontecimento, e outros semelhantes. 

Quando eu digo responsabilidade, penso em, pelo menos, duas, entre as possíveis: 

A primeira seria a responsabilidade em como adentrar/atravessar o universo que é 

construído a partir do crime, ou seja, existe um encontro e embate entre o que 

imaginamos que seja o crime e suas relações com as pessoas e o que realmente 

sucede/sucedeu para elas. Existe um cuidado pra que as minhas/ nossas perspectivas 

idealistas – quero dizer, o nosso olhar político sobre o crime e seus atingidos – não se 

sobreponham às pessoas atingidas, e que desse modo nos tornemos os juízes 

definidores de como essas pessoas devem sentir, agir ou reagir a tal. Não somos a 

palmatória do mundo. Então, quando digo responsabilidade ética é não feri, nem 

interferir ou produzir uma verdade definitiva sobre o acontecimento. Por isso, o tempo 

todo, quando converso sobre este trabalho com outras pessoas, uso sempre a palavra 

‘fabulação’ e derivações, a fim de apontar o trabalho em cima de um imaginário que 

parte do acontecimento, mas não tem pretensão alguma de defini-lo; talvez, no 

máximo, desenhar nossas sensações, mas sempre com a responsabilidade de 

apontar o nosso lugar de fala.  

E a partir disso, surge a outra perspectiva sobre a ideia de responsabilidade, que é a 

de como nós agimos cotidianamente em torno da ideia de sustentabilidade. O modo 

como nós nos tratamos e destratamos, as exclusões sociais que ser revelam numa 

ida ao mercadinho ou a pizzaria, e que se estendem até o modo como eu descarto o 

lixo que produzo e me alieno sobre o lugar para onde ele vai, e que se expande 

também até meu celular e as crianças - que tem suas vidas encurtadas – e são usadas 

para coletar minérios que são usados nas baterias longa vida. Usamos usamos 
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usamos usamos. E é como se sempre houvesse sido assim, e a nossa 

responsabilidade houvesse começado no dia em que nascemos ou nos tornamos 

reféns desses usos materiais. 

Quando eu escrevo essa frase, me lembrei da imagem dos Krenak, à beira do rio, 

vendo a lama chegar ao Rio Doce, no choro inconsolável das pessoas vendo o rio 

morrer, os seres morrerem. Não é só matéria: é a vida em todas as suas esferas; são 

culturas e cosmogonias mortas em segundos, são meios de comunicação e 

observação da vida rompidos... pela ausência da responsabilidade.  

Então, o tempo inteiro, bem aqui ao meu lado, essas vidas estão sempre me soprando 

o que precisa subsistir na fabulação: quando falamos de morte, de poder, das 

relações, estamos nesse tração e retenção entre vida e morte, entre viver e morrer, 

entre pulsar e silenciar, entre existir e aniquilar.  

A minha construção pessoal sobre as existências no mundo compreende o visível e o 

invisível juntos, coabitando e se retroalimentando; qualquer passo que eu dou dentro 

desse projeto é sempre pensando, então, nessa harmonização, e nessa 

presentificação desses seres. 

Eu trabalho com performance ritual; Terra sem Acalanto, representa pra mim, um 

grande rito de rememoração daquilo que não foi calado, porque não houve tempo de 

falar; não houve tempo de dizer “socorro”, de socorrer, não existiu tempo de “viver os 

sonhos”; “de se desiludir”. 

As interrupções do fluxo da vida, como um rio, são as que me fazem sentido. 

3 – Como você enxerga o caminho que se inicia no fato real e se transforma em 

corpo? Quais os elementos usados dentro da sala de criação para fazer essa 

transposição narrativa? 

TATIANA: A minha perspectiva cultural me leva a pensar que existe um grande ori, o 

qual vai se ligando aos oris de cada ser humano (estou resumindo tudo). A 

harmonização dessas camadas requer a harmonização entre todos os seres. As 

culturas de terreiro têm esse fundamento: a organicidade com o que veio antes nós, 

o nosso mais antigo ancestral, e que nos dá a vida: a terra e os elementos que a 

acompanham, e a que vamos dando o nome de Nanã, Xangô, Oyá, Oxum, Yemoja... 

Ou seja, a natureza é tão importante pros nossos ancestrais que as transformaram 

em deidades.  

O meu trabalho com performance ritual parte daí, mas também e principalmente, antes 
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daí, justamente nesse ponto limiar de quando a natureza se torna deidade; ou até um 

pouco antes: quando os elementos se combinaram pra se transformar no que a gente 

identifica como rio, chuva, raio, atmosfera, lama.  

Dentro da sala, então, seguimos por exercícios que contemplassem esses vários 

corpos: o individual, o coletivo, o ambiental; isto é, o meu corpo, o meu corpo junto 

aos de outras pessoas, e esses corpos todos juntos aos dos seres da natureza (as 

pedras, a água, a terra, o ar, o calor, o vento), ou como a gente chama 

metafisicamente, os elementos e suas combinações: água, ar, fogo, terra, terrágua, 

águar, fogágua etc. 

Se a performance ritual trabalha a partir da rememoração, quais são e onde estão e 

como se comportam as memórias desses elementos nos nossos corpos (já que somos 

constituídos por eles)?  

Se vivemos, de algum modo, mais ou menos próximos, esse crime, quais são as 

reverberações ‘espirituais’ que o impacto desse crime causou nos elementos da 

natureza e que vibraram e alcançaram os elementos dos nossos corpos individuais? 

Essas perguntas são plenamente apoiadas na ideia física sobre as ondas e que cada 

corpo é atingido e atravessado por abalos constantes: só pensar que quando eu digo 

algo pra você, o que você recebe não foi o que eu emiti, mas foi uma vibração do meu 

corpo sobre o ar, cujas moléculas seguiram vibrando até o seu corpo e atingiram as 

suas células responsáveis pela sua audição e que segue até ser transformado em 

resposta neuronial e encontrar sentido no teu campo de conhecimento/quadro 

perceptivo e retornar e assim por diante. 

Portanto: porque não compreender que quando um crime dessa envergadura 

acontece, o nosso corpo responde, ainda que o silencie, a ele. O que precisávamos 

então era chacoalhar a material pra que o que foi calado e guardado fosse comunicado 

de alguma forma. Precisávamos acordar os elementos-corpo pra que eles nos 

contassem o que os elementos-natureza lhes contaram. 

Por isso mesmo, após as proposições dos exercícios – que se centraram nos 

elementos, mas foram atraindo outras categorias poético-estéticas – algo importante 

a fazer é o registro verbal, seja através da conversa ou da escrita, pra que a 

experiência emergida não mergulhasse em silêncio novamente. Não é uma sequência 

fácil, no sentido que, à medida que mais camadas vão sendo desveladas e 

compartilhadas, novas peças de significados chegam reconfigurando os sentidos do 
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que se quer fabular; o que nos faz retornar ao trabalho de corpo com um novo sentido 

geral associado; o processo criativo de Terra sem acalanto, portanto, é bem próximo 

ao conceito de autopoiese, visto através de Maturana e Varella, e também ao de 

alterpoiese, e talvez, de transpoiese, pois que atravessa as relações entre seres 

humanos e atravessa uma gama imensa de relações psico-ambientais. 

4 – Após um ano de processo, quais os rastros deixados pelo fato real, no que 

vem sendo construído? 

TATIANA: Todos possíveis. Contudo e o que me deixa feliz: não exploramos as 

tragédias pessoais! Fabulamos, sim, as alegorias que são observáveis no crime: o 

poder, a morte e sua infalibilidade, a pobreza, a vulnerabilidade, a ancestralidade e o 

mistério da vida, e a resposta desta para a maldade que lhe infligem, personificando-

as, afluindo nossas sensibilidades e sentimentos em relação a cada uma delas, mas 

compreendendo todas estas ‘personagens’ como arquétipos presentes em toda 

grande tragédia causada pela interferência e desarmonização entre seres humanos e 

a biodiversidade (e aqui relaciono: a escravização africana, o holocausto judeu, as 

doenças erradicadas que retornam, as doenças respiratórias decorrentes de guerras, 

tsunamis e tantas outras). 

5 -  Fale-me um pouco sobre sua experiência como integrante do processo de 

criação para a construção do espetáculo TERRA SEM ACALANTO: O que mais 

te marca; principais motivações; principais desafios; e como você alimenta o 

processo dentro da sua função e se deixa ser alimentado pelos outros? 

TATIANA: Um primeiro fato é que eu não consigo me colocar em um lugar imaginado 

em torno da palavra “diretora”; me vejo sempre como uma observadora  privilegiada; 

o termo mais próximo sobre o que eu gosto realmente nesse processo é o de 

“preparação corporal”, ou melhor “ativação corporal”, isto é, propor ao corpo de vocês 

estímulos pra que a ideia cênica de presença seja a condutora da fabulação, e dentro 

disso, o dinamo-ritmo entre as alegorias/arquétipos do trabalho seja performado; 

dentro disso, um grande desafio, talvez, seja justamente orientar um desenho do 

espetáculo, de forma que keras e manis (o vigoroso e o suave, respectivamente) 

estejam em dança nos diversos níveis – entre as partes do corpo de cada ator, no 

corpo da cada um ator, entre as personagens, na atmosferas dentro do quadro, entre 

os quadros. Tudo isso em prol de tornar a fábula encarnada de sentidos sensivelmente 

acolhíveis por quem nos assiste. Uma vez que partimos de uma concepção abstraída 
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do acontecimento, a minha preocupação é em não torná-la abstrata, mas com 

verdades humanas honestas e justas com a grandiosidade dimensional dessa 

tragédia e o respeito que a sua rememoração merece de nós.  
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DA NOTÍCIA QUE ORIGINOU O ESPETÁCULO 

“ESTAÇÃO DOS PASSAGEIROS INVISÍVEIS” 

 

Jornal Tribuna de Minas 

Juiz de Fora, 15 de janeiro de 2009 

 

Homem foi morto com golpes de faca, guarda-chuva, cabo de vassoura e 

um pedaço de madeira na Estação Mariano Procópio. 

 

MORADOR DE RUA É BRUTALMENTE ASSASSINADO 

Um morador de rua foi morto brutalmente dentro da Estação Mariano Procópio, 

na madrugada de ontem. O homem teria sido surpreendido por três andarilhos, 

sendo atacado com golpes de faca, um pedaço de madeira, cabo de vassoura e 

um guarda-chuva dentro de um dos galpões do imóvel, que é tombado pelo 

patrimônio histórico-cultural do município. O trio suspeito do crime foi preso, mas 

se negou a prestar depoimento na delegacia e foi encaminhado para o Ceresp31. 

A Polícia Militar foi chamada por outra vítima, que conseguiu escapar das 

agressões. O crime está sendo apontado como latrocínio – roubo seguido de 

morte. A violência chamou atenção para a situação de abandono da estação, que 

já vinha sendo usada como ponto para uso de droga e para esconder objetos 

furtados na região. Além disso, o imóvel é alvo de saques constantes. Apesar de 

haver verba liberada desde 2006 para projeto de restauração do patrimônio, a 

burocracia impede que o investimento seja feito. 

 

Crime dentro de imóvel tombado no Mariano Procópio. 

HOMEM É MORTO BRUTALMENTE EM ESTAÇÃO ABANDONADA 

Morador de rua  foi esfaqueado e golpeado com pau, guarda-chuva e vassoura; outra 

vítima conseguiu escapar e chamar PM; 3 foram presos por suspeita de latrocínio 

 

Repórteres: Sandra Zanella e Fernanda Sanglard 

Um morador de rua foi morto brutalmente na madrugada de ontem, dentro da 

Estação Mariano Procópio, no bairro homônimo, Zona Nordeste da cidade. Uma 

                                                 
31 Unidade prisional da cidade de Juiz de Fora 
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possível tragédia no local já havia sido alertada por moradores, comerciantes da 

região e pessoas ligadas a ONGs que lutam peça revitalização do lugar, 

abandonado há anos. Por volt das 3h, o homem não identificado dormia no 

galpão do antigo armazém quando teria sido surpreendido e atacado por três 

andarilhos. O trio suspeito teria usado um pedaço de madeira para golpear a 

cabeça da vítima, que perdeu massa encefálica, e ainda introduzido um guarda-

chuva na garganta e uma vassoura no ânus do homem, além de esfaqueá-lo com 

uma faca em várias partes do corpo. O caso, que está sendo tratado como 

latrocínio – roubo seguido de morte – teve requintes de crueldade e chocou a 

população, principalmente por ter acontecido no interior de um imóvel tombado 

como patrimônio do município. 

A PM foi acionada por outro morador de rua que dormia no local e que também 

foi vítima dos criminosos. Dois suspeitos já haviam fugido e foram detidos nas 

imediações. O terceiro estava escondido em um banheiro do imóvel. O s três 

foram levados para a 7° Delegacia de Polícia Civil, onde tiveram o flagrante 

confirmado por latrocínio e furto, sendo encaminhados ao Ceresp. Eles não 

quiseram prestar depoimentos, reservando-se ao direito de falar apenas em 

Juízo. Outra vítima de 46 anos, que também dormia no local e conseguiu fugir, 

levou paulada e teve roubado tênis, celular e rádio. “Eles esperaram o trem 

passar para abafar o som dos gritos e pancadas. Nesta hora, também aproveitei 

o barulho, para fugir pelo telhado, e chamei a polícia. Mas esperava encontra-lo 

com vida.” A companheira da vítima o identificou apenas com o primeiro nome, 

José Carlos. Segundo a mulher, ele teria 51 anos. Ela dormia ao lado dele e 

contou que o crime teria ocorrido porque os bandidos não encontraram nada de 

valor. “Eles o mataram por causa de um dinheiro que ele tinha prometido”. O 

outro morador de rua pondera: “Eles foram lá para assaltar, mas também para 

barbarizar. Estou machucado por fora e por dentro.” 

O crime brutal causou indignação em quem trabalha ou mora perto da estação. 

“Trabalho por aqui há um ano e, de dois meses para cá, a situação piorou. Tem 

uns dez andarilhos que dorme lá. A estação foi tombada, mas está jogada às 

traças. Não há vigilância e, na hora em que o trem passa ninguém ouve nada”, 

disse o homem que preferiu não se identificar. 

Segundo o cabo da PM responsável pela ocorrência, Gerson José Apolinário, os 
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suspeitos também seriam andarilhos. “O objetivo era roubar e matar. Quando 

entramos no local, encontramos a vítima deitada de barriga para cima. Também 

havia um ferro de guarda-chuva na boca dele. Ao lado do corpo, encontramos 

um toco maciço de madeira, barra de ferro, pedaço de cabo de vassoura, o 

guarda-chuva todo quebrado e uma faca de cozinha com a lâmina retorcida.” Os 

objetos foram levados para a delegacia. O Samu foi acionado para constatar o 

óbito da vítima. O corpo foi encaminhado para o IML e, e até o fechamento desta 

edição, continuava sem identificação formal. A vítima era negra, tinha 1m54 de 

altura, cabelos crespos e uma tatuagem no tórax, em formato de coração, e na 

costa esquerda, com dois nomes: Maria do Carmo e José Carlos. 

 

REPERCUSSÃO ENTRE OS COMERCIANTES DA ÁREA PRÓXIMA A 

ESTAÇÃO 

“Eu não fiquei sabendo do homicídio. Agora, minha preocupação só aumenta 

porque as pessoas que tomaram a estação e realizaram esses crimes não têm 

nada a perder. Além disso, a linha do trem e os vagões abandonados facilitam a 

fuga. Acredito que não seja o imóvel, mas toda a região está muito abandonada. 

A maioria dos comerciantes tem as portas reforçadas por causa do medo de 

arrombamento. Acredito que um dos projetos de melhoria do bairro deveria ser a 

revitalização da estação e o investimento em projetos culturais. É péssimo ver 

esse abandono.” 

Ademir Junior – proprietário de salão de cabeleireiro 

“O abandono da estação é total. Até demorou para acontecer uma tragédia. 

Agora, espero que os órgãos responsáveis tomem providência. É hora também 

da comunidade pressionar. O local é patrimônio histórico do município e não pode 

continuar largado. Não dá para entender porque há tanto descaso. Cansei de 

pegar trem ali quando era mais novo, moro no bairro há mais de 30 anos e só 

vejo a situação piorar. A única melhoria foi em relação ao policiamento no bairro 

que, depois de inúmeras ocorrências de arrombamento e furto foi intensificado.” 

Geraldo Luiz Medeiros – proprietário de uma loteria. 

“Fiquei sabendo do assassinato e não me surpreendi, porque há pessoas que 

dormem dentro dos vagões e da estação e utilizam o local de maneira 

inadequada. A depredação do patrimônio já é assistida há anos, e é uma pena 
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porque o prédio tem uma arquitetura bonita e faz parte da história da cidade. 

Essa foi a segunda estação coberta da América Latina, mas as telhas caíram e 

nunca mais foram colocadas. O que já demonstra o descaso. A transformação da 

estação em um ambiente cultural e turístico seria uma ótima ideia, evitaria crimes, 

deixaria de servir de refúgio e poderia transformar o local em um complexo 

artístico, já que está em frente ao museu” 

Sérgio de Almeida Alves – proprietário do bar Pró-copão 
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ANEXO B – O “TEXTO PALAVRA” DO ESPETÁCULO “ESTAÇÃO DOS 

PASSAGEIROS INVISÍVEIS” 

 

Estação dos Passageiros Invisíveis
32 

 

Tragédia Noticiada       Rafael Coutinho 

 

CENÁRIO:  

UMA ESTAÇÃO DE TREM ABANDONADA. TRÊS AMBIENTES SÃO 

APRESENTADOS. EM UM EXTREMO DO PALCO, O PRIMEIRO AMBIENTE, 

ONDE VEMOS GAIOLAS, PAPÉIS, SOBRETUTO JORNAIS, E UM CABO DE 

VASSOURA. AO CENTRO, O SEGUNDO AMBIENTE, NO QUAL APARECEM 

VÁRIOS GUARDA-CHUVAS. NO OUTRO EXTREMO DO PALCO, VEMOS 

ENTULHOS: OBJETOS SEM FUNÇÃO, CANECAS, PRATOS, BRINQUEDOS E 

OBJETOS QUE FORAM DA ESTAÇÃO EM SEU TEMPO DE FUNCIONAMENTO, 

COMO UM RELÓGIO, E UMA PLACA. 

PRÓLOGO: 

 OS TRÊS ATORES ESTÃO EM CENA. VÁRIOS JORNAIS PELO PALCO. CADA 

ATOR SE APROPRIA DE UM JORNAL E COMEÇA UM JOGO DE INTERAÇÃO A 

PARTIR DAS NOTÍCIAS DO JORNAL. CADA ATOR DEVE SE APROPRIAR DO 

DISCURSO DO JORNAL QUE TEM EM MÃOS PARA REALIZAR SUAS FALAS. OS 

JORNAIS DEVEM SER TROCADOS, POR OUTROS JORNAIS AO CHÃO E 

TAMBÉM ENTRE SI. EM DADO MOMENTO, ALGUM JORNAL ESPECÍFICO OU 

APENAS UMA NOTÍCIA DEVE SER DISTRIBUÍDO ENTRE A PLATEIA,. DEVERÁ 

HAVER TROCA ABRUPTA DE ASSUNTOS: ASSASSINATOS, FUTEBOL, FOFOCA 

E POR ÚLTIMO A METEOROLOGIA. 

ATOR 1 – Agora, a previsão do tempo de hoje: Manhã, parcialmente nublada. 

ATOR 2 – Tarde de chuva. 

ATRIZ 1 – Noite encoberta. 

Ator 1 – Boa noite. 

ATOR 1 SAI, DEIXANDO OS JORNAIS NO CHÃO. EM SEGUIDA, ATRIZ 1 O 

                                                 
32 Texto disponível no acervo da INMundos Companhia Teatral 
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ACOMPANHA. ATOR 2 REMANEJA OS JORNAIS E EM SEGUIDA SAI. 

INÍCIO:  

 ENTRA HOMEM COM UMA GARRAFA DE BEBIDA. ANDA PELO ESPAÇO 

OBSERVANDO, VAI ATÉ AS GAIOLAS, QUE MESMO VAZIAS, LEVAM HOMEM A 

ABRI-LAS COM CERTA IRRITAÇÃO.  

HOMEM – (INDIGNADO) Merda!! Um dia perdido, o estômago saindo pela boca. E 

nada pra aliviar. Ainda vou ter que dá uma de caçador a essa hora. Inferno... 

HOMEM AGORA FAZ BARULHOS QUE LEMBRAM UM PÁSSARO. MIRANDO O 

TETO, USA UM CABO DE VASSOURA TENTANDO ALCANÇAR O TOPO DA 

ESTAÇÃO. DE REPENTE PARA. 

HOMEM – (EXALTADO) Mulher, mulher! Acorda, porra, e vem ajudar a achar um 

pombo! 

NESSE INSTANTE SURGE POR BAIXO DE UM COBERTOR, DE ALGUM PONTO 

DA CENA, UMA MULHER. 

MULHER - Merda! Para de gritar, se não acorda os bebês!! (ELA DESENROLA UMA 

BONECA, COLOCA-A NO CHÃO E COMEÇA A ANINHA-LÁ) Não se assuste meu 

bebê, mamãe está aqui... Sempre estarei aqui para te proteger! (ALISA O VENTRE E 

DIZ) Os dois... 

HOMEM - Você é uma tonta, um bebê dentro da barriga ninguém acorda! 

MULHER – Acorda, sim! Sempre que a gente dorme ele acorda. E quase nunca ele 

tá satisfeito, tem brigado muito com a mamãe... 

HOMEM - (IRONIZA) Esse bebê deve chorar é de fome, e, se for, a culpa é sua. Larga 

de papo e vem me ajudar. 

MULHER - Tá certo, mas não faz muito barulho, se não eles vão chorar tanto que 

minha cabeça vai doer a noite toda... 

MULHER VAI ATÉ AO AMBIENTE TRÊS E RETIRA DOIS PRATOS, OS POSICIONA 

NA CENA COMO SE MONTASSE A MESA PARA O JANTAR. 

HOMEM – Vamos, então, não vamos perder tempo... Tô morrendo de fome, o dia hoje 

foi uma merda. Não deu pra tirar nada. A chuva caiu e me fodeu. Molhou tudo, nada 

de dinheiro. 

MULHER – É porque dinheiro é papel, aí não dura. É fácil de rasgar, de molhar. 

HOMEM – Mas não é fácil de achar na rua. O papel que eu acho não vale nada... 

MULHER – Mas não é tudo papel? 
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HOMEM – Mas não vale! Dá pra calar a boca, chega dessa merda por hoje. (MIRA O 

TETO) Não sei que merda tá acontecendo. Choveu a tarde toda, esses bichos deviam 

tá aqui. 

MULHER – (ACHANDO ENGRAÇADA A SITUAÇÃO) Acho que eles viram que você 

é mais perigoso que a água (RI). 

HOMEM – (EM TOM AMEAÇADOR) Pelo menos isso você sabe, que eu sou 

perigoso. Você ainda debocha na minha cara! 

MULHER – (TENTANDO DAR UMA SOLUÇÃO) Acho que alguém comeu os pombos 

antes de nós. 

HOMEM - Quem? 

MULHER - Outro animal, acho que um rato. 

HOMEM - Você não sabe que os ratos e os pombos são bichos irmãos? Só que um 

tem asas e bico, e o outro, patas e dentes... Mas são todos podres... 

MULHER - Não, o pombo não.  Os pombos são anjos disfarçados! 

HOMEM – (DEBOCHANDO) Anjos?! E anjos lá são doentes? Pombo deve ser um 

bicho do diabo, só tá por aqui pra adoecer as pessoas... 

MULHER - Deixa de ser bobo! Se eles dessem doença a gente já tinha pegado. 

HOMEM – Não vou discutir essa idiotice com você! Eles passam doença sim. 

MULHER - Então por que a gente não tá doente? 

HOMEM - Porque a gente deve ser que nem os pombos. 

MULHER - Anjos disfarçados? 

HOMEM – (DEBOCHANDO) Não seja tonta! Anjos! Somos livres como eles,(SECO) 

qualquer buraco serve, é só ter migalhas para bicar. Vamos logo com isso, que tô com 

fome. 

MULHER - Acho que não vai ter pombo pra essa noite. 

HOMEM – Pelo visto, não vai ter merda nenhuma.  

MULHER – E se tiver ratos? 

HOMEM – E o que te faz pensar que eu vou comer um rato, sua idiota? 

MULHER - Se eles são irmãos, o gosto não deve ser muito diferente... 

HOMEM – (DEBOCHE) Então eu vou querer um bem gordinho, no espeto... 

(RESMUNGA) Era só o que me faltava... 

MULHER – (SOLÍCITA) Se você quiser, eu procuro... 

HOMEM – Para de falar merda! Me deixa em paz! Era melhor passar fome com papel 
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e água do que com você... Nunca tenho paz nesse inferno! 

MULHER – Só quando ele vem. 

HOMEM – Não. Quando ele traz o que eu quero. É verdade, nesses momentos eu 

também tenho paz. 

MULHER – Será que os pombos foram dar a mensagem? 

HOMEM – Que mensagem? Do que você tá falando? 

MULHER – Vai ver eles foram falar com Deus, falar da gente. 

HOMEM – Se esses bichos nojentos pudessem fazer isso, eu ia mandar atrás do seu 

irmão, que parece tá querendo me passar para trás... Ele apareceu hoje? 

MULHER – Não... Não teve ninguém aqui. 

HOMEM - Aquele veado não dá as caras tem três dias. Como é que você quer que eu 

fico? Me dá essa merda dessa garrafa. 

MULHER PEGA A GARRAFA DE BEBIDA E LEVA AO COMPANHEIRO, QUE 

AGORA VAI SE ACALMANDO. 

HOMEM - Isso aqui é felicidade pouca. Não serve pra muita coisa não. Eu não tô 

acostumado com pouca merda não... 

MULHER - É porque você não deixa ela entrar. 

HOMEM – Deixo sim, mas isso já não adianta mais... 

MULHER - Essa aí serve. É pouca, mas esquenta a gente. E se a gente fica quente, 

a gente fica feliz. Quando a gente tá feliz nem tem o que dizer. O seu problema é falar 

demais. Quando vai ver a felicidade passa. Você mija ela todinha (RI). 

HOMEM – Eu já nem tenho mais o que esquentar... Preciso é esfriar. Eu não consigo 

tapar o sol com peneira não. Uma peneira não tapa nada, o sol continua lá, os raios 

conseguem passar pelas grades. Mas com o tempo a gente se acostuma, se 

acostuma a olhar para o sol sem proteção... Acho que o ser humano se acostuma com 

qualquer coisa... 

MULHER - (RI NOVAMENTE) Você não se acostuma com nada. Nem com essa 

cachaça você acostumou... Você é que nem o trem. Tem pressa de passar pelos 

lugares. Não gosta de esperar. 

HOMEM – (PENSANDO SI PRÓPRIO) Nisso você tem razão. Tenho pressa, passo 

pelos lugares correndo... Mas to preso numa merda de um trilho... (AGORA 

RESPONDENDO) Se a gente espera a gente morre. 

MULHER - Esperar é a única coisa que faço (VAI AO VENTRE). 
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HOMEM - E espera até demais. Por falar em esperar, já tem muito tempo que estamos 

nesse lugar, amanhã nós vamos embora. 

MULHER - Não vamos nada, eu gosto daqui. 

HOMEM – (DEBOCHE) E desde quando você tem escolha? Quem manda aqui sou 

eu, seu homem, tá ouvindo?! Presta atenção, se aquele veado do seu irmão não 

aparecer hoje, pode juntar tudo que temos porque vamos embora assim que o sol 

nascer. 

MULHER - Vamos nada, você só fala assim pra me assustar, só porque gosto daqui. 

Não vamos embora não. Aqui é bom, Temos o que precisamos, aqui é nossa casa... 

HOMEM – (DEBOCHANDO) Temos?! Nós não temos nada! (ENFÁTICO) Nossa casa 

é a rua, é mundo. A gente pode tá preso no trilho, mas não tamo presos em raízes... 

Além do mais, já não tem comida e tem essa merda de trem que você só reclama... 

MULHER – (AFLITA) É que se eu me distraio e não tapo os ouvidos dos meninos, ele 

apita e acorda eles. Mas não vou reclamar mais. Por favor, vamos ficar aqui!! 

HOMEM – (NERVOSO)Já tão manjando a gente, merda! (AGORA TENTANDO 

CONVENCÊ-LA) Daqui a pouco aparecem aqueles homens, querendo levar a gente 

daqui a força.  

MULHER – Não é assim! Eles conversam com a gente. 

HOMEM – (PERSUASIVO) Isso tudo é truque! Conversa fiada pra você acreditar. 

MULHER – Talvez não, quem te garante? 

HOMEM – Sua idiota! Não repara que isso aqui não é que nem os becos ou os cantos 

da rua? Isso aqui é de gente importante. Gente importante teve por aqui. Qualquer dia 

voltam pra tomar. 

MULHER – Gente importante aqui? Quem tá de conversa fiada é você. 

HOMEM – Presta atenção! Isso não é nosso! 

MULHER – Não é de ninguém, tá vazio! É de quem chegar!! 

HOMEM – Você é uma estúpida mesmo. Se a gente entra em um lugar que não é 

nosso, eles chamam os homens pra nós!! 

MULHER – Não! Os homens não! 

HOMEM – (AINDA PERSUASIVO) E você sabe como é, não é? Primeiro vão tirar seu 

filho de você, e depois de colocar em um lugar escuro, você vai ficar sozinha... 

(DEBOCHE)  Vai pra um lugar melhor, (RI) 

MULHER – (AFLITA) Não, meu filho não... 
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HOMEM – Agora você entendeu, não é? Temos que ir logo... 

MULHER – Temos que esperar mais... o mano, o bebê.... como é que eu ando nesse 

estado, esperando neném? 

HOMEM – O bebê?! Já to cansado de esperar, por mim você pode ter esse filho no 

esgoto.   

MULHER – Desgraçado!! Ele é seu filho também! 

HOMEM – (RÍSPIDO) Não tô preso a ninguém, não vai ser mais um ratinho que tá pra 

vir pro mundo que vai me colocar raiz. (MALDOSO) Se bem que, quando fica maior, 

dá pra colocar na rua pra trazer dinheiro pra dentro de casa. Porque você é uma louca 

e inútil! 

MULHER –  Seu merda, filho da puta!! 

HOMEM – Ah, é?! Desse jeito eu vou e te deixo sozinha,. 

MULHER – (AINDA CONTRARIADA) Me desculpa, eu não queria... É que você é 

meu homem, mas não é certo falar assim dos filhos... 

HOMEM – Deixa de bobagem, não vale a pena se prender a nada. De uma hora pra 

outra a gente pode perder tudo. 

MULHER – Até a família, não é? 

HOMEM – Até...(INTRIGADO) Do que você tá falando? 

MULHER – Nada...  

HOMEM – (PREOCUPADO) Do que você tá falando? De onde você tirou isso? 

(PRESSIONANDO) Fala, porra! 

MULHER – (INTIMIDADA) Não posso, eu... eu prometi... 

HOMEM- Ah! Já entendi a merda toda, já sei quem tá metido nessa. Mas você vai 

falar tudo agora! 

MULHER – Se você já sabe não preciso contar nada! Pode fazer o que você quiser 

que eu não conto... 

HOMEM – (AGARRA A MÃO DELA) O que quiser, é?  

MULHER – O que quiser, não falo... 

HOMEM – Então eu vou fazer você chorar, agonizar. Você vai gritar tanto que esses 

bebês vão gritar junto. Vocês vão gritar mais alto que o trem! 

MULHER – (SUPLICA) Os bebês não! Por favor, os bebês não... 

HOMEM – Ah... (RI) Então desembucha logo! 

MULHER – O mano. O mano falou que você tinha dois filhos... dois filhos e uma 
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mulher. Que vocês moravam naquelas casas altas... 

HOMEM – Veado desgraçado! Mais o quê? 

MULHER – Mais nada... 

HOMEM – Tem certeza? Você tem certeza? 

MULHER – É... a gente tava lembrando quando a gente era miúdo, e morava naquelas 

casas com camas em cima das outras. Quando o Sô Zé levou a gente pra lá. 

HOMEM – Quem? 

MULHER – O Sô Zé. Ele que levou a gente pra essas casa. 

MUDANÇA ABRUPTA DE LUZ. FOCO EM SÔ ZÉ. ENTREVISTA COM SÔ ZÉ. 

SÔ ZÉ – Lembro sim, senhor. Eles eram miúdo e andavam aqui pelo bairro, sempre 

brincando com meus neto. Mas ninguém sabia de quem eles eram filho. Eu perguntei 

pro meu neto deles e você sabe o que ele me respondeu? (pausa) Que eles eram 

marido e mulher (Ri) Que moravam sozinho. (Pausa) É, aí eu fui ver isso direitinho. O 

moleque disse que era irmão da menininha.(Pausa) a verdade é que na rua qualquer 

um é qualquer coisa de qualquer um (ri) mas aí eu levei eles embora. O senhor sabe, 

solto assim na rua a única coisa que o bicho gente faz é besteira. (Pausa) Faz cria. 

 

 

MULHER - Aí eu queria saber onde você ficava quando você era garotinho... 

HOMEM – Só isso? 

MULHER – Tem mais? Eu... eu queria saber... 

HOMEM – Não, esquece essa merda. 

MULHER – (ELA SE APROXIMA DELE) Por que tanto segredo? Às vezes acho que 

é por isso que você fica tão agitado. Não fala o que deve falar. Mesmo que você não 

fale dos seus outros filhos, eles existem, não é? 

HOMEM – Não compensa falar, tem palavras que parece não sair da língua, nem o ar 

dos pulmões. Parece um veneno que vem lá de baixo do estômago. A palavra corroí 

tudo por dentro pra sair, mas a boca cala e ela volta corroendo tudo de novo. É 

verdade, eles existem, estão todos dentro de mim, me maltratando. Não tem nada de 

bom dentro de mim, dentro de mim tem tudo que eu fui. Me dá mais um gole? 

MULHER – (ELA ENTREGA A GARRAFA PARA ELE) Isso aí não faz morrer também. 

Esse que tá vindo, esse que tá vindo vai ser pra curar essa dor e vai ser tudo que os 

outros não foram. Ainda mais que, eu sou o que a outra não é. 
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HOMEM – (GARGALHA) Não fala merda, você não tem noção de nada?  

MULHER – Como é que era essa outra aí? O que é que ela tem que eu não posso 

dar? 

HOMEM – Deixa de palhaçada, agora você quer ser minha mulher? É? Você se 

preocupa tanto com esses seus filhotes que esquece de mim... Isso só faz eu querer 

ir embora... 

MULHER – (PREOCUPADA, MAS, AO MESMO TEMPO, INSINUANTE) Mas o que 

você quer que eu faça? Você sabe que eu faço... Não tanto pelo bebê, mas eu faço. 

HOMEM – (ACEITANDO O JOGO, INSINUANDO TAMBÉM) Não tá vendo que 

preciso de qualquer coisa que alivie o meu lado? A bicha não dá as caras, eu preciso 

de outras coisas... 

MULHER – Você sabe que sou sua... 

NESSE MOMENTO, HOMEM COMEÇA A ACARICIA-LA, DE UMA FORMA NADA 

SUTIL, SEM DELICADEZA. MULHER PERMANECE ESTÁTICA, COMO SE NÃO 

QUISESSE TOMAR ATITUDE, MAS SENTE AS CARÍCIAS DE FORMA 

PRAZEROSA. NESSE MOMENTO, COMEÇA, AO FUNDO, UM SOM DE TREM.   

MULHER – Ai, não... que barulho é esse... 

HOMEM – Era só o que me faltava. 

MULHER – Ai, não... os bebês, os bebês!! 

NESSE MOMENTO, OUVE-SE O BARULHO DO TREM, MUITO ALTO, QUASE 

ABAFANDO AS VOZES DOS DOIS. MULHER COMEÇA A GRITAR. 

MULHER – Ahhhhh! Merda! Ele acordou os bebês, eles não param de chorar!! Esse 

trem está apitando na minha cabeça!! 

O TREM AINDA PASSA, DEIXANDO NA CENA APENAS AS LUZES RÁPIDAS 

PROVOCADAS POR SUA GRANDE SOMBRA. 

HOMEM – Não consigo te entender, para de gritar, porra! Já não basta esse barulho 

infernal?! 

NESSE INSTANTE O TREM VAI EMBORA E MULHER CHORA. 

MULHER – (CHORANDO) Ele acordou os bebês, e você não fez nada! Você não 

consegue me ajudar, eu preciso do mano, quando era só eu e ele era diferente... Se 

ainda fosse como antes, ele ia dar um jeito nisso!!  

HOMEM – Você não acha que chega dessa merda, não?! Vá choramingar pro diabo 

que a queira!! 
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MULHER – Você tá me machucando, você vai assustar mais ainda os bebês!! 

HOMEM – Mais essa!! Que bebê ?? Não aguento mais essa história! Você não tá 

vendo que você tá louca? E eu aqui dando papo pra essa história de bebê. O trem 

pelo menos vem toda hora.  

MULHER – Desgraçado, você não fala dos meus filhos, desgraçado. 

MULHER VAI PARA CIMA DE HOMEM COMO SE FOSSE ESBOFETEÁ-LO. 

HOMEM EMPURRA MULHER QUE CAI AO CHÃO. NESSE MOMENTO, ALGUÉM 

CHEGA: OUTRO, COM UM GUARDA CHUVA. OBSERVA A CENA E DEPOIS FALA: 

OUTRO – Família! Que saudades de vocês! 

HOMEM –  Ah!, finalmente apareceu... Para de gracinha e desembucha logo se você 

trouxe a parada! 

OUTRO  – Relaxa!! Eu tenho o que você precisa, pra que a pressa? A minha maninha 

que precisa da minha atenção... 

MULHER – Mano, achei que não vinha mais, três dias sem aparecer. Fiquei muito 

preocupada, a rua anda perigosa, muita bandidagem. 

OUTRO – Ah, minha flor, eu conheço esses caminhos. E ninguém mexe comigo, na 

rua eu sou uma atração, uma estrela! 

HOMEM – Ninguém mexe por que o bandido é você! 

OUTRO – Ô babaca, não se intromete, o assunto aqui é com a minha irmã. Como 

andam os bebês? A barriga cada vez maior! 

MULHER – Cada vez mais crescidos, não é mano?  

OUTRO – E já tá pra vir? 

HOMEM – Ah! Essa eu também to querendo saber... 

MULHER – Acho que não. Eu tenho a sensação que ele olha pelo meu olho. E ele 

mesmo vê que ainda não é a hora. 

HOMEM – Piada, né? 

OUTRO – Pois se eu pudesse voltar para o útero, voltava. Aqui fora é mais escuro do 

que o ventre... 

MULHER – Do que você tá falando, mano? 

OUTRO – Tem gente que desiste daqui. Ontem mesmo, aquele velho que fica na 

esquina da estação decidiu ir embora com o trem (RISOS) Mas parece que o trem não 

tava a fim, esmagou em pedacinhos a cara feia daquele moribundo, virou comida de 

pombo! (RISOS). 
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ATOR 1 - Um homem morreu após ser atingido pelo trem, por volta das 17h30. O 

acidente paralisou o trânsito na região central no horário de pico, causando 

congestionamentos que se estenderam pelas avenidas adjacentes. 

MULHER – Não fala essas coisas perto das crianças, mano! 

HOMEM – Se a cada uma dessas esse bebê decidir não nascer, você vai ficar grávida 

pra sempre. Até parece que isso é grande coisa. Que diferença faz esse desgraçado 

ter morrido? Agora, pelo menos, a paisagem tá mais bonita, não vou precisar ver 

aquela cara feia. 

OUTRO – Mas aquele seu amiguinho também foi, virou o papel que catava. 

ATOR 1 - Morreu na madrugada desta quarta-feira (21), o morador de rua que foi atacado 

por adolescentes. Ele teve 90% do corpo queimado. 

OUTRO - Pegaram a cachaça dele quando tava desmaiado, tacaram nele e deixaram 

o fogo arder. O papel só ajudou o fogo se alastrar. Cuidado pra não ir pro mesmo 

caminho, hein! Você também só anda encachaçado! (RISOS) 

HOMEM – Mas eu não dou esse mole... Você sabe quem foi? 

ATRIZ 1 – Os adolescentes não foram identificados. 

OUTRO – Alguém com senso de humor, dizem que ele se cagava todo enquanto 

gritava. Ah, e dizem que a carne dele tinha cheiro de porco. Você também cheira 

assim, queridinho? 

HOMEM – Vai te foder! 

OUTRO – Hum, não precisa ficar ofendido, foi uma brincadeira. Eu sei muito bem 

como você cheira. 

MULHER – Mano, para de provocar! Você devia ajudar em vez de implicar tanto! Podia 

ter ajudado esses coitados em vez de ficar fazendo piada! 

OUTRO – Florzinha, se eu tentar, que se fode sou eu. Mas é claro que me aproveitei 

da situação, não é?! Não é sempre que tem câmeras, flashes e filmadoras na nossa 

direção. Dei até entrevista! 

MULHER – Sério, mano? 

OUTRO – (RESPONDENDO À ENTREVISTA) Sim! Ele era um cachaceiro! É isso 

que acontece com quem dá mole. (PAUSA) Infelizmente sim. Ele era desagradável. 

Me atrapalhou muitas vezes nas minha performances de rua. (PAUSA) Sim! Eu não 

estou aqui por causa de drogas não, meu querido. Eu só faço arte.  

HOMEM – Em papai Noel você também quer que eu acredite? 
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MULHER – Se o mano diz, é porque é verdade. 

OUTRO – Não precisa se incomodar. Esse bruto não vai estragar meu brilho. Esquece 

essas histórias, não faz bem nem pra você nem para o bebê. 

MULHER – E dessa vez, trouxe algum presente? 

HOMEM – Ah... Você e esses seus presentes só entulham esse lugar. Isso que dá 

ajudar as loucuras dessa mulher. 

OUTRO – Cada um tem acredita em alguma coisa, não é? Tem gente que acha as 

coisas que você faz loucura. 

HOMEM – É porque não conheceram essa aí.  

MULHER – Mas não agora você vai ter que aceitar que é verdade. Tem três dias que 

o mano não traz guarda-chuva, por isso que o os pombos sumiram. Os guarda-chuvas 

não se transformaram. 

Homem – No dia que eu ver um guarda-chuva se transformando em pombo, quem 

sabe eu acredito. 

OUTRO – Não deixa de ser convincente a ideia. Todo mundo perde guarda-chuva, 

misteriosamente, pra onde eles vão? Guarda-chuvas só diminuem e pombos só 

aumentam. (APOIANDO A IRMÃ) Eu também acredito que os guarda-chuvas 

perdidos viram pombos. Dessa vez trouxe um presente para o baby! Um amuleto. 

MULHER – Um amuleto?  

OUTRO – Sim, e com ele vem um pacto. Depois que você recebe, não pode se 

separar dele, viu?! 

MULHER – Tá bem. 

OUTRO – Um pacto de família. Olha lá, hein! 

MULHER - Então feito. 

O OUTRO ENTREGA UM CORDÃO COM UM SACO. 

MULHER – O que tem dentro? 

OUTRO – Um tesouro! Só que só pode ser aberto quando o outro bebê nascer Por 

enquanto, ele tem que ficar com o seu mais velho. 

MULHER – Mas quero saber agora! 

OUTRO – Faz parte do pacto! 

MULHER – Ah! Você e seus mistérios, mano. 

OUTRO – Não tem com que se preocupar! (MUDA O TOM) Vem cá, e o playboy ali? 

Como é que ele tá se comportando? 
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MULHER – Bem. Como sempre, bem... 

OUTRO – Se é como sempre, não tem nada de bom aí... Mana, você é uma boba, 

esse cara não presta. Lembro quando era só a gente? 

MULHER – Lembro, mas não é certo. 

OUTRO – O que não tá certo é você com esse babaca. Ele até que é útil, mas não é 

como a gente. Ele vive correndo porque é a melhor forma de esconder, mana. 

MULHER – Ele não é assim, ele gosta de mim, dos meninos... E você visita a gente, 

não tá bom? 

OUTRO – Não, mana, isso muda hoje. 

MULHER – Não vai fazer nada, mano, não faz nada... 

OUTRO – Eu nunca faço nada além da minha arte... 

HOMEM – Como é que é? Não vai desembolar meu lado? 

OUTRO – Depende. O que você pode me oferecer? 

HOMEM  - Para de história. Como assim oferecer? 

OUTRO -  Eu posso te desembolar todinho, meu querido. 

HOMEM – Não tô falando disso e você sabe muito bem! 

MULHER – Mano, para com isso. Pra que fazer raiva nele? 

HOMEM – (PARA MULHER) Pelo menos uma coisa certa na vida você disse. Olha 

aqui, você foi arrumar bagulho pra mim, seu veado. Eu tô te esperando três dias. 

Chega de me fazer de bobo! 

OUTRO – Se você não sabe foi muito difícil conseguir isso aqui! Tá achando o que?! 

Que eu sou o traficante? Você não sabe as coisas que tive que fazer pra conseguir 

essa merda pra você... 

HOMEM – Sei muito bem o que teve que fazer... 

Outro – Eu sei que sabe. Então, meu queridinho, até pra gente, nada vem sem 

esforço, sem trabalho. Até agora só tô vendo você bancar de patrão. Quero ver 

recompensa, meu querido! 

HOMEM – (AINDA ARROGANTE, MAS CEDENDO AO JOGO) Para de joguinho, 

hoje o dia foi péssimo... não tirei nada. Não tenho nada pra dar. Além do mais, o que 

dei há três dias já é mais do que suficiente.   

OUTRO – Aquela merreca? Não deu nem pro início. A gente aqui tá acostumado a se 

virar. Usar o que tem... 

HOMEM – (AFLITO) Porra, você sabe que se eu pudesse eu ia buscar. Eu não tinha 
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que pedir nada para você!  

OUTRO – É, e a coisa tá feia pra você, meu querido. Daqui a pouco você vai ser mais 

um pombo morto dessa estação... 

HOMEM – (INTRIGADO) Como assim?!  

OUTRO – Você acha que já não te manjaram meu querido? Sua sorte, sou eu... eu 

sou sua salvação! (RI) 

HOMEM – Já manjaram a estação? Sabem da gente aqui? 

OUTRO – Isso, meu querido. Sua salvação é que manjaram você e minha irmã. E 

sendo minha irmã... Por enquanto tá tudo bem. Mas uma simples palavrinha minha e 

tudo muda. Ninguém gosta de gente marcada pelos homens por perto. 

HOMEM – (MUDANDO DE POSTURA) Mas você não vai fazer isso, não é? (SE 

APROXIMA) Somos uma família, e gente se une pra o bem te todos... 

MULHER – (EM UM CANTO DA CENA) Falem baixo, os bebês tão calmos, de novo... 

OUTRO – (IRÔNICO) Pode deixar, maninha, não sou barulhento. 

HOMEM – Eu sei o que você quer... é sempre assim, não é mesmo? 

OUTRO – Não precisa reclamar, é pra o bem da família não é? 

HOMEM – É da família... 

OUTRO – É claro, meu querido... A mana adora quando venho. Ela gosta de te ver 

mansinho. Precisa de mim pra te amansar... Não sei que leão ela vê em você, quando 

eu tô aqui, você é um gatinho assustado (RI). 

HOMEM PUXA O OUTRO COM BRUTALIDADE 

OUTRO – Ai, tá certo, não é tão inho assim... (RI) 

HOMEM – Tem coisa que a gente faz por que precisa, não é? Quase tudo na vida.  

OUTRO – Pensar assim já é metade do caminho. Você é esperto. 

HOMEM – (CONTRARIADO) E você não é? Sempre consegue o que quer... 

NESSE MOMENTO, HOMEM SE INSINUA PARA OUTRO, ALISA-O, TENTA 

APROXIMAR A MÃO DOS BOLSOS. 

OUTRO – Epa epa... Deixa de ser malandro, cada coisa em seu tempo! 

HOMEM – (DISSIMULADO) Você não estava gostando? 

OUTRO – (NERVOSO) De quê? De você tentando me roubar? Não é assim não, meu 

querido. Quem dá as ordens aqui sou eu... 

HOMEM – Não se faz de difícil... 

HOMEM SE APROXIMA DE OUTRO, OUTRO SACA UM PUNHAL E APONTA-O NA 



 

 

138 

 

DIREÇÃO DE HOMEM. 

HOMEM – Que isso?! Pra que essa merda?! 

OUTRO – É pra saber com quem você tá lidando! 

MULHER – Mano, o que você tá fazendo? Você falou que não ia fazer nada! 

HOMEM – Vocês estão combinadinhos, é? Que merda vocês tão armando contra 

mim? 

OUTRO – Que merda você tá fazendo com minha irmã, seu playboy de quinta? Aqui 

não é assim não, você acha que só por ter vindo de onde você veio você é melhor? 

Você é lixo que nem a gente! Minha irmã não é uma vadia pra você fazer o que quiser, 

tá me ouvindo?! 

HOMEM – Então você chamou o maninho pra me dar uma lição sua cadela? 

OUTRO – Olha lá!! 

MULHER – Não é nada disso, é o mano que inventou essa história... mano, por favor... 

larga isso... 

OUTRO – Não preciso disso pra colocar o cachorro na coleira, maninha. Olha aqui, 

playboy, deixa eu te explicar uma coisa: isso aqui é só mais uma estação, uma outra, 

diferente daquela que você nasceu. Mudam os passageiros e mudam as estações, 

mas o trem é a mesma merda! Se tu não souber disso, você roda, e mais cedo que 

você pensa. Agora, seu lixo, vamos esquecer esse leve desentendimento de agora. 

Vou trocar de arma, nunca precisei de um punhal com você (RI) Tira a camisa, e fica 

paradinho. 

HOMEM ACATA A ORDEM DE OUTRO, CONTRARIADO.  

OUTRO – (INSPECIONANDO O CORPO DE HOMEM) O pessoal tem razão de não 

ir com a tua cara. Quem olha pra você nem fala que tu é um lixo agora. Fora desses 

trapos, você até parece alguém decente, desses que existem de verdade. 

HOMEM – Para de enrolar, que minha paciência tá esgotando.  

OUTRO – Shiiu, silêncio. Você vai ficar quietinho. Não tá a fim do que tá no meu bolso? 

HOMEM FAZ QUE SIM COM A CABEÇA 

OUTRO – (RI) Que decadência! que decadência playboy!! 

OUTRO COMEÇA A ALISAR HOMEM. COMEÇA UM JOGO CORPORAL.  

OUTRO – No fundo você é igual a gente, no fundo você é igual a mim! 

NESSE MOMENTO OUVE-SE O TREM. O JOGO CORPORAL SE INTENSIFICA. 

EM UM DADO MOMENTO HOMEM AGARRA OUTRO E O JOGA NO CHÃO, COMO 
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SE ESTIVESSE INTERAGINDO COM O JOGO. NESSE MOMENTO ELE AVERIGUA 

QUE NÃO HÁ NADA NO BOLSO DE OUTRO. MULHER SE DESESPERA 

NOVAMENTE COM O TREM. O TREM SE DISTANCIA. 

HOMEM – Que merda é essa?! Você tá me enganando, seu veado! 

MULHER – Esse trem não para de passar, inferno!! 

OUTRO – Isso é pra você aprender (ri) Que pena, tava tão divertido... 

HOMEM -  Agora a minha paciência acabou, eu acabo com você desgraçado! 

 MULHER – Para, para... O trem já passou.. Os bebês... Para!! 

OUTRO – Você vai sair das nossas vidas de uma vez, seu merda! 

NESSE MOMENTO HOMEM E OUTRO COMEÇAM A BRIGAR, A PRINCIPÍO 

HOMEM LEVA VANTAGEM. EM UM DADO MOMENTO, OUTRO SACA 

NOVAMENTE O PUNHAL. HOMEM AGORA TENTA ATACÁ-LO COM CERTA 

DISTÂNCIA. A TODO O MOMENTO, MULHER GRITA. EM UMA INVESTIDA DE 

HOMEM, OUTRO O DERRUBA E PREPARA-SE PARA ESFAQUEÁ-LO. 

MULHER – (GRITA DE FORMA VISCERAL) Nãããão! Não, mano, não... por favor!! 

OUTRO HESITA E É EMPURRADO POR HOMEM, QUE TOMA O PUNHAL PARA 

SI. 

HOMEM – Pelo menos uma coisa você fez que prestasse, cadela... Então quer dizer 

que a bicha toda poderosa obedece a retardada da irmãzinha? Depois eu que sou o 

frouxo, playboy... Fim da linha pra você, aqui você não canta mais de galo não... 

OUTRO – Você pode tentar, seu merda... não tenho medo de você. 

HOMEM – Não é qualquer um que me faz de palhaço, não. E não é porque você é 

irmão dessa cadela que você vai ser sair daqui tranquilo. Roubou a grana que te dei 

e ainda vem tirar onda com a minha cara. Ultima estação, bichinha. 

MULHER – Mano, arruma o bagulho dele, eu sei que você consegue! 

OUTRO – Não tem nada pra esse merda, não. 

HOMEM – Para de tentar resolver a situação, você não sacou, a bichinha queria ser 

você, queria ser minha fêmea. E você ainda defende... 

MULHER – Não era isso que ele queria! 

HOMEM – E você lá sabe o que ele queria? 

MULHER – O mano... o mano é engraçado, ele gosta de brincar... 

HOMEM – Ahhh, de brincar, é? Então vamos fazer uma brincadeira. 

HOMEM PUXA A MULHER PARA SI, MULHER TEM O “FILHO” NOS BRAÇOS. 
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HOMEM A AMEAÇA COM O PUNHAL. 

HOMEM – O que você vai fazer se eu matar a vadia? 

OUTRO – Você não vai fazer nada 

HOMEM – Ah, você acha?! Então só você que tem moral de matar? 

MULHER – Me solta, o bebê, olha o que você tá fazendo... 

OUTRO – Ele não vai fazer nada, mana, relaxa. Ele não vai fazer nada porque tem 

culpa. 

HOMEM – Desgraçado, não brinca com a minha paciência!! 

OUTRO – Você sabe o porquê dele tá aqui na rua, mana?! Culpa. Culpa de ter se 

enchido a cara naquele dia. E de ser o culpado da morte da mulher e dos filhos! 

HOMEM SOLTA MULHER. FOCO EM MUHER. 

ATRIZ 1 - Acidente mata mulher, criança e um recém nascido. No retorno da escola 

do filho de nove anos, o pai embriagado perde o controle do carro que capota três 

vezes antes de cair de uma altura de nove metros. O motorista foi arremessado do 

carro antes da queda. Além do menino de nove anos, encontrava-se no carro, a 

esposa, de vinte e seis anos e o filho recém-nascido, de apenas seis meses. O pai 

está desaparecido e é procurado pela polícia.  

HOMEM RETORNA À POSIÇÃO EM QUE ESTAVA COM MULHER. HOMEM RASPA 

O PUNHA NO PESCOÇO DE MULHER. 

MULHER – (COM MEDO) Ai... por favor! Mano, para de implicar. Eu já disse pra ele. 

Ele tem uma nova família. Eu sou a nova mulher, não tem problema... 

OUTRO – Você tá escutando?! Larga ela! 

HOMEM – Nova mulher?! Você é uma cachorrinha vira-lata, é minha fêmea, na é 

minha mulher. Ah, o seu maninho tá preocupado com você, com a irmãzinha?! E com 

seu “sobrinho”? Você se preocupa? 

 HOMEM PEGA O BONECO E O ATIRA-O AO CHÃO. MULHER SE DESESPERA 

MULHER – (GRITANDO) Nãããão! 

Homem – Para de gritar, não aconteceu nada com esse lixo de boneco. Você é louca! 

Não sabe nem o que é gente! 

MULHER LUTA COM HOMEM E CONSEGUE SE DESVENCILHAR.VAI ATRÁS DO 

FILHO. MULHER AGARRA O BONECO E DEIXA O “AMULETO” NO CHÃO. 

MULHER – Não, meu bebê... Seu monstro, olha o que você fez!! 

HOMEM – (SECO) Bebê... Nem assim você percebe?  (NOTANDO O OBJETO NO 
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CHÃO) Que merda é essa?  

HOMEM PEGA O OBJETO. MULHER AINDA PREOCUPADA COM O BEBÊ, 

OUTRO A CONSOLA. HOMEM DESEMBRULHA O “AMULETO” 

HOMEM – Mas que merda... Você tava de combinação com esse merda, é?! 

MULHER – (FALANDO PARA SI E CRIANDO FORÇAS) Você machucou meu filho... 

HOMEM – A bichinha tava escondendo a minha treta com você... E o que você ia 

fazer, ia usar? Tá querendo me roubar também?! 

OUTRO – Ela não tem nada a ver com isso. Mas ela viu quem você é! 

MULHER – Você machucou meu filho... 

HOMEM – Eu achava que tava no meio de pombos, mas tô no meio de cobras! 

OUTRO – Você não merece outra coisa, seu merda! 

MULHER – (FORTE) Você machucou meu filho! 

MULHER REPOUSA O FILHO NO CHÃO E LEVANTA EM UM REPENTE, CORRE 

EM DIREÇÃO A HOMEM. NO MOMENTO DA COLISÃO, O PUNHAL A ATINGE NO 

VENTRE. PARALISA.  

OUTRO – Seu merda! 

HOMEM – Chega de palhaçada. Vocês podem sair daqui. Limpa essa sujeira, 

veadinho. Não quero ver a cara de nenhum dos dois... 

OUTRO – (SEGURANDO A IRMÃ) Olha o que você fez, filho da puta! Minha irmã... 

seu filho! 

HOMEM – Faz diferença? A criança não queria nascer.  

OUTRO – Mas você era o pai! 

HOMEM – E pai ia servir de que? Mãe ia servir de que? Você precisa de alguém que 

finja que te vê, não é mesmo? (HOMEM SENTA E SE PREPARA PARA USAR SUA 

DROGA) E além do mais, nada garante que eu era o pai. Mulher do lixo qualquer 

urubu vem e come. Filho da rua. Filho bastardo.  

MULHER, QUE ESTAVA ESTÁTICA, AO CHÃO. LEVA A MÃO AO VENTRE, 

DEPOIS OLHA PARA O SANGUE. HOMEM JÁ NÃO DÁ ANTENÇÃO A NENHUM 

DELES. 

MULHER – Mano, eu não to escutando o meu bebê... 

OUTRO – Ele... Ele não vai mais acordar. 

MULHER – (SECA) Você devia ter feito. 

OUTRO – Você não deixou. 
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MULHER – Ainda dá? 

OUTRO – Sempre há tempo. 

OUVE-SE AO FUNDO O TREM SE APROXIMANDO. MULHER SE LEVANTA, SECA 

E DETERMINADA. PEGA UM OBJETO, UM CABO DE VASSOURA. OUTRO PEGA 

UM PRÓPRIO GUARDA-CHUVA. O TREM TAMPA TODA A CENA COM SUA VASTA 

ESCURIDÃO. MULHER E OUTRO CRIAM FORÇAS E ATRAVESSAM HOMEM, 

PELA BOCA E PELO ÂNUS. O TREM VAI EMBORA. MULHER SE APROXIMA DO 

BONECO, PEGA-O. 

 ATOR 1 E ATOR DOIS SE POSICIONAM DE COSTAS, COMO PRESOS EM UMA 

DELEGACIA. MULHER PEGA O BONECO, E VAI A FRENTE, FOCO. 

ENTREVISTA/DEPOIMENTO DE MULHER: 

MULHER – (ATORDOADA E SEMPRE COM UMA MÃO NO VENTRE, NO LOCAL 

DA PUNHALADA) É, eles entraram de madrugada, bem no meio da madrugada 

mesmo. (PAUSA) Não conheço não, senhor. (PAUSA) Foi assim, a gente tava 

dormindo, mas, como eu tenho criança pequena, eu sempre acordo na hora que o 

trem passa, e foi aí que eles entraram. (PAUSA) Não, ele tava acostumado com o 

barulho. Sabe senhor, o ser humano se acostuma com qualquer coisa.(PAUSA) Eles 

não viram que eu tava acordada, fingi que tava dormindo. (Pausa) Sim.... (Pausa) de 

cima em baixo não. Atravessaram ele por cima e por baixo. O cabo de vassoura na 

boca, o guarda-chuva no cu (PAUSA) Sabe.. eu gostava tanto dele (chora). (PAUSA) 

Não quero falar mais não, se não... se não o senhor vai acordar os bebês. 

     FIM. 
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ANEXO C – O “TEXTO PALAVRA” DO ESPETÁCULO “TERRA SEM ACALANTO” 

 

TERRA SEM ACALANTO33 
FELIPE MORATORI 

(agosto/2018) 
CENA 1 – A CRIANÇA E OS SAPATOS 
(Área externa ao lugar de encenação. Convite ao público antes de entrar. O primeiro ator é o coveiro, age como um 
pastor religioso diante do seu rebanho. Ele usa um terno clássico.) 
COVEIRO – Boa noite! Aos que vieram hoje, sejam bem-vindos a essa casa. Convido a terem a 
experiência de entrarem descalços. Podem tirar os sapatos e depositar no local indicado. Se for 
preciso, eu ajudo a tirar. Eu vou cuidar dos sapatos de vocês. Peço que fiquem atentos a uma criança 
que está no espaço, um menino, ele costuma ficar tímido e assustado por causa do número de 
pessoas na casa. Ele está muito emocionado. Viveu momentos difíceis. Ele tem tido pesadelos 
diários. É uma criança que sofreu muito, peço que entendam as reações dele, porque tudo o que 
ele passou ele não vai esquecer mais. Eu tenho me empenhado em cuidar dele. Não tem sido fácil. 
Mas vai ser muito bom poder recomeçar nesse lugar. Peço a ajuda de vocês pra mostrar a ele que 
tudo passa e que temos que continuar a vida. Mais uma vez, convido a terem a experiência de 
entrarem descalços. Podem tirar os sapatos e depositar no local indicado. 
(O público entra, há um espaço para os sapatos serem retirados, eles são levados desse espaço pelo próprio coveiro, 
para um segundo espaço de encenação, oculto.) 
CENA 2 - BATISMO DE LAMA 
(O segundo ator está em cena. Ele é a velha dos espelhos, que recebe o público cantando um acalanto. No espaço, 
um grande vaso de cerâmica com água, sobre o qual desce um fio de terra fina. No alto e no fundo, existe arame 
farpado. Por cima dos assentos da plateia, várias bonecas sem cabeça. O primeiro ator retorna nu, entra no vaso e 
começa a se tensionar, buscando falar algo que não se torna voz.) 
VELHA DOS ESPELHOS – Agora coça, né meu fi? Coça muito né, meu fi? Ô, meu deus. Tudo 
sujo, eu já falei. O certo é que os bicho não come tudo isso que a gente aceita comer. Os homi. É 
coisa de homi dono da posse. É muita cabeça sendo levada junto, sabe? De uma vez só. Acontece 
de tempo no tempo... e vai muita gente. 
(A velha começa a banhar o primeiro ator.) 
VELHA DOS ESPELHOS – Que é que aquele seu menino tem na cabeça? Atentado que só. E 
escuta bem: o mundo tá assim porque cês tão matando os bicho com ruindade. Eu já falei... 
Injustiça. Nem pra cachorro, nem pra cavalo, injustiça. Sabia? Sabia? Não pode dar. (tempo.) Sobra 
de comida com muito sal dá convulsão. E, ó, tá cheio de verme aquele seu moleque. Verme 
vermelho alongado, e o corpo mole. Dá barriga inchada. E coceira no cu… Agora coça, né meu 
fi? (tempo.) Matar um rio era coisa reservada a deus. Reservada. Não vale mais. Vale? Não vale 
nada. Quem não acredita em deus passou a acreditar depois do que aconteceu aqui. É muita cabeça 
sendo levada junto, sabe? De uma vez só. Diz que criança com verme dá desejo de comer terra, 
né? Ô, meu Deus. Tudo sujo... Que é que aquela criança tem na cabeça? 
(Ela canta) 
Eu atirei. 
Eu atirei ninguém viu. 
Só o meu pai é quem sabe. 
Aonde a flecha caiu. 
 

(A velha dos espelhos cai, o homem nu procura limpá-la chamando-a de “mãe”. Ele sai. No chão, o segundo ator 
dança a transformação do corpo-velha em corpo-moça.) 

                                                 
33 Este texto encontra-se disponível no acervo da Sala de Giz. Seus direitos autorais pertecem ao 

autor Felipe Moratori. 
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CENA 3 – SINOS 
(O segundo ator agora é a moça dos sinos. Ela canta) 
Periquito maracanã, 
Cadê a sua iaiá? 
Hoje faz um ano, hoje faz um ano, que eu não vejo ela passar 
Olha vai passando, vai passando, vai passando até passar. 
Olha vai chegando, vai chegando, vai chegando até chegar. 
Roda, morena. 
Deixa rodar. 
Roda morena. 
Vai rodando até chegar. 
 
MOÇA DOS SINOS – Olha lá, a velha tá lá. A lá... Ontem chegou na cerca dizendo que só ela 
entende o nome do bairro. Que “Jardim Natal” não tem nada a ver com Jesus, pensa bem. Nem 
com fim do ano, ou essas coisas de bíblia. (tempo.) Disse que o nome “Jardim Natal” é porque a 
cidade começou por esse canto, e mais, que é daqui de Conta-Antes das Pedras que começou Minas 
Gerais. Ah, é? Sei... Diz ela que viu Conta-Antes nascer... das pedras. (tempo.) A lá, ela lá. Ó. 
Quantos anos será que ela tem, heim? Deus me livre ficar velha. Nada contra a idade avançando 
nos outros... Mas é que em mim velhice é coisa que não cabe. Senil? O vô falou que existo pra ser 
moça. Tem gente que é assim, ué. Foi meu vô que escreveu isso. Pai do meu pai. Que o pai do pai 
tem mais força que o pai da mãe. Sabia né? Porque tudo o que se escreve tem mesmo essa força de 
homem velho. Não sente? A lá, ela lá. Ó. Sabe o que ela fez? Um baita de um calor que Conta-
Antes nunca tinha visto. O dia por conta própria já cegando a gente. Ela pegou um espelho e ficou 
mirando o sol aqui! Essa velha é um moleca. Perturbando os outros. Pensa se passa um motoqueiro, 
um motorista, que perigo. (tempo) Dentro do terreiro e da janela da gente... ah... Controlar o sol é 
coisa reservada a Deus. Ou não é? É porque tá no alto. Velha em alto de morro faz essas coisas. 
Deus me livre ficar assim. Aqui debaixo do olho cai fica igual cachorro, já viu? Mas não me 
preocupa nem um pouco não. Porque eu vou morrer jovem. Antes dos trinta. A gente se assusta 
com isso de bobeira. Tem que parar com esse negócio. É que mentiram pra gente. Na verdade, 
todo mundo sabe quando vai morrer. Vem escrito no espiral do osso. Já leu o espiral do seu osso 
pra saber? Saber ler é o primeiro passo pra negociar com a morte. Mas dá trabalho. Negociar com 
a morte pra quê, gente? Por isso eu sei que existo pra ser moça. Foi Deus que me livrou de ficar 
velha. 
 
CENA 4 - BARRAGEM 
(O primeiro ator entra novamente como coveiro.) 
COVEIRO – Sozinha aqui na casa de deus, moça? 
MOÇA DOS SINOS – Se é de deus mesmo a gente não tá sozinha, né? 
COVEIRO – Não vejo ninguém aqui. Vocês só ficam lá em volta daquela cerca. 
MOÇA DOS SINOS – O povo fica onde se sente protegido. 
COVEIRO – Um pedaço de cerca de pau velho e arame, como é que pode isso, moça? 
MOÇA DOS SINOS – Foi tudo tão rápido. 
COVEIRO – Pode me contar. Eu to aqui pra te escutar. 
(tempo.) 
MOÇA DOS SINOS – Disseram que você é um coveiro. Isso é verdade? 
(tempo. Ele não responde) 
MOÇA DOS SINOS – Diz que antes de vir pra cá, você enterrava o povo de estrangeira, lá no 
rio de cima. 
COVEIRO – Imagino que no desespero a maioria se escondeu aqui dentro. Essas paredes dão 
mais garantia que uma cerca, né? 
MOÇA DOS SINOS – O que veio fazer aqui? A gente não tem nada pra te oferecer. 
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COVEIRO – E as paredes ainda tão firmes. Como é que pode isso, moça? 
(tempo.) 
MOÇA DOS SINOS – Eu vi um menino. 
COVEIRO – Oi? 
MOÇA DOS SINOS – Um menino correndo com umas bonecas na mão. Ele não era daqui 
também. Ninguém acreditou em mim. Mas eu vi. Parecia que ele tinha aprontado. Passou correndo 
igual um diabo. E depois… foi tudo muito rápido… 
COVEIRO – Um menino? 
(tempo.) 
MOÇA DOS SINOS – O que você quer com esse lugar que não é seu, hein? 
COVEIRO – Hei, eu acredito em você. 
MOÇA DOS SINOS – Ah, é? 
COVEIRO – Agora eu que pergunto. Por que você não tá lá na cerca, protegida? 
(tempo.) 
MOÇA DOS SINOS – Eu preferia ter ido. 
COVEIRO – Como? 
MOÇA DOS SINOS – Eu preferia ter ido junto com eles. 
COVEIRO – Viver é bom, moça. 
MOÇA DOS SINOS – Um coveiro entende mesmo tudo de morte e de terra? E quando a gente 
não sabe entender a diferença de tá protegida ou presa? 
COVEIRO – Aproveita o tempo que tem. 
MOÇA DOS SINOS – Eles devem estar num lugar melhor, né? Fala que sim. 
COVEIRO – Quer um conselho? A gente vive o tempo que precisa. 
MOÇA DOS SINOS – Eles estão num lugar melhor? 
COVEIRO – Moça, se acalma. 
MOÇA DOS SINOS – Eu só queria encontrar eles. Tem jeito coveiro? Se não tiver eu volto pra 
cerca. Tem jeito? 
(tempo.) 
COVEIRO - Deixa eu ver seu pé. 
MOÇA DOS SINOS – O que? 
COVEIRO - É… seu pé. Mostra pra mim. 
(O coveiro se abaixa, tocando os pés da moça, ele sobe as mãos pelas pernas dela. Ela permite até certo ponto, até 
que ela tenta fugir. Em seguida, ela a violenta.) 
(Ele toma a saia dela, e grita. Ele pendura a saia num arame farpado.) 
(O segundo ator dança a transformação do corpo-moça em corpo-fantasma e sai de cena) 
CENA 5 - DEVASTAÇÃO 
(O primeiro ator permanece em cena sozinho. Ele é o coveiro-pastor no auge de uma cerimônia da qual a plateia 
faz parte. Ele começa a sujar-se com a lama do vaso derramando-a no chão. Dirige-se à plateia) 
O COVEIRO – Quem não acredita em Deus, passou a acreditar depois do que aconteceu aqui. 
Essa é a profecia mais atual que existe. Deixa eu ver os pés de vocês. Estão aliviados? Aqui na casa 
de Deus é o único lugar em que vocês podem pisar descalços. Coveiro! Vocês me perguntam. Onde 
estão meus sapatos, coveiro... Vocês vão encontrar o sapato de vocês à sua frente, ungi novamente 
um por um. Quem não encontrar é só pedir que eu encontro, posso ter me confundido. Através 
dele, você faz sua oferta ao senhor. Aceito o que você tiver pra dar. Porque muitas vezes a pessoa 
olha pra obrigação, mas se esquece do benefício. O que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso 
aí não compete a nós, não é? Graças a Deus. E o que semeia em abundância? (tempo.) Tenham 
paciência, todos serão devidamente enterrados! Deixe sua oferta e poderão entrar na fila. Sobrou 
pouco? Não tem problema. Aceito o que você tiver pra dar. Lembrando que o senhor derramou 
maldição no chão dessa cidade... Lá fora, em terra sem o acalanto de Deus não se pisa descalço. A 
única coisa que eu penso, pra vocês me respeitarem, é que eu preciso ser sério com vocês. Se você 
tá aqui ainda é porque tá em dívida. Quem o mar de lama levou antes já foi absolvido. Justiça. Mas 
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eu estou aqui para mediar essa dívida. Não sobrou nada? Tem braço forte pra ajudar a cavar? 
Pronto. Paga com sua força. Tem muito buraco pra cavar aqui. Não é? 
CENA 6 – HOMENS COM CARNE E TERRA 
(O segundo ator retorna. Ele está usando um terno igual ao do coveiro. Traz uma maleta na mão. Ele é o homem 
dos ossos.) 
HOMEM DOS OSSOS - Matei uma égua! Uma égua, meu amigo! Matei uma égua com minhas 
próprias mãos. É uma sensação única. Já sentiu algo parecido? 
COVEIRO – Não. Eu não mato. Eu só enterro. 
HOMEM DOS OSSOS – Ah, então foi você, né? Você é o culpado do que aconteceu aqui. 
COVEIRO – Não, eu não fiz nada. 
HOMEM DOS OSSOS – Por que tão sério, meu amigo? Eu to brincando. Afinal tá tudo 
enterrado aqui, né, rapaz? Você não é desse lugar, dá pra ver. Não se parece com eles. 
COVEIRO – E alguém viu você? 
HOMEM DOS OSSOS – O que? 
COVEIRO – Alguém viu você lá... fazendo? 
HOMEM DOS OSSOS – Matando. 
COVEIRO – É... matando a, a ... 
HOMEM DOS OSSOS – A égua. 
COVEIRO – A égua? 
HOMEM DOS OSSOS – Não, matando finalmente, não. Só quando eu seduzia ela, passou um 
menino. Acho que ele ficou meio assustado, eu só vi ele correndo. E então eu continuei. 
COVEIRO – E você tá aqui por eles… o povo da cerca? 
HOMEM DOS OSSOS – O povo fala, fala, fala. Mas ó, os coitados que tão na cerquinha, aquela 
meia dúzia de, de, de… Estão fazendo joguinho. 
COVEIRO – Eles estão desesperados. 
HOMEM DOS OSSOS – Eu entendo. Mas vai passar. Eu não sou um cara do mal, tá certo? A 
égua, por exemplo, praticamente me pediu pra fazer o que eu fiz com ela, sabe? 
COVEIRO – Eles não têm nada pra oferecer. 
HOMEM DOS OSSOS – Ah, claro que têm. Enquanto a pessoa tá viva, ela tem o que oferecer. 
E você, faz o que? 
COVEIRO – Eu sou um coveiro. 
HOMEM DOS OSSOS – Ah, claro. Você enterra. Eu preciso da sua ajuda. 
COVEIRO – Da minha ajuda? 
HOMEM DOS OSSOS – É que eu tô com um pedaço da égua aí. 
COVEIRO – O que? 
HOMEM DOS OSSOS – É, eu tô com um pedaço dela. Eu me afeiçoei. O momento foi tão 
bonito. Eu não queria me livrar. Eu fiquei com um pedaço, você pode me ajudar a enterrar. 
COVEIRO – Não, cara. Para. Eu não posso te ajudar. 
HOMEM DOS OSSOS – Ah, vamo lá… Eu tava com pena antes, mas eles estão apelando com 
essa história de cerca feiticeira. Quem não conhece fala, ah é “povo simples”, mas de bobos eles 
não têm nada. Eu propus levar todos eles lá pro… enfim. Daqui a pouco eles aceitam, e vão estar 
melhores do que quando estavam aqui. Eles ainda vão nos agradecer. Anota. O que aconteceu pra 
eles foi uma oportunidade. 
COVEIRO – Isso não parece uma oportunidade. 
HOMEM DOS OSSOS – Mas você tá aqui né? E olha, não te julgo. Pouco importa o que você 
andou fazendo nessa terra sem acalanto, coveiro. Muita gente chega de curioso. A questão é. Você 
ainda quer ganhar algo aqui? Quer fazer valer a pena? 
COVEIRO – Eu não posso. 
HOMEM DOS OSSOS – Você pode. Você já fez. Pra mim não importa, tá certo? Quer fazer 
valer a pena? O povo gosta de ver tragédia. Dê tragédia a eles. Sim? 
COVEIRO – O que eu preciso fazer? 
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HOMEM DOS OSSOS – Eu mostro. 
(O homem dos ossos abre a maleta. Tira papeis e um pedaço de carne. Ele começa a provocar o coveiro, de modo a 
aumentar sua raiva. Até que o homem dos ossos tira seus sapatos e provoca o coveiro com seus pés. Eles lutam com 
o pedaço de carne no chão de lama. São duas feras enjauladas. Eles começam a provocar a plateia. “Deixa eu ver o 
pé de vocês” “Vocês gostam é de tragédia, né?”) 
HOMEM DOS OSSOS – Você só tem que convidá-los. Tira eles de lá. Mostra a verdade para 
eles. Você pode salvá-los, não é mesmo? 
(O segundo ator sai. O primeiro ator coloca o par de sapatos abaixo da saia pendurada) 
CENA 7 – O COVEIRO 
(O primeiro-ator está sozinho. Um fluxo de pensamento, a voz que não saia do corpo tensionado agora aparece) 
COVEIRO – É que é uma cerca. O que? Só sobrou uma cerca, cerca é coisa que não dá pra trazer. 
Ô, mãe... É de Madeira. Madeira boa. Cedrinho. Boa pra fazer cerca, sei lá. E arame farpado, 
normal. Ah... Ela tava de pé a muito tempo sim. Não. Eu não sei o que é normal num arame, mãe... 
Mas nunca fechou nada. Não, não é uma cerca que fecha espaço. Eu não sei o que é normal nessa 
lama. De um dos lados da cerca fica assim, aberto. Na verdade, ela não tem lado. Como assim? A 
cerca tá lá, no mesmo lugar. Mas já tá debaixo d’água. Inundaram lá, pra ninguém ver o que 
aconteceu. Mas todo mundo sabe! Quem inundou foi a empresa. Os donos da posse. É, mãe... 
Todo mundo sabe. Mas eles inundaram, pra ninguém ver. Eles estão colocando grama por cima da 
lama pra disfarçar a paisagem. Empresa é um monte de homem invisível. E esse povo que chegou? 
Vi que chegaram sim. Não, não conheço essa gente. Eles não são invisíveis, e chegam de curiosos 
mesmo. Têm assim uns olhos grandes, intrigados. E alguns estão descalços. Deve ser pra sentir o 
pé na terra. Eu já não sei dizer o que é sagrado pra essas pessoas, mãe. Pode ser apenas que eles 
sintam prazer em enfiar o pé na terra. Mas pode ser algo bem maior que isso. E pode não ser nada. 
Garanto que vieram por causa da cerca. Porque cismaram que ela protege. É uma cerca mágica 
agora. Que salva a vida das pessoas nas grandes tragédias. Isso aí não tem questão. Mas só vão ver 
água agora. Inundaram lá, pra ninguém ver o que aconteceu. 
(O primeiro ator sai de cena) 
CENA 8 – O NINHO 
(Entra o segundo ator cantando um acalanto. Traz um ninho na mão.) 
SENHOR DOS NINHOS - Era o causo do peixe, que por não ter mais o rio, lutava pra fazer um 
ninho no alto de uma árvore. Que esperança os bicho do mato pode ter? Uma cacetada na cabeça. 
Acorda tonto… tem a esperança de recuperar. E outra cacetada... E lá na beirada do mar, uma 
tartaruga com seu ninho, e ela não podia entristecer, e não podia ficar alegre porque tudo o que 
deus faz a tartaruga é obrigada a aceitar com amor. Que esperança os bicho do mato pode ter? 
Mas… o bicho do mato, sabe que é do mato. E você mulher, foi nascida onde, hein? Você homem, 
foi nascido onde? Se não sabe responder, melhor está o bicho do mato, que sabe que é do mato. E 
é por aquilo lá que ele morde e briga. 
(tempo.) 
SENHOR DOS NINHOS - Já sei, vocês querem os sapatos de vocês. Ele pegou. Mas ele cuida. 
Até hoje ele cuidou direitinho de todo par que pegou. Não sei porque ele pega. Eu achei ele no 
cemitério onde eu trabalhava. Aos poucos fui desvendando a história dele… Tentando descobrir 
de onde ele foi nascido... Depois de muita luta, faz anos que adotei. E eu, que era coveiro, passei a 
ser chamado por ele de homem dos ninhos. Ele é inteligente. Uma cova é uma espécie de ninho ao 
contrário, não é? (tempo.) Ele tá lá em cima. Já já levo vocês lá. Ele costuma ficar tímido e assustado 
por causa do número de pessoas na casa. Viveu momentos difíceis. Ele tinha pesadelos diários. Isso 
até que tem diminuído. É uma criança que sofreu muito, peço que entendam as reações dele, porque 
tudo o que ele passou ele não vai esquecer mais. Eu tenho me empenhado em cuidar dele. Não tem 
sido fácil. Mas está sendo muito bom poder recomeçar nesse lugar. Peço a ajuda de vocês pra 
mostrar a ele que tudo passa e que temos que continuar a vida. Vamos comigo? 
CENA 9 – ACALANTO 
(O público é convidado a ir para o segundo espaço de encenação. O primeiro ator é o menino das bonecas. Está 
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seminu, vestido apenas com alguns uns panos, ele organiza os sapatos do público, em volta de uma cerca de pau e 
arame que traz vários objetos pendurados. Espelhos, vestido, ossos, bonecas, ninhos) 
MENINO - Água quente padrinho! Água quente! 
SENHOR DOS NINHOS – Filho, vamos contar pra eles sua história favorita? O causo do menino 
caçula da morte? (tempo.) De todos, o filho que mais sentiu paixão pela mãe dele, né? Mas o menino 
não entendia essa paixão, e quando descobriu que ele tinha perna, ele saiu... 
MENINO – Correndo. 
SENHOR DOS NINHOS – Isso. Correndo... pelo mundo dos mortais. Uma criança correndo 
sem parar. Esse filho apaixonado resolveu correr porque não dava conta de ser abraçado pela 
mamãe dele, né? 
MENINO – É. 
SENHOR DOS NINHOS – Para demonstrar essa paixão pela “mãe morte”, ele passava brincando 
de levar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? 
MENINO – Matava todo mundo. 
SENHOR DOS NINHOS – Todo mundo. É esse filho da morte que está por trás das tragédias 
coletivas. A morte, a fim de acalmar esse filho apaixonado, pediu ajuda pra vida. E a vida então, 
por sua vez, deu essa missão ao seu filho mais velho, o primeiro de todos os coveiros... Esse coveiro, 
filho mais velho da vida, estava sempre meio passo atrás do filho caçula da morte. Enquanto um 
ceifava o outro acalantava o mundo. 
MENINO – Coveiro. 
SENHOR DOS NINHOS – Enquanto ele não conseguia alcançar o menino da morte, o filho da 
vida inventava acalantos pra proteger e acalmar os mortais. (tempo.) No começo eu também 
cantava pra enterrar. Cantigas que aprendi com a minha mãe. Um acalanto tem algo de terrível, não 
é? Pense bem. Um acalanto tira o desespero que está dentro das coisas. 
MENINO - Água quente padrinho! Água quente! 
HOMEM DOS NINHOS – Padrinho trouxe os amigos, é hora de você devolver os sapatos. Os 
sapatos são deles. 
MENINO – Tá bom. 
(O homem dos ninhos entrega uma cabeça de boneca que estava dentro do ninho, o menino aceita. Ele encaixa a 
cabeça no corpo de uma das bonecas. O menino abraça o senhor dos ninhos. Com o menino no colo, o coveiro canta 
um acalanto) 
CAI A LUZ. 
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