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RESUMO 

A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso da peça Los Pájaros Se Van Con La 

Muerte (1976), de Edílio Peña, para desdobrar a discussão do conceito de trágico e suas 

especificidades no contexto latino-americano. Dadas as diferenças da experiência do drama 

moderno entre Europa e América Latina, esta pesquisa tem como objetivo apresentar a obra 

em seu contexto histórico, social e artístico para analisá-la no nível de seus elementos 

constituintes a fim de perceber, na forma, especificidades que nos permitam pensar 

configurações próprias do trágico nesta experiência dramática. A diferença do conceito de 

trágico dar-se-á através da comparação com o trágico cotidiano (SARRAZAC, 2017) presente 

no drama moderno, segundo argumentou o crítico em sua Poética contemporânea. Por isso, o 

segundo momento trata-se da apresentação da Poética do Drama moderno e teorias correlatas 

no que se refere à mudança de paradigma do drama pós-1880, destacando ali o trágico 

segundo Sarrazac. No terceiro momento, retornamos ao eixo América Latina, discutindo, 

através de sua epistemologia, subjetivações de sua literatura no século XX que nos ajudam a 

encarar com mais detalhes as construções heroicas dos sujeitos dramáticos de Peña, marginais 

que sucumbem à tirania sádica. Principalmente nesse ponto o drama moderno latino-

americano diferencia-se, sobretudo, pela diferença entre uma ação heroica (ativa) e uma ação 

anêmica que, segundo Sarrazac, seria própria do drama ocidental e de sua tragédia da 

felicidade. 

 

 

Palavras-chave: Teatro latino (Tragédia); Teatro venezuelano; O Trágico; Arte moderna - 

Séc. XX; Peña, Edilio, 1951; Sarrazac, Jean-Pierre, 1946-; Maciel, Paulo Marcos Cardoso; 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN: 

 

Esta investigación es un estudio de caso de la obra Los Pájaros Se Van Con La Muerte 

(1976), de Edílio Peña, para desarrollar la discusión del concepto de trágico y sus 

especificidades en el contexto latinoamericano. Dadas las diferencias en la experiencia del 

drama moderno entre Europa y América Latina, esta investigación tiene como objetivo 

presentar el trabajo en su contexto histórico, social y artístico para analizarlo a nivel de sus 

elementos constitutivos para percibir, en la forma, especificidades que permítanos pensar en 

configuraciones específicas de lo trágico en esta experiencia de drama moderno. La diferencia 

en el concepto de lo trágico ocurrirá a través de la comparación con lo trágico cotidiano 

(SARRAZAC, 2017) presente en el drama moderno, como argumentó el crítico en su Poética 

contemporánea. Por lo tanto, el segundo momento es la presentación de la poética dramática 

moderna y las teorías relacionadas con el cambio de paradigma del drama posterior a 1880, 

destacando lo trágico según Sarrazac. En el tercer momento, volvemos al eje de América 

Latina, discutiendo a través de sus epistemologías, subjetividades de su literatura en el siglo 

XX que nos ayudan a enfrentar con más detalle las construcciones heroicas de los dramas 

marginales de Peña, de sujetos que sucumben a la tiranía sádica. Especialmente en este punto, 

el drama latinoamericano moderno difiere, sobre todo, por la diferencia entre una acción 

heroica (activa) y una acción anémica que, según Sarrazac, sería característica del drama 

occidental y su tragedia de felicidad. 

 

Palabras clave: Teatro latino (Tragedia); Teatro venezolano; El Trágico; Arte moderna - Séc. 

XX; Peña, Edilio, 1951; Sarrazac, Jean-Pierre, 1946-; Maciel, Paulo Marcos Cardoso; 

Universidad Federal de Ouro Preto. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

 

This research is a case study of the play Los Pájaros Se Van Con La Muerte (1976), by Edílio 

Peña, to unfold the discussion of the concept of tragic and its specificities in the Latin 

American context. Given the differences in the experience of modern drama between Europe 

and Latin America, this research aims to present the work in its historical, social and artistic 

context to analyze it at the level of its constituent elements in order to perceive, in the form, 

specificities that allow us to think of configurations specific to the tragic in this dramatic 

experience. The difference in the concept of the tragic will occur through the comparison with 

the daily tragic (SARRAZAC, 2017) present in modern drama, as argued by the critic in his 

contemporary Poetics. Therefore, the second moment is the presentation of modern Drama 

Poetics and related theories regarding the paradigm shift in post-1880 drama, highlighting the 

tragic according to Sarrazac. In the third moment, we return to the Latin America axis, 

discussing, through their epistemology, subjectivities of their literature in the 20th century 

that help us to face in more detail the heroic constructions of Peña's dramatic subjects, 

marginals who succumb to sadistic tyranny. Especially at this point, modern Latin American 

drama differs, above all, by the difference between a heroic (active) action and an anemic 

action that, according to Sarrazac, would be characteristic of Western drama and its tragedy of 

happiness 

Keywords: Latin theater (Tragedy); Venezuelan theater; The Tragic; Modern art - 20th 

century; Peña, Edilio, 1951; Sarrazac, Jean-Pierre, 1946-; Maciel, Paulo Marcos Cardoso; 

Federal University of Ouro Preto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa pretende pensar o que poderia ser considerado um trágico latino-

americano. Para dar cabo a esse objetivo, partiremos de um drama moderno venezuelano da 

década de 1970, do autor Edílio Peña, intitulado Los Pájaros se Van Con La Muerte. Embora 

nossa pesquisa seja de viés crítico, histórico e estético, ou seja, se debruce sobre os discursos 

da forma deste drama moderno, não pretendemos isolar ou estruturar nossas análises de 

maneira a separá-las da experiência dos fatos sociais ou históricos, como bem nos lembra 

Raymond Williams em sua Tragédia Moderna, mas aproximar as fronteiras, caso existam, 

entre arte e vida. Acreditamos que Los Pájaros Se Van Con La Muerte nos sinalize um 

acontecimento e nos ventile detalhes das relações de poder dentro de um contexto muito 

específico, qual seja, dos sujeitos da América Latina, e seus conflitos. Nesse sentido, a peça 

em questão será o ponto de partida de uma investigação voltada à discussão da modernização 

do drama relacionada ao devir latino-americano e, mais especificamente, do teatro 

venezuelano no século XX. 

 Um dos desafios para a investigação será encontrar uma perspectiva que nos permita 

olhar para a configuração da ação em Los Pájaros - abreviação que utilizaremos na maior 

parte das vezes daqui em diante – sem que, com isso, reduzamo-la a um conjunto de formas 

ideais ou paradigmáticas. Buscamos privilegiar a linguagem da peça, sua forma, sua lógica e a 

relação que as ações criam, nas aproximações para com as teorias, poéticas e diversas 

literaturas trágicas. O problema talvez fique mais recortado se considerarmos que o fato de 

trabalharmos com a nomenclatura drama moderno nos remete, imediatamente, a uma forma 

de literatura dramática de origem europeia que carrega consigo uma tradição teórica e estética 

relativamente consolidada. Todavia, quando falamos em drama moderno na América Latina, 

embora falemos ainda de uma experiência dramática ocidental, é importante considerar as 

especificidades da experiência latino-americana, pois nos deparamos com novas formas de 

conflito. Diante dessas considerações, falar em drama moderno na América Latina é, ao 

mesmo tempo, levar em conta historicamente o processo de colonização que não se limita, em 

seus efeitos, ao passado do continente. 

 Mesmo que o estudo busque identificar e analisar o drama moderno da perspectiva de 

sua diferença latino-americana não se pode deixar de considerar, por outro lado, as 

semelhanças com a experiência europeia (SZONDI, 2001; SARRAZAC, 2017). Não podemos 

esquecer que o drama é uma forma teatral que remonta aos gregos e, sendo assim, traz 
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consigo uma série de elementos que foram e são reinterpretados, utilizados e reutilizados nas 

composições desde as tragédias antigas, conforme surgem nomeados na Poética de 

Aristóteles. Esses elementos, ação, situação, prólogo, coro, epílogo, espaço, tempo, conflito, 

hybris, amarthia, entre outros, estão dentre aqueles com os quais o poeta constrói a estrutura 

que mostra ao público/leitor um movimento da ação, sendo a ação finalidade da vida 

(ARISTÓTELES, 1992: 1450a-16).  

Os conflitos dos sujeitos dramáticos, embora sejam comumente pensados por uma 

perspectiva estrutural que compreende sujeito como indivíduo - talvez pela grande influência 

histórica de antigas peças denominadas por Peter Szondi como drama absoluto em sua Teoria 

do drama moderno, (SZONDI, 2001), forma que reproduz o conflitos desta cultura – em sua 

grande maioria podem ilustrar diversas ordens de poder que atentam contra a vida, como nos 

mostra Reymond Willians em sua Tragédia Moderna (WILLIANS, 2001). Neste estudo 

vemos que a polaridade das formas trágicas sempre esteve formando o embate do sujeito 

humano comum contra instituições ou deuses de vários panteões, ou emoções interiores 

descontroladas, ou a contingência da fortuna, do acaso, do tempo... É dentro desta variedade 

de conflitos, em sua mais extensa gama de acontecimentos e possibilidades, que encontramos 

a noção de trágico, sempre envolvida nos véus da morte - seja em seu sentido imediato, seja 

em seu sentido metafórico, simbólico – interpretada a partir das relações de poder, de 

linguagem e de processos de subjetivação que, emaranhando-se uns nos outros, nos dão 

testemunhos cunhados e decalcados pelo seu próprio tempo histórico. 

 Ao lermos o Ensaio sobre o Trágico, de Peter Szondi (2004), podemos compreender o 

trágico como um conceito filosófico que, de forma geral, tende a qualificar ou adjetivar os 

conflitos nos quais a oposição de forças de uma relação dialética tende a eliminar ou subtrair 

um de seus elementos conflitantes. Nesse sentido, nos dramas - lugar em que sua experiência 

se tornou e se torna sensível – o trágico pode ser identificado tão somente recorrendo a uma 

tradição dramática e teórica que, reunidas, definiram os limites de sua existência ou 

experiência. Guardadas as devidas particularidades dos enfoques adotados, os autores 

estabeleceram a dimensão teórica do objeto investigado em consonância com um percurso 

dramático comum, conforme mostram os estudos de Peter Szondi, Reymond Willians, Walter 

Benjamin, Márcia Gonçalves e Jean Pierre Sarrazac (SZONDI, 2001; SZONDI, 2005; 

WILLIANS, 2001; GONÇALVES, 2005; SARRAZAC, 2017). Nesse sentido, vamos precisar 

calibrar os termos da equação europeia do trágico emergente no drama moderno em função do 

contexto latino-americano. Em que medida o drama moderno latino-americano (ponto de 

chegada) altera ou redefine a experiência em comum de seu ponto de partida (europeu)?  
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A investigação do trágico latino-americano, em outras palavras, começa justamente 

pelo emprego do termo para dar conta dos desdobramentos do processo civilizatório na 

América Latina, que carrega consigo outras formas de conflito, trauma e abuso que marcaram 

o universo da violência e das trocas, nascido com a conquista e a colonização que 

configuraram dramas e sujeitos específicos.  

É nesse sentido que nossa pesquisa não pretendeu interpretar a forma deste drama 

moderno venezuelano somente à luz das teorias do drama europeias, mas identificar e analisar 

suas possíveis especificidades em função de sua singularidade histórica que é latino-

americana para verificar os diferentes usos deste drama moderno e do trágico desdobrado de 

sua experiência. Diante deste desafio, estruturamos o presente texto em três partes.  

A primeira delas tem como objetivo contextualizar historicamente Los Pájaros se Van 

Con la Muerte, em seu universo mais amplo, social, político e artístico, a fim de observar as 

características dramáticas da produção teatral venezuelana que contribuíram para a 

compreensão de signos, estilos e traços formais fundamentais para a interpretação da peça. 

Vale lembrar que o drama moderno, diferente da Europa, emergiu como uma das respostas à 

questão nacional posta junto ao processo de modernização do país desde, pelo menos, os anos 

de 1940.  

A questão do nacional nas artes da América Latina, de forma geral, foi pensada a 

partir de duas perspectivas hegemônicas como podemos observar nos textos de Zoila 

Paternina Ríos (RÍOS, 1999), Irlemar Chiampi (CHIAMPI, 1999), Saguier (SAGUIER, 1979) 

e Lezama Lima (LIMA, 1989). A primeira perspectiva considerava que a formação nacional 

remetia ao período independentista, pois se acreditava, deste modo, que as sociedades locais 

se tornaram capazes de formalizar na arte as particularidades de seu imaginário antes 

condicionado à situação colonial e, portanto, apenas no século XIX, particularmente, a partir 

da chegada do Romantismo. Nele é que se firmaria a nacionalidade (de forma muito 

problemática), pois, antes, colonos, até então, estavam sujeitos ao projeto de continuação de 

uma cultura europeia:  

Quando os espanhóis chegaram, as letras na Península Ibérica encontravam-se no 

desabrochar de sua idade dourada. Nela se mesclavam as tradições medievais com o 

pensamento renascentista (historicamente sabe-se que o renascimento espanhol foi 

tardio). Esse povo, com seu teatro e seus comediantes ambulantes desembarcou em 

terra americana. O teatro transplantado se enriqueceu com o aporte indígena e da 
cultura negra. Em seus começos foi quase exclusivamente religioso, razão pela qual 

predominam os autos sacramentais. (RIOS, 1999, p. 118, tradução nossa). 1  

                                                             
1 Cuando llegaron los españoles, las letras en la Península Ibérica se encontraban en los albores de su edad 

dorada. En ella se mezclaban las tradiciones medievales con el pensamiento renacentista (históricamente se sabe 

que el renacimiento español fue tardío). Ese pueblo, con su teatro y sus cómicos ambulantes se volcó en tierra 
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Essa visão se apresentava como um projeto de continuação, na América, das culturas 

europeias, nesse caso, uma projeção da Espanha, conforme nos mostra Zoila no trecho acima. 

A segunda perspectiva percebia o processo de construção de formas locais desde a conquista 

através da articulação forjada ao longo dos séculos de diferentes e distintas matrizes culturais, 

temáticas e, consequentemente, formais, como é o caso de Lezama Lima que escreveu no 

livro A Expressão Americana, que o barroco, ou seja, parte deste renascimento espanhol 

trazido por Ríos, é o “autêntico primeiro instalado no que é nosso” que “aparece quando já se 

afastaram o tumulto da conquista e do parcelamento da paisagem pelo colonizador” e que 

possui a ação de uma “pobreza que dilata os prazeres da inteligência” (LIMA, 1989, p. 81).  

Retomando a descrição da estrutura do trabalho a primeira parte do primeiro capítulo 

apresenta de forma resumida quem é o nosso autor, características gerais de sua obra, 

possíveis diálogos e posicionamentos em relação à sua experiência com o drama e ou o teatro 

moderno venezuelano. Na sequência, voltamos nosso olhar para a discussão sobre a 

experiência artística desde o barroco colonial procurando, ao longo do percurso, identificar os 

elos que, segundo a bibliografia, ligariam o passado colonial ao presente modernizador dessa 

sociedade. Tomando este horizonte mais amplo, num terceiro movimento, vamos resgatar o 

debate local acerca do teatro moderno. 

 Apresentado o contexto sócio-histórico de Los Pájaros, no segundo capítulo, voltamos 

a atenção para analisar as particularidades do drama moderno venezuelano partindo das 

principais vertentes teóricas em contraponto com a peça de Edílio Peña, a fim de verificar em 

que medida a reflexão proposta por Jean-Pierre Sarrazac (2017) dá conta da complexidade 

formal de Los Pájaros, bem como de sua tragicidade. Nesse sentido, o capítulo está dividido 

também em três partes. Na primeira, procuramos resgatar duas das principais interpretações 

do drama moderno europeu para assinalar, na sequência, evidências do percurso singular 

latino-americano. Neste ponto, podemos adiantar que, diferente do contexto europeu, não 

encontramos uma tradição dramática equiparável àquela mencionada nos estudos do 

problema. Vamos nos deparar com formações teatrais e dramáticas mais abertas, híbridas, 

tortuosas e críticas que ensejam outros sujeitos, camadas sociais e, não obstante, conflitos.  

Partindo da discussão mais geral do drama moderno chegaremos, no segundo 

momento deste segundo capítulo, às transformações que a representação do trágico sofreu na 

passagem do drama absoluto para o drama moderno, ou como quer Sarrazac do drama-na-

vida para o drama-da-vida. Em seguida, na terceira parte do capítulo dois, em contraponto ao 

                                                                                                                                                                                              
americana. El teatro transplantado se enriqueció con el aporte indígena y de la cultura negra. En sus comienzos 

fue casi exclusivamente religioso, razón por la cual predominan los autos sacramentales. 
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trajeto histórico europeu, observamos a permanência de uma ação heroica no drama latino-

americano em detrimento de uma apatia frequentemente representada alhures. 

 No terceiro capítulo, portanto, buscaremos trazer à luz algumas pistas históricas que 

contribuam para interpretações mais precisas a respeito do trágico deste drama moderno 

venezuelano. É importante adiantar que Los Pájaros encontra diálogos produtivos com 

diversos conceitos de trágico, tanto os que se debruçam sobre experiências antigas e da 

modernidade renascentista quanto aquele desenvolvido por Sarrazac em sua poética, o trágico 

cotidiano. A disposição subjetiva que a relação entre as personagens cria ao longo das cenas 

de Los Pájaros não exclui, mas hibridiza a representação heroica do sujeito no drama antigo e 

moderno em virtude do caráter periférico (latino-americano) do anonimato e da ausência de 

um grande conflito. Essa hibridização, como veremos, seria um barroquismo da linguagem 

latino-americana, reflexo de uma cultura fundada na hibridização de imaginários, panteões e 

culturas. 

Nesse sentido, na primeira parte deste terceiro capítulo discutimos o trágico cotidiano 

do ponto de vista das personagens anônimas e periféricas de Los Pájaros sem, com isso, 

esgotar o tema. Dando continuidade à reflexão, na segunda parte evidencio como Edílio Peña 

interpretou a crise da representação heroica das personagens tornando-as, ao mesmo tempo, 

figuras cotidianas e anônimas, individuais e coletivas. Dessa forma, mesmo que seu drama 

moderno se passe no espaço doméstico, o ambiente e o conflito configuraram o destino de 

uma multidão, figurada pela extensão da casa na direção da vizinhança que surge 

presentificada em sua obra. A terceira e última parte busca tirar consequências da percepção 

deste duplo valor das personagens da Mãe e da Filha tanto como heroínas quanto figuras 

anônimas. Visamos descortinar uma interpretação que privilegie o aspecto paródico que 

Edílio Peña constrói, pois a forma de seu drama nos diz sobre disposições heroicas de figuras 

anônimas, o que pode soar contraditório à primeira vista mas, muito pelo contrário, 

caracteriza o heroísmo de uma ampla camada social marginalizada ao longo da modernização 

e urbanização não só da Venezuela, mas de toda a América Latina. Expulsas do mundo rural, 

as moradoras da favela de Caracas são parte do universo dos imigrantes pobres que buscam, 

na cidade, garantir a sobrevivência. Nesse sentido, elas remetem aos processos históricos de 

subjetivação excludentes que marcaram a colonização e, posteriormente, a modernização 

latino-americana cifrada na peça pelo conflito intersubjetivo entre o velho e o novo. 
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2 UM DRAMA LATINO AMERICANO 

  Nesta primeira parte, nosso objetivo é apresentar e contextualizar Los Pájaros se van 

con la muerte, peça de Edílio Peña escrita em 1975.  Los Pájaros se Van Con La Muerte pode 

ser vista sob a ótica do que chamamos de drama moderno que se configurou na Venezuela ao 

longo do século XX, principalmente entre das décadas de 40 e 70, tanto pela busca de uma 

arte com cores locais quanto pela constante troca intercultural com o drama e o teatro 

moderno europeu. A modernização do drama teria sido marcada pela busca dos autores por 

uma linguagem que fosse, ao mesmo tempo, local e moderna em detrimento da representação 

condicionada a padrões preestabelecidos por uma tradição estrangeira. Intercambiando 

práticas e ideias do passado como, por exemplo, o teatro criollo, com as descobertas do teatro 

moderno europeu, a dramaturgia teatral venezuelana, como veremos, lançava mão de uma 

investigação em diversas frentes para dar cabo da complexidade histórica da modernização 

venezuelana. No caso de Los Pájaros, a particularidade do conflito reside não na 

singularidade do sujeito como indivíduo, mas na sua tipicidade voltada à condição dos pobres 

latino-americanos. 

Edílio Peña era um jovem autor quando escreveu a peça que lhe garantiu o prêmio 

espanhol Tirso de Molina de 1976. Embora premiada, Los Pájaros somente é apontada e 

referida na maioria dos estudos históricos do teatro venezuelano não tendo, portanto, análises 

mais precisas do texto nas fontes que consultamos2. Nas fontes bibliográficas que tivemos 

acesso, a peça costuma ser citada, na maioria das vezes, somente pelo título, no interior de um 

conjunto maior de dramaturgias modernas do país. Não conseguimos informações acerca da 

existência ou não do texto manuscrito e nem de outras versões publicadas ou encenadas além 

da que trabalhamos para formar, quem sabe, um juízo mais apropriado do texto selecionado, 

fonte principal da pesquisa e do estudo.  

Vicente Gomes constitui uma exceção na bibliografia existente sobre a obra dramática 

do nosso autor visto que seu estudo (2014) nos permite reconhecer em sua síntese poética 

alguns traços gerais da dramaturgia de Peña desde os anos de 1970 até os anos de 2014, tais 

como: a presença de rubricas peculiares, imagens compostas através do verbo e, o que mais 

nos interessa, a presença de um conflito entre personagens e as ideologias que tentam 

subordiná-los a algum poder tirânico. 

                                                             
2 RIOS, 1999; MONTES, 2005; LAWRENCE, 2004; GIMÉNEZ, 1993; RODRIGUEZ, 1992; RODRIGUES, 

2013. 
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Quando lançamos nosso olhar para a história do teatro moderno venezuelano, segundo 

a bibliografia consultada, podemos observar que um traço comum é a abordagem de um 

drama social, político no que toca a problemas urbanos, marginalização e aculturação pelo 

neocolonialismo. Presentes e recorrentes na obra de Peña, esses conflitos marcariam a 

modernização da cultura e da subjetividade venezuelana ao longo do século XX. Os autores 

desse século, e desde o final do anterior, buscaram dar voz aos sujeitos marginalizados pelo 

processo de industrialização, urbanização, extração petroleira e formação das grandes favelas 

e das grandes cidades (RIOS, 1999; MONTES, 2005; MARTIN, 1999).  

O moderno teatro venezuelano se impõe na segunda metade do século XX resultante 

de um longo processo histórico que, segundo a bibliografia especializada (MONTES, 2005; 

RIOS, 1999), perpassa todo o século XX (com ênfase entre as décadas de 40 a 70) e tem suas 

raízes no fim do século XIX. Esse teatro moderno teria surgido do desenvolvimento da 

linguagem teatral ou dramática local encerada historicamente através da releitura crítica de 

diversos gêneros teatrais e literários pretéritos que, desde o período barroco colonial, se 

sedimentaram na experiência artística do país. Nesse sentido, Los Pájaros se Van Con la 

Muerte é um exemplo de uma linguagem que mescla traços épicos, líricos, caricatos, cômicos, 

absurdos, de costumes, alegóricos e, não obstante, trágicos, revelando, em seus diferentes 

acentos, a tomada de posição perante as relações entre as matrizes formais que constituíram 

essa tradição, por assim dizer.  

A peça foi escrita tendo como pano de fundo o espaço do capitalismo venezuelano, 

deixando em primeiro plano o interior de um barraco na favela de La Charneca. Favela 

nascida da modernização periférica, marcada pelas profundas modificações políticas, sociais e 

econômicas do país, que são vistas da perspectiva do barraco. O processo de favelização da 

capital Caracas teve origem no incremento da exploração petroleira que contribuiu, junto de 

outros fatores, para o êxodo rural ocorrido durante o chamado boom econômico da década de 

70 que caracterizaria uma nova etapa do capitalismo neoliberal na região. Dessa maneira, a 

modernização aprofunda as assimetrias sociais e econômicas, segundo mostra a peça, era 

concebida como uma forma de ameaça à religiosidade e à autoridade tradicional. Em Los 

Pájaros, a história surge de fora e atravessa o olhar das duas mulheres pobres que parecem 

não discernir claramente passado e presente entrelaçados num círculo vicioso que abole, por 

sua vez, as chances de futuro. 

A ação trágica se passa no barraco de uma favela venezuelana. As duas personagens 

surgem confinadas a este espaço-tempo. No passado, a Mãe era casada com um homem 

apelidado de El Negro. Com esse homem ela teve uma Filha. Após a morte do marido, 
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segundo o drama, a Mãe se vale de um ritual religioso na tentativa de fazer com que o morto 

retorne à vida para um acerto de contas. O ritual, nesse sentido, não tem outro objetivo senão 

a encarnação do pai na filha, com quem a mãe mantém uma relação não só de domínio – ele 

tem forma de Cão – mas também de erotismo conjugados no desejo de vingança. As relações 

dramáticas de marido e mulher são marcadas pela violência doméstica, conflitos conjugais e 

pobreza extrema e, segundo argumenta a Mãe, o morto seria o responsável pela criação da 

situação na qual elas se encontram. Todo este ritual confina a Filha à prisão. Em sua 

onipresença em relação à Filha, ela, a Mãe, não se dá conta de que os elementos da 

modernidade que invadem o espaço desviam a atenção da filha. Diante de tentativas de 

subversão fracassadas pela desproporção entre sua força e estratégia e as da Mãe, a tirana, a 

Filha planeja sua morte através de sua mãe. A Mãe, então, a aniquila. 

Dessa maneira, a ação presente é dominada ou relativizada pelo retorno ao passado 

que, por sua vez, bloqueia ou suspende o avanço temporal em função da repetição, no sentido 

de que os dias neste barraco são exatamente iguais uns aos outros. Portanto, por causa da 

obstinação da Mãe, o que acontece após a morte do marido é tanto a impossibilidade de 

restaurar este passado, quanto à frustração perante as tentativas de sua manutenção por meio 

da repetição de dias idênticos. Devido à sua cegueira, a Mãe não pode perceber que a Filha, 

mesmo nunca tendo saído do barraco, não está, de fato, presa ao mesmo passado. A Filha, ao 

longo dos dias, esboça uma reação às ações designadas pela Mãe. A diferença cultural entre 

elas surge do contraste, e também do entrelaçamento, entre as duas esferas do tempo-espaço 

latino-americano, o pensamento mágico-religioso e o pensamento moderno que, a princípio, 

deveriam parecer excludentes. A Filha anseia pelo rompimento com este passado em nome da 

felicidade prometida pela modernidade. O que Peña articula em seu drama moderno, 

pensando Mãe e Filha enquanto alegorias da Venezuela, é justamente o embate e a 

acomodação, ao mesmo tempo, do passado colonial com o presente moderno do continente de 

acordo com a visão dos pobres na periferia do capitalismo.  

 

 2.1 O AUTOR 

 

Edílio Peña nasceu em 1951 e estreou como dramaturgo, em 1973, no “El Nuevo 

Grupo”. Nesse grupo - que abordaremos em alguns pormenores adiante - sua produção de 

textos para teatro foi marcada pela experiência com as práticas de criação coletiva além das 

prováveis leituras de dramas modernos, tragédias gregas, conforme a bibliografia (MONTES, 
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2005; RODRIGUEZ, 1992). Em 1973 escreveu a peça Resistência que trabalhava com o tema 

“da tortura por razões políticas” 3 e, na sequência, seguiram os títulos El círculo (1974), Los 

olvidados (1975) e Los pájaros se van con la muerte (1976) (LAWRENCE, 2004, p. 26).  

O dramaturgo e teatrólogo vivenciou a época de maior crescimento da cultura teatral 

venezuelana nos anos 1970 e nos legou um conjunto de peças teatrais e estudos teóricos, nos 

quais abordou temas locais através da discussão e reflexão dos processos históricos e sociais 

muito ligados à questão da marginalização dos sujeitos da América Latina, tal qual aparece 

em Los Pájaros.  

Conforme salientou Francisco Vicente Gomes, em Representaciones discursivas del 

poder y la marginación política en el teatro del escritor venezolano Edilio Peña (2017)4, na 

qual analisa a estrutura discursiva de suas peças - La Ópera del Suicida e Trompa del Elefante 

–, existem alguns traços estilísticos ou poéticos que estariam presentes no conjunto de sua 

produção: mortos que ressuscitam, marinheiros enforcados, filhos bastardos, compras 

fraudulentas, assassinatos, exumações, tráfico de corpos, desapropriações. Esse universo 

dramático evidenciaria algumas das formas de tratamento do tema da exclusão dos sujeitos 

pobres da América Latina, sobretudo, as práticas da marginalização ideológica exercidas 

sobre os indivíduos em função da violência perpetrada pelo dinheiro e pelo poder, essa 

sujeição ou marginalização foi objeto da crítica de Peña através de uma luta entre o passado e 

o presente (GOMES, 2014). O entrelaçamento entre o passado e o presente nas obras de 2014 

e, como salientamos, também em Los Pájaros, seria o cerne do próprio conflito entre tradição 

e modernidade vivenciada pelo autor. Através da repetição, o passado avança sobre o presente 

que, em suspenso ou relativizado, faz a ação caminhar aos saltos retornando, quase sempre, ao 

ponto de partida.  

A catástrofe final, que existe também em Los Pájaros se Van Con La Muerte, resulta 

dessa impossibilidade do futuro caracterizada pela sobreposição entre tempos e concepções de 

mundos distintas revelando, com isso, um pessimismo que indica o aniquilamento ou 

confinamento do sujeito em função dos mecanismos operadores da dominação tradicional e 

moderna, conforme comentou o crítico: “umas das práticas de marginalização ideológica mais 

presentes em nosso mundo: a da violência exercida em nome do dinheiro e do poder, também 

institucional, sobre o indivíduo” (GOMES, 2017). Especificamente, nas obras mencionadas, o 

                                                             
3 No original: “trata en su texto del tema de la tortura por razones políticas.”. EL PAÍS, 03/12/1976 < 

https://elpais.com/diario/1976/12/03/sociedad/218415620_850215.html > 
4 GOMES, F.V. IN: XXVI Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y 

Nuevas Tecnologías (SELITEN@T). Disponível em < https://canal.uned.es/video/5a6f493db1111f4b1c8b45a9 > 

https://elpais.com/diario/1976/12/03/sociedad/218415620_850215.html
https://canal.uned.es/video/5a6f493db1111f4b1c8b45a9
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conflito dramático emerge do embate entre o sujeito marginal diante do poder político-

econômico-social - representado pelos donos de hotéis, homens sem cabeça, sacerdotes – que, 

ao final, sucumbe à tirania (GOMES, 2017). Portanto, existe uma recorrência na abordagem 

do conflito moderno latino-americano como sendo aquele travado entre a liberdade e o poder 

tirânico que, aparecendo de várias formas, estrutura boa parte da obra de Peña. 

Além dos eixos temáticos, o crítico acrescentou ainda ao arsenal estilístico de Peña: o 

emprego das rubricas e dos diálogos surrealistas que pode ser visto como parte das estratégias 

de distanciamento do curso da ação dramática. O efeito de distanciamento em seus dramas 

seria alcançado através da contradição, ou cisão, entre a ação e o discurso ou, segundo 

Raymond Williams observou em seu Drama em cena, entre fala dramática e fala encenada, 

presentes no enunciado geral de seu drama moderno, ou seja, a plasticidade das rubricas 

contrastando com o sentido das palavras. As rubricas, nesse sentido, se moveriam numa 

direção contrária à do curso da ação dramática e, assim, suspendem e ou se opõem ao seu 

movimento linear e vertiginoso, desprendendo ação da fala objetiva.  

Esse descompasso ou desencontro entre o que se diz e o que se faz no drama moderno 

revelaria justamente o grau de alienação vivenciada pelos homens com relação à totalidade e a 

unidade do eu, por assim dizer, desligado de seu ser dramático tradicional. Por outro lado, 

conforme salientou Orlando Rodrígues5, sua obra se torna “rica em imagens”, devido ao fato 

de que ação cênica em seus dramas não está subordinada ou síncrona com a ação dramática 

ou verbal. À luz desse pensamento, podemos apontar duas passagens de Los Pájaros que são 

verdadeiros quadros em movimento: 

Primeiro Ato, Cena 1: A filha com uma luz fraca sobre os ombros está parada atrás 

da mãe; termina de tirar seus piolhos. Ambas têm os cabelos embaraçados. A filha 

se senta. Olham-se desoladamente. 

[...] 

Primeiro Ato, Cena 2: A Mãe sentada de costas à janela esquerda, onde a filha, 

parada, contempla o mundo, começa a estender santamente os braços; depois, como 

sonâmbula, pisca dentro de círculo de luz que desce sobre ela.  

(PEÑA, 1978, p. 9; 22, tradução nossa6).  
 

 No decorrer da Peça as didascálias se emaranham no texto não só para orientar a 

direção cênica, os movimentos e os deslocamentos, mas para mostrar o contraponto e a 

interrupção do drama tradicional alcançados através da rubrica. Los Pájaros, nesse contexto 

                                                             
5 Apud GOMES, 2017: 3’40’’ 
6 “La hija con una luz tísica sobre los hombros está parada detrás de la madre; termina de sacarle los poiojos. 

Ambas tienen los cabellos revueltos. La hija se siente. Se miran desoladamente.” […] “La madre sentada de 

espaldas a la ventana izquierda, donde la hija, parada, contempla el mundo, comienza a extender santamente los 

brazos; luego, como sonámbula, parpadea dentro de um círculo de luz que desciende sobre ella”. 
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de análise, mostra alguns dos dispositivos empregados pelo autor para suspender o andamento 

ou a continuidade da ação e, ao mesmo tempo, questionar o fechamento em um universo 

dramático homogêneo. O ritual é um exemplo desse dispositivo ou expediente empregado 

pelo autor para estranhar o comportamento das personagens que entram e saem do transe à 

revelia. Peña, com isso, torna contemporâneo o passado mágico-religioso associado ao ritual 

que, ironicamente, foi retomado fazendo seu centro ou motor (a relação intersubjetiva) girar 

em falso em torno da alienação dos pobres no continente. Ele usa as rubricas para tomar 

distância do drama, ou como uma forma de mostrar o avesso do drama sem abandonar, para 

isso, sua própria linguagem.  

 Em síntese, a dialética entre o verbal e o gestual, a palavra e a imagem, o vivo e o 

morto, o humano e o não humano e, especificamente no caso de Los Pájaros, o sagrado e o 

profano, permite ao autor a articulação de um drama moderno marcado justamente pelo 

funcionamento a contrapelo da ação tradicional que, por sua vez, configura a descontinuidade 

de seu fluxo temporal-espacial e joga a atenção mais para os processos de subjetivação que 

formam as figuras e disputam o domínio simbólico. Nesse sentido, os procedimentos de 

distanciamento visariam o deslocamento do centro de interesse da ação, propriamente dita, 

para as formas de sujeição informadas pelo modus operandi das peças.  

Para Edílio Peña (2003, p. 86), em Impacto da ideologia e da política na cultura e arte 

da América Latina (2003), as empreitadas político-ideológicas que atravessam a configuração 

da literatura, teatro e cinema da América Latina, principalmente na década de setenta, 

encontram reflexo, em grande medida, no modo pelo qual a crítica e a academia sobrepõem a 

“gramática lógica” – racionalizações ideológicas - à “gramática da imaginação” – a 

experiência estética - sustentando suas atividades em função “das coordenadas das lógicas das 

ideias políticas”. Ambas as gramáticas são valoradas em termos de sua capacidade de 

codificação do conflito latino-americano segundo as coordenadas do drama moderno que, 

segundo observou o autor de Los Pájaros, constituiria esse traço conflituoso encontrado num 

conjunto de obras principalmente a partir os anos 60 e 70, da literatura, de caráter irrespirável 

pela configuração de seus conflitos angustiantemente metaforizados. Obras que tiveram seus 

universos imaginários limitados ou suprimidos por tais exigências lógicas que, conforme 

observou, suprimem a imaginação de outras possibilidades discursivas mais sensíveis, 

poéticas. A gramática lógica, nesse sentido, passa a ser “mais relevante que o simples fato de 

perceber a obra como experiência dos sentidos, da tessitura da vida” (PEÑA, 2003, p. 86-87). 

É nesse contexto que ele aponta para o objetivo “quase natural”, da política ou ideologia, da 
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crítica em sua “predisposição de irmanar-se com o poder como objetivo máximo”, a fim de 

conduzir pelo pensamento racionalista à “promoção de um pensamento único”:  

Toda ideologia teme no fundo à multiplicidade natural do homem, enfim, a cultura e 

a arte como uso e desuso é a dinâmica asfixiante desta prisão onde se pode pensar e 

criar de uma só maneira. Nelas não há matizes nem degradês, me refiro àquela 

política que não legitima o cidadão, mas que o impede de ser funcionalmente 

autônomo em suas ideias e [o torna] um seguidor de líderes messiânicos. A dura 

realidade social da América Latina ensaia vez ou outra, este horror com fervoroso 

desespero (PEÑA, 2003, p. 87, tradução nossa)7. 

Era preciso encontrar meios dramáticos próprios e ampliar o raio de alcance das obras 

para dar conta da “dura realidade social da América Latina” que, segundo observou, ensaiava 

“vez ou outra, este horror com fervoroso desespero”. No caso dos anos sessenta e setenta, 

haveria a inadmissibilidade do espírito e da alma nas obras em função da “razão ideológica e 

científica” que, deste modo, procurava estabelecer um “sentido racionalmente causal na 

ordem social e histórica da significação da representação” (PENÃ, 2003, p. 86). Nesse 

sentido, o interdito fez com que as imagens espirituais fossem compostas como ‘ausências’ de 

uma “presença obscura e suspeita” pela busca de uma representação racionalizada da “ordem 

social e histórica”, forçando as personagens a tomarem um aspecto “plano”. Diante do 

imediatismo que, segundo argumentou, tomou conta da produção e da criação artística a partir 

deste período, “esvaziando as imagens” de um sentido mais amplo do exercício político que 

destacaria os sinais de uma “má educação sentimental, esta que nos faz [venezuelanos] cruéis 

ou ridículos”. (PEÑA, 2003, p. 88).  

O debate colocado pelo autor em seus textos críticos assinala também uma inflexão 

analítica voltada para a história do teatro na Venezuela que antecede a geração de Peña. Nesse 

sentido, os autores procuraram situar a modernidade em sua relação com o passado próximo e 

distante do teatro local observando, a partir desse trajeto, a formação do teatro nacional em 

consonância ao seu processo de modernização. Logo, sua peça equacionaria as disputas em 

torno da formação histórica do teatro e do drama no país e no continente, e as formas teatrais 

pretéritas da Venezuela que contribuíram para a forma do drama moderno configurado em 

Los Pájaros.  

 

                                                             
7 “toda ideología, teme en el fondo a la multiplicidad natural del hombre. Unas veces de manera dogmática y 

militarista; otras, de manera teológica o fundamentalista. En fin, la cultura y el arte como uso y desuso, es la 

dinámica asfixiante de esa prisión donde sólo se puede pensar y crear de una sola manera. En ellas no hay 

matices ni gradaciones. Me refiero a aquella política que no legitima al ciudadano sino que lo debilita en 

funciones de ser un autómata de las ideas y un seguidor de líderes mesiánicos. La dura realidad social de la 

América Latina ensaya, una y otra vez, este horror con fervorosa desesperación.” 
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2.2 DA COLÔNIA À MODERNIDADE NUMA PEÇA 

 

Recuperar a história do teatro venezuelano faz sentido para identificarmos, em seu 

percurso, tendências formais, eixos temáticos, assimilação e ressignificação de formas que, ao 

longo do tempo, marcaram seu processo de formação e desenvolvimento. Na perspectiva de 

Irlemar Chiampi, em Barroco e Modernidade, “todo debate sobre a modernidade na América 

Latina que não inclua o barroco é parcial ou incompleto” (1998, p. XV). A autora compreende 

o barroco como um cruzamento, uma “encruzilhada estética e cultural”, própria da colônia na 

qual ficariam, frente a frente, as grandes narrativas de distintas culturas que o processo de 

colonização inaugura. Esse gesto barroco seria reapropriado pela modernidade na América 

Latina do século XX, especialmente, por meio das reciclagens intencionais de traços, temas e 

procedimentos que, ao longo do século XX, configurariam a linguagem neobarroca.  

Enquanto na Europa o barroco se configurava como uma articulação discursiva ligada 

à contrarreforma católica, no continente americano se tornava um elemento ou gesto da 

Contra Conquista abrindo caminho para que os artistas locais (índios, negros) registrassem 

nas formas artísticas os deuses vencidos e as culturas massacradas, deixando suas marcas, 

impressões, experiências, através da fusão formal entre sensibilidades. Segundo Chiampi 

(1998), perceber esses procedimentos do barroco colonial e os modos pelos quais, enquanto 

linguagem, se colocavam ante o processo de colonização ajuda a compreender a modernidade 

do século XX e, nesse sentido, os conflitos de seus dramas, nos quais podemos investigar uma 

tragicidade própria.  

Cabe lembrar que o debate sobre o barroco enquanto modelizador da cultura latino-

americana ganhou destaque no continente entre as décadas de 40 a 60 do século XX, 

especialmente a partir da publicação do texto de Lezama Lima (1988) e, no Brasil, do ensaio 

de Haroldo de Campos sobre o sequestro do barroco na formação da literatura (1989). Ambos 

os enfoques, guardadas as particularidades de visão e método, convergem para uma revisão do 

lugar ou significado no barroco para a formação cultural latino-americana que, até então, 

havia sido pensada restrita ao século XIX, especialmente, com a produção teatral, literária e 

artística romântica.  

A história do surgimento do teatro Venezuelano, por essa perspectiva, se insere num 

debate continental que ganha inflexão crítica distinta no mesmo contexto da escrita de Los 

Pájaros. Este debate histórico-estilístico mais amplo em torno do barroco articulou uma 
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leitura que tem como chave o devir americano8, conforme podemos perceber nas obras de 

Lezama Lima (1988) e Severo Sarduy (1979; 1979b).  

O artigo de Zoila Paternina Rios, intitulado César Rengifo y el teatro venezolano 

(1999), nos permite estruturar parte da história do teatro na Venezuela desde a época colonial 

até os anos de 1970 partindo, portanto, da chegada das letras espanholas na segunda metade 

do século XVII, fato que teria sido fundamental para a chegada do teatro na região através dos 

dramas da época do barroco. Trata-se de perceber como uma tradição crítica formulou uma 

interpretação do passado teatral procurando, desse modo, legitimar uma tradição local 

conjugada ao processo de modernização latino-americano entre os anos de 1950 até 1970, 

sobretudo, com uma redefinição do cânone e do modo formador da cultura local. Nesse 

sentido, em função do drama barroco ser uma espécie de composto entre a tradição medieval 

e o racionalismo renascentista, segundo comentou Zoila, sua recepção no Novo Mundo 

possibilitou a introdução de elementos relacionados à contribuição indígena e negra nas 

formas europeias aqui aportadas. Dessa maneira, as experiências teatrais durante o período 

colonial eram emaranhadas, especialmente, através dos “comediantes ambulantes [que] 

desembarcaram em terras americanas” trazendo consigo várias referências teatrais que a 

enriqueceram (RIOS, 1999 p.118, tradução nossa, assim como as demais citações deste 

artigo).  

Dessa maneira, a colonização propiciou a constituição de uma tradição cultural 

assentada, sobretudo, no entrelaçamento barroco de diferentes matrizes cênico-dramáticas 

que, com maior ou menor intensidade, configurariam os traços principais desse processo 

histórico do qual Los Pájaros é parte. Entretanto, na visão de Ríos, essa tradição impediria o 

desenvolvimento de uma arte local em nome da utópica continuidade da cultura ocidental 

hispânica nas colônias.  

Uma terceira perspectiva surge com a leitura de César Rengifo, (RÍOS, 1999, p.118), 

um dos mais importantes artistas de teatro do país, observou que foi no século XVIII que o 

teatro e a atividade dramática, iniciadas meio século antes com as letras espanholas, ganharam 

alguma continuidade em virtude do surgimento dos núcleos urbanos, das pequenas cidades. 

Contudo, é preciso observar que essa continuidade, responsável pela regularidade da produção 

teatral e dramática em Caracas, não foi capaz de consolidar uma produção dramática ou 

teatral local em razão de seu caráter pontual e disperso como revelam, por exemplo, os grupos 

                                                             
8 Devir americano está no conjunto que compreende a ideia de América a partir de uma epistemologia local, que 

contesta a perspectiva que pressupõe um a priori, a Ideia, tal qual o destino biológico de Spengler, o que implica 

um dever ser, um pensamento que “condiciona a perspectiva histórica à repetição”, e abre caminho para um vir a 

ser. (LIMA, 1988, p.19). 
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de San Felipe (Estado Yaracuy) e Gaspar de los Reyes, que realizaram os dois primeiros 

festivais teatrais do país, o primeiro em 1747 e o segundo em 1760, tendo como motivo a 

coroação de Carlos III que ocorreu em San Sebastián de los Reyes (RÍOS, 1999, p.119).  

Nesse sentido, mesmo tendo existido manifestações teatrais na colônia, elas não 

chegariam a constituir uma rotina e ou uma continuidade de produção que garantisse as linhas 

gerais de sua formação. Embora os festivais registrassem as distintas contribuições culturais 

presentes nos trabalhos, com a ascensão de Carlos III ao trono, os jesuítas foram expulsos e 

teve início o processo de unificação idiomática, acompanhado da censura aos demais códigos 

linguísticos distintos do castelhano (SAGUIER, 1979, p.7). Desse modo, em razão das 

restrições criadas ao desenvolvimento de uma literatura e de uma dramaturgia locais (RÍOS, 

1999) teria sido somente no século XIX que os intelectuais latino-americanos fizeram o 

primeiro movimento das ‘tomadas de consciência’ baseado no ideário romântico que 

problematizava a compulsória repetição de formas importadas: 

Dada à diversidade de componentes, um problema latino americano essencial foi, e 

continua sendo, encontrar sua identidade cultural, situação que a literatura reflete, ao 

procurar apropriar-se de uma linguagem e concretizar um conteúdo, num idioma em 

certa medida emprestado, e dentro de um contexto político não unificado. A procura 

se intensifica e o conflito se torna evidente em certos momentos críticos de tomada 
de consciência: a emancipação romântica, o modernismo, o romance social e a 

literatura de nossos dias.  (SAGUIER, 1979, p.3).  

Nesse sentido, a diversidade cultural registrada desde a formação colonial era vista 

como um problema para o projeto romântico, pois a relação paradoxal entre multiplicidade e 

unidade sempre apareceu como ambígua no que se refere à América. Questão que se colocava 

também para a escrita da história das formas dramáticas e teatrais no continente. Resta saber, 

então, se o problema residia na diversidade cultural do continente ou no projeto unificador 

que pretendia, de certa forma, nivelar ou equiparar as distintas matrizes em torno de uma 

visão nacional que, por sua vez, buscava definir os limites e fronteiras entre as artes, 

especialmente, pela criação dos teatros nacionais. Não há um consenso entre os historiadores 

e os críticos a respeito do tema, pois uma parte da bibliografia prefere defender a existência de 

um teatro característico apenas no século XIX (MONTES, 2005; LAWRENCE, 2004; RIOS, 

1999), em função dos processos de independência, enquanto outros enfoques privilegiam o 

barroco para evidenciar a formação da literatura e ou da cultura no continente (LIMA, 1988; 

CHIAMPI, 1998).  

Para Ríos (1999), o século XIX marcou o início da emancipação da Venezuela e, por 

sua vez, de sua dramaturgia. Devemos observar que, entre 1800 e 1860, emergiram diferentes 

expressões artísticas nos teatros que divergiam do drama como gênero principal no sentido 



23 

 

 
 

tradicional9. Isso não significa que não tenha havido tentativas de criação de um teatro 

nacional de acordo com os termos do drama burguês ou oitocentista ou que o drama não tenha 

sido assimilado pela crítica e autores do país. Trata-se de perceber que, ao longo do século 

XIX, sobretudo em seu final, descortinamos um cenário competitivo entre diferentes gêneros. 

Por exemplo, nos Vejámenes, destacamos o uso de caricaturas e de diálogos em verso 

enquanto traços que nos indicam certa artificialização da linguagem, visto que uma caricatura 

distorce e realça a referência original, enquanto o verso afasta-se da prosa tanto no ritmo 

quanto na prosódia cotidiana. Tais experiências dramáticas e ou teatrais apontam para uma 

dramaturgia marcada pelo humor, ironia e sátira que também encontramos na linguagem 

dramática de Los Pájaros, principalmente na situação beirando a animalidade e a coisificação 

do dramatis personae, aspecto que parece ser recorrente na dramaturgia do país.  

No começo do século XIX predominava a forma típica do Vejámen, teatro derivado do 

gênero literário homônimo, conforme salientou Ríos: “Rojas Uzcátegui assinala que não eram 

propriamente obras de teatro, mas composições literárias para serem recitadas em público, 

geralmente em verso e de caráter burlesco” que como uma farsa, trazia “caricaturas de 

personagens conhecidos” 10. (RIOS, 1999, p. 119). O gênero foi acolhido pelos autores 

representativos do “teatro para ler” junto com o teatro Criollo que daí se desenvolveu, 

utilizando-se do “humor, [d]a sátira, [d]a graça criolla e um uso coloquial da linguagem” 

(RIOS, 1999, p. 120).  

Descendente do teatro costumbrista, o moderno teatro criollo é baseado numa situação 

cômica criada pela oposição entre o burguês e o povo no espaço da vida cotidiana. A forma 

era vista como um avanço pelos autores em busca de uma linguagem própria em duas 

vertentes: cômico-satírica e dramático-cômica. A distorção caricata reaparece como 

preferência em relação ao drama sério. Remontando ao século de ouro espanhol, o gênero 

criollo teria sua origem no teatro popular, sobretudo, pela prática nele encontrada do ator 

jogar com seu papel improvisando, frequentemente, em tom agressivo. Retratando 

agressividade e uma barbárie local, autores poderiam se prestar ao desejo de ter uma 

dramaturgia nacional e moderna voltada para a “pintura do modo de ser do venezuelano e sua 

forma de perceber a sociedade” (RÍOS, 1999, p.122). 

Paralelamente a estes gêneros, no mesmo século XIX, experiências incipientes com o 

drama surgiram por volta de 1810, especialmente, a partir da primeira tragédia de autoria 

                                                             
9 Uma tentativa de drama absoluto de representação de indivíduos em ação intersubjetiva no presente (SZONDI, 

2001). 
10 Tradução nossa, tal qual outras citações deste artigo. 
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Venezuelana, Inés, de José Domingo Díaz. A obra se tornou um marco da consciência 

nacional e dramática para os autores venezuelanos, conforme observou a autora (RIOS, 1999), 

mas a empreitada não foi bem-sucedida em função do exagero e da relação com o grotesco 

que os autores articulavam na forma, a contaminação já aparecia como irreversível. Em 

relação à experiência dramática vemos que o jogo de formas tortuosas, caricatas, talvez 

tenham sido interpretadas como defeito mais do que um simples traço local. Talvez pelo modo 

desta experiência (exagero na relação com o grotesco), a linguagem dramática tenha sido 

percebida como rígida pelos locais, devido à diferença dos contextos nos quais ela foi 

experimentada. 

Apesar dessa caricaturização insistente, o romantismo continua sendo considerado 

fundamental para o teatro venezuelano, segundo observou Ríos (1999, p. 127), pois 

impulsionou o aparecimento de um conjunto de obras relevantes como, por exemplo, as de 

Martín de la Guardia (1829 – 1907), especialmente Cosme de Médicis (1848). Essas obras 

contribuíram decisivamente para a continuidade da produção dramática e seu desdobramento 

modernista por volta dos anos de 1870 e 1970 que, como as produções anteriores, guardaria 

suas especificidades e não poderia ser compreendida à luz, puramente, das teorias dramáticas 

europeias. Mesmo que na visão de Ríos sobre o teatro Venezuelano, tenha sido o romantismo 

o primeiro impulso de um teatro nacional e anti-imperialista. Ao romantismo dos vejámenes 

(1800-1860) sucedeu o movimento dos modernistas (1870-1970), momento no qual autores 

assimilaram as formas emergentes e os conteúdos dessas novas sociedades recém-

emancipadas. Na literatura, de forma geral, a geração moderna aparece como sendo aquela 

que se dedicou ao tratamento dos problemas sociais assumindo uma clara posição política, 

denunciadora, reivindicatória (RIOS, 1999, p.121,122). 

Foi neste momento modernista que a literatura, não só a dramática, mas a literatura em 

geral hispano-americana se afirmou renovada esteticamente com Rubén Darío11 no Chile, em 

Havana e Bogotá com Juliás del Casal e José Assunción Silva, além de outros escritores 

“sensíveis, refinados e trágicos” (SARDUY, 1979, p. 70). Para José Luiz Martínez (1979, 

p.71), desde o fim do século XIX, como fica evidente com Darío, que os escritores latino-

americanos não apenas atualizaram sua literatura com aquilo que se fazia pelo mundo como 

também, nesse mesmo gesto, tomaram consciência de seu tempo. Uma das formas dessa 

tomada de consciência foi o resgate de gêneros locais que haviam sido rechaçados 

anteriormente como, por exemplo, o Vejámen que, como vimos acima, comportava gesto e 

                                                             
11 Rubén Darío utilizava-se, por exemplo, de elementos como o “conto parisiense, a adjetivação francesa, (...) a 

carícia erótica, (...) a seleção verbal” (SARDUY, 1979:10) como técnicas de composição de sua escrita. 
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traços de conteúdo local sem o compromisso com a normatividade da cultura oficial 

metropolitana.  

Um dos desdobramentos do período modernista foi o resgate por estes artistas de 

gêneros marginalizados pelo projeto romântico-ilustrado de teatro nacional como, por 

exemplo, o vejámen que ajudou na articulação de outro tema especificamente local: o 

costumbrismo.  

O surgimento do costumbrismo marcou uma virada na dramaturgia venezuelana do 

final do século XIX. Conforme salientou Zoila Parternina Ríos, o gênero seria marcado pela 

presença de quadros que relatam e expõem o cotidiano, privilegiando temas mais sérios do 

que nos vejámenes. Em relação ao vejámen, o que se pode perceber é que o costumbrismo 

buscou desenvolver uma linguagem literária e ou artística mais próxima da fala cotidiana e 

mais distante de figuras conhecidas, devido ao caráter caricatural daquele.  

  O gênero não é uma exclusividade da arte venezuelana ou, mais especificamente, do 

teatro latino-americano, mas um traço formal que pode ser verificado principalmente na 

literatura do gênero costumbrista, praticada primeiro na Argentina e no Uruguai. Ela teria sido 

marcada pelo tratamento do conflito entre a cidade e o campo, a assimilação dos imigrantes e 

os problemas morais de uma sociedade ainda provinciana que fazia seu aprendizado de 

cosmopolitismo (MARTÌNEZ, 1979, p. 75). Tais características podem ser observadas em 

Los Pájaros, peça que trata justamente destas coordenadas relacionadas às tensões produzidas 

pelos processos de modernização vivenciados no continente ao longo do século XX.  

Nas décadas de 1920 a 1940, com a difusão das doutrinas psicológicas em muitas 

capitais, a dramaturgia buscou se afastar do costumbrismo, por associa-lo aos recursos 

envelhecidos da representação romântico-realista, em proveito da exploração da subjetividade 

e de formas poéticas mais livres de espaço e tempo. Nesse sentido, o teatro venezuelano 

posterior aos anos de 1940 pareceu mais interessado em confrontar a problemática da solidão, 

do isolamento, do homem moderno, sua insegurança e sua responsabilidade diante da 

violência e da injustiça (MARTÍNEZ, 1979, p.75), e aqui nos aproximamos novamente de 

Los Pájaros.  

A peça resgata formas pretéritas locais estranhas ao incipiente drama do século XIX 

tal qual grande parte dos autores o fizeram desde a década de 1940. Essas formas pretéritas, a 

guisa de introdução da ação da peça, podem ser observadas na citação a desfechos de 

tragédias como Medeia e Édipo Rei, nas quais há assassinato dos filhos pela mãe e, 

respectivamente, furar dos olhos como consequência da hybris trágica que polariza as noções 

de visão ou conhecimento com cegueira e sujeição a um dado destino. Da mesma forma 
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podemos reconhecer traços do drama tradicional, principalmente através da construção 

espacial doméstica e a configuração heroica das personagens. Gêneros locais se manifestam 

na animalização das personagens, na caricatura feita de um sujeito tradicional em conflito 

com o sujeito moderno, falta de linearidade e baixo interesse na representação de uma ação 

contínua, que privilegia a fragmentação. 

Foi César Rengifo, importante dramaturgo, quem deu início à modernização teatral no 

país entre os anos de 1940 e 1960, segundo Ríos (1999) e Luís Chesney Lawrence (2004). Os 

temas privilegiados em seu teatro abarcavam a experiência modernizadora vivenciada pela 

Venezuela, tais como: desigualdades sociais, baixo desenvolvimento em contraste com a 

ascensão econômica, o boom petroleiro do pós-guerra. Vale lembrar que, segundo Chesney 

Lawrence, o movimento de modernização teatral não avançou conforme a promessa dos seus 

idealizadores devido aos diversos percalços que encontrou, especialmente, as dificuldades e 

fragilidades do país que, àquela altura, estava prestes a ser dominado, novamente, por uma 

ditadura militar (LAWRENCE, 2004, p.16).  

Entre ditaduras e democracias, a segunda metade do século XX no continente latino-

americano, e não só no teatro, foi marcada, de maneira geral, por um processo de 

modernização da cultura e da economia. Esse processo, na arte, ganhou força com uma onda 

de artistas nacionais que, segundo Carmen Márquez Montes, em Panorama del Teatro 

Venezolano en el siglo XX12 (MONTES, 2005), foi responsável pelo que se pode chamar, 

hoje, de um teatro moderno venezuelano. Desde os anos de 1940 que, segundo a autora, o 

teatro venezuelano passava por mudanças significativas em função das temáticas voltadas às 

problemáticas sociais urbanas. A partir de 1959, com o primeiro Festival Nacional de Teatro, 

seriam efetivadas as bases para o surgimento de um cenário teatral moderno culminando, 

posteriormente, na efervescência da produção dos anos setenta (MONTES, 2005, p. 346).  

 Teria sido neste contexto de modernização que os dramaturgos venezuelanos 

estabeleceram um diálogo criativo com as formas teatrais europeias e também latino-

americanas. Dentre outras fontes informadas pela bibliografia teríamos grandes expoentes do 

drama e do teatro moderno ocidentais nessa encruzilhada: ideias de Bertolt Brecht, Antonin 

Artaud, Arrabal, Tchéckov, Pirandello, García Lorca, Ariano Suassuna e Augusto Boal. A 

lista reúne ideias e propostas de teatro moderno bem diversas e não sabemos com mais vagar, 

pela bibliografia, como os autores venezuelanos solucionaram ou equacionaram tais matrizes 

poéticas e ideológicas em suas obras e ou iniciativas. Nesse sentido, o problema aqui neste 

                                                             
12 Citaremos este artigo através de traduções nossas para o português. 



27 

 

 
 

ponto é compreender de que forma (talvez, uma forma geral) os autores foram capazes de 

conciliar, em suas obras, diferentes matrizes e perspectivas do drama moderno e 

contemporâneo europeu, uma vez que a modernização do teatro venezuelano seria inseparável 

da redemocratização do país após os anos de 1940 e de suas vicissitudes ao longo das décadas 

seguintes. Mais adiante veremos como, em Los Pajaros, algumas dessas matrizes se 

encontram ou se entrelaçam na fatura do texto, como por exemplo, características de 

dramaturgias do teatro do absurdo. 

Dessa forma, o processo de modernização teatral teria sofrido a primeira interrupção 

de sua trajetória entre 1959 e 1964 com a ditadura de Pérez Jiménez para depois recuperar o 

fôlego com o governo de Caldera, em 1969. Novamente, em 1973, a produção teatral local 

voltou a ter destaque devido ao grande auge econômico associado à extração petroleira 

(MONTES, 2005, p.346). Dois dramaturgos atravessaram esse processo e são dois expoentes 

importantes para compreendermos esse processo. 

César Rengifo (1915-1980) e Rodolfo Santana (1944-2012) se destacaram, em um 

primeiro momento, por promoverem uma escrita teatral com base em linguagens distintas das 

usuais até então, que seriam, no caso, um período de experimentações com o drama 

psicologizado. Vale lembrar que, nas primeiras décadas do século XX, os autores que se 

debruçavam sobre temas subjetivos e conflitos psíquicos, abandonaram os estilos anteriores 

como o costumbrismo e o teatro ciollo13. Santana, por exemplo, era reconhecido por mesclar 

recursos do teatro do absurdo, do teatro épico e escritos teatrais de Artaud para retratar temas 

como violência, tortura, revoluções (MONTES, 2005, p. 350-359). Conforme observou 

Leonardo Azparren Giménez, ao assumir a marginalidade ideológica em resposta à crise 

mundial de 1968, Santana deu um passo importante para o avanço do realismo social de 

Rengifo (GEMENEZ, 1993, p. 99). Além deste repertorio moderno marcado e ou formado 

pelas principais matrizes do teatro europeu e algumas periféricas do latino-americano, 

devemos mencionar ainda as obras do teatro grego e de autores venezuelanos oriundos de 

uma nova escola, da qual apareceu César Rengifo, considerado um dos mais importantes 

dramaturgos desse período de transição cultural da segunda metade do século XX e que foi, 

de certa forma, uma das influências do El Nuevo Grupo (MONTES, 2005, p.347; GEMENEZ, 

1993, p. 99) e, portanto, certamente de Edílio Peña.  

Outro aspecto importante do processo de modernização da dramaturgia venezuelana, 

além do El Nuevo Grupo, foi o surgimento de um grupo de dramaturgas e encenadoras como 

                                                             
13 Vimos anteriormente que os gêneros que apareceram na Venezuela e abordavam temas cotidianos, e eram, 

geralmente, destinados à leitura desde o século XIX. 
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Blanca Sánchez, primeira encenadora de Los Pájaros. Nas mãos de Ida Gramko e Elisabeth 

Schön, a escrita teatral incorporou, segundo Orlando Rodríguez (1992, p.66), mitos, lendas e 

metáforas para evidenciar problemas da realidade como, por exemplo, o mito de Maria 

Lionza14 (MARTIN, 1999, p.43) que Gramko compôs retratando o conflito entre a deusa e a 

mulher, e seus respectivos valores. Na década de sessenta, outras mulheres surgiram na 

dramaturgia do país formadas em escolas de teatro e exercendo as diversas funções das 

profissões teatrais. A diferença da geração de dramaturgas antiga para a nova - formada por 

Lucía Quintero e Mariela Romero – podia ser percebida em torno de uma tomada de posição 

mais ativa diante dos problemas da vida, enquanto, na primeira, predominava a frustração e a 

espera de uma solução externa à sua condição. Nos anos de 1960, as mulheres se tornam 

agentes e responsáveis por suas escolhas nas dramaturgias (RODRÍGUEZ, 1992, p. 66).  

É preciso observar que essa combinação de matrizes diferentes do teatro e ou do 

drama moderno visava dar conta da realidade e dos problemas da vida, logo, situava ou 

mostrava a complexidade deste compromisso ou objeto. Nesse sentido, a realidade almejada 

pelos autores e autoras revelava a dificuldade de equilibrar ou equacionar poéticas 

aparentemente contrárias que se consolidaram nas décadas seguintes ao fim da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945).   

As novas dramaturgias surgiam das diversas oficinas e laboratórios promovidos por 

coletivos e artistas desde a década de 1950 e, juntos, se voltaram contra os estragos causados 

pelos militares através do emprego de diversos recursos e técnicas teatrais tomados de 

empréstimo ao chamado teatro do absurdo, do teatro épico de Bertolt Brecht e das ideias de 

Antonin Artaud, conforme salientamos anteriormente (MONTES, 2005, p. 348-350). É nesse 

contexto que Los Pájaros foi vista por Luíz Chesney como um drama do tipo de jogo e ritual, 

segundo argumentou o crítico, com forte influência artaudiana, embora não entre em muitos 

detalhes sobre as formas desta influência na peça (LAWRENCE, 2004, p. 14). Segundo 

Leonardo Azparren Giménez, Brecht e Artaud são duas influências a serem consideradas, pois 

o teatro venezuelano incorporou ao seu repertorio moderno as obras e os pensamentos de 

ambos como referência para seu projeto de revelação da realidade local atendendo, por outro 

lado, ao desejo de rompimento e de subversão dos anos de 1960: 

Brecht estimulou nos autores uma dramaturgia aberta em sua forma e facilitou um 

novo tipo de diagnóstico temático; Artaud validou a dissidência ideológica frente 

                                                             
14 A história de Maria Lionza será abordada na sessão 3 deste capítulo.  
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aos cânones tradicionais e estimulou uma nova maneira de ser subversivo, muito 

apropriada com o espírito de 1968. (GIMÉNEZ, 1993, p.95, tradução nossa15).  

 

Voltando à modernização da dramaturgia venezuelana e, sobretudo, ao papel que 

coletivos e grupos tiveram nesse processo, além das influências europeias, não podemos 

deixar de mencionar El Nuevo Grupo (1967), pois segundo a bibliografia especializada 

(GIMÉNEZ16 apud. MONTES, 2005, p. 350; RODRÍGUEZ B, 1992, p. 64-66; GIMÉNEZ, 

1993), foi certamente um dos mais importantes grupos de teatro do país. Tendo como 

precursores Isaac Chocrón, Ronán Chalbaud e José Ignácio Cabrujas, a contribuição do grupo 

teria sido fundamental para a consolidação da linguagem teatral moderna na Venezuela nestes 

termos que aqui tratamos. As temáticas abordadas, nas obras dos três autores, teriam 

influenciado a geração dos anos 70 interessada, por sua vez, na discussão da solidão, da 

sensação de desenraizamento por motivos migratórios (êxodo rural), da precariedade da vida, 

temas que apareciam entrelaçados à contestação da tradição e da superstição nas dramaturgias 

desse grupo. É importante frisar que o El Nuevo Grupo foi impulsionador das carreiras de 

mais de trinta dramaturgos (GIMÉNEZ, 1993, p. 97-99).  

Ao lembrar-se da fundação do grupo, Chocrón, em “Regresan Las Palabras” (2008), 

artigo que trata do trabalho da arte dramática neste cenário venezuelano, diz que a partir da 

insistência dos três artistas nas atividades do El Nuevo Grupo, mesmo com dificuldades 

iniciais de aceitação pelo público, eles puderam superar a tese propalada na época da “morte 

do dramaturgo” incentivada, sob outros pretextos, por alguns artistas ligados aos processos 

coletivos. Tornando antitéticos os dois aspectos – autoria e processo coletivo -, os defensores 

de um discurso mais radical diziam, segundo Chocrón, aos novos dramaturgos para 

escolherem um clássico ou adaptarem algum como ponto de partida para fazer algo realmente 

novo, ao invés de criarem suas próprias peças (CHOCRÓN, 2008, p.42)17. 

Mesmo com tais empecilhos tradicionalistas, o El Nuevo Grupo possibilitou o 

desenvolvimento e o experimento de distintas formas dramáticas de interesse dos dramaturgos 

em explorar suas estruturas textuais, sobretudo, na década de setenta, quando foram escritas e 

encenadas obras pautadas no emprego do método de criação coletiva que, segundo observou 

Rodrigues e o próprio Chocrón, abordavam os temas para além de sua dimensão social e 

                                                             
15 “Brecht estimuló en los autores una dramaturgia abierta en su forma y facilitó un uevo tipo de diagnóstico 

temático; Artaud validó la disidencia ideológica frente a los cánones tradicionales y estimuló una nueva manera 

de ser subversivo, muy apropriada con el espíritu de 1968” 
16 GIMÉNEZ, L Azparen. El teatro en Venezuela. Caracas: Alfadil Ediciones, 1997. 
17 IN: Revista de teatrología, técnicas y reflexión sobre la práctica teatral iberoamericana. Ed: Centro 

Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT) SEGUNDA ÉPOCA / AÑO 18 / NÚMERO 34 / 

2008. 
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local, pois compreendiam a universalidade do ideal humano (RODRÍGUEZ, 1992, p. 67). Por 

exemplo, nas obras de Cabrujas, conforme analisou Cármen Márquez Montes (2005), teria 

destaque o tema da alienação do sujeito moderno como questão a partir do conflito entre o 

indivíduo e a sociedade que, por estar baseada em falsos valores, impediria a sua realização 

plena enquanto tal.  

Ao observarmos esse processo histórico do teatro venezuelano podemos observar de 

que modo a universalidade do ideal humano encontrou uma tradução específica de acordo 

com a tradição dramática latino-americana que estava sendo redefinida, em função de outras 

contribuições culturais e estéticas modernas que, reunidas, configuraram as condições gerais 

para emergência do drama moderno venezuelano. Nesse sentido, Los Pájaros se Van con La 

Muerte pode ser vista como uma encruzilhada destes inúmeros vetores da história do teatro e 

do drama na América Latina, especialmente se pensarmos que o barroco como “eixo do devir 

americano” se tornou uma chave de leitura mais geral do “protoplasma incorporativo” 

(CHIAMPI, 1988, p. 19 - 32) que descortinamos na escrita da dramaturgia Los Pájaros se 

Van con la Muerte..  

 2.3 PARTICULARIDADES LATINO-AMERICANAS NO DRAMA MODERNO 

VENEZUELANO 

 

Nas peças venezuelanas, conforme o contexto delineado anteriormente, identificamos 

algumas tendências formais que contribuem ainda hoje para a inteligibilidade dessa produção 

mais ampla e, especialmente, para o reconhecimento do universo multiforme (complexo) do 

drama moderno forjado em Los Pájaros. César Rengifo, por exemplo, aproximou-se do 

drama grego na estrutura mais geral da composição de suas obras, caraterizadas pela presença 

de um mito ou enredo conhecido mais um prólogo, que visa explicar de antemão o 

desenvolvimento da ação e, assim, apresentar o ponto de vista do autor, tal qual Brecht 

(RÍOS, 1999, p.127). Em sua obra, a bibliografia especializada reconheceu a existência de um 

hibridismo primário, ao qual se acoplariam outras formas teatrais, entre formas gregas antigas 

e modernas, conforme as palavras de Vega (1971) citadas por Ríos, nas quais o autor expõe 

criticamente que, nessa modernização do teatro venezuelano: 

O teatro épico de Brecht oferece uma similaridade de calibre com o drama grego’, 

enquanto ambos sustentam como núcleo de sua estrutura uma fábula, mito ou 

história conhecida, e completa ‘o público sabia que o que veria não seria uma 
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matéria nova, senão a matéria. (VEGA, 197118 apud RIOS, 1993, p. 127, tradução 

nossa) 19 

Esse hibridismo entre formas gregas e brechtianas reconhecidos na obra de César 

Rengifo influenciou, portanto, grande parte das obras que seriam desenvolvidas nos anos 70. 

Essa presença de diálogo entre formas foi observada pelo crítico na presença de coro, de 

dança e música, que visa uma força semiótica que dá vigor à representação teatral, 

especialmente, em função da apropriação de elementos que promoviam a intensidade afetiva 

do espectador diante de sua proposta de teatro histórico-social (RÍOS, 1999, p. 128). Outro 

traço marcante da dramaturgia moderna venezuelana diz respeito a sua capacidade de evocar 

imagens através das palavras que, dessa forma, integram a representação como um 

testemunho histórico, além do diálogo. Se Orlando Rodríguez, como vimos no início deste 

capítulo, disse que a dramaturgia de Peña é rica em imagens, não é senão por esses 

intercâmbios.  

Segundo Lyly Rodríguez (2013), uma das tendências da dramaturgia venezuelana do 

século XX é a incorporação de um imaginário muito específico, o religioso. De acordo com 

sua perspectiva, ele contribuiu decisivamente para a modelagem da dramaturgia moderna no 

país em virtude de seu caráter estrutural na composição das obras. Dentre outras, a autora 

destacou a obra de Edílio Peña, Los Pájaros, como um exemplo desta constelação que, ao 

assumir a cultura local como matéria, integra o elemento mágico-religioso na estrutura. Essa 

tendência espelharia uma modernidade marcada pela perda da fé em função do 

questionamento do divino e ou da chamada morte de deus que, em termos latino-americanos, 

possibilitava um retorno à conquista europeia do continente como chave possível de 

codificação da questão no presente. Para a autora, o drama incorporava à sua forma moderna 

o conflito colonial do continente deslocando-o para o cenário urbano da favela de Caracas, 

assim, dava a sensação de uma “repetitividade da história, a expressão de um constante 

presente” (RODRÍGUEZ, 2013, p. 216). Desse modo, a ação dramática acabava girando sobre 

seu próprio eixo, sem sair do lugar, um tempo enclausurado, fixado, privado de futuro. Ao 

analisar a produção dramática da década de setenta, a autora aponta para a presença de uma 

figura geral, o “d’homme révolté” tomando posição contra o poder dominante, a ordem 

estabelecida, necessitando de uma recusa, um não imperioso: 

                                                             
18 Vega, José Lasso de. De Sófocles a Brecht. Barcelona: Planeta, 1971. 
19  “el teatro épico de Brecht ofrece una similitud de calibre con el drama griego," en cuanto a que ambos tienen 

como núcleo de su estructura una fábula, mito o historia conocida, agrega "el público sabía que lo que iba no era 

a ver una materia nueva,, sino la materia" 
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É do gosto desta dramaturgia expressar uma imperiosa necessidade de revelar-se, de 

indignar-se, de negar-se. O não imperioso do “l’homem révolté” seduz com 

personagens, humanos ou divinos, revoltas ante o que consideram injusto. Esta 

aptidão ao retorno, ao questionamento da realidade social e individual é um negócio 

recorrente na maioria das obras estudadas. O retorno ao passado não deixa de 

desestabilizar o presente. (RODRIGUES, 2013, p. 217, tradução nossa)20.  

Este sujeito, o homem revoltado, aparece, desde sempre, aprisionado pelas mais 

diversas instâncias do poder e da ordem que procurariam controlar seu impulso de 

emancipação e de luta e conter sua liberdade através de ideologias das mais diversas.  

As ideologias se mostram como um conjunto de operações físico-mentais codificadas 

pelo jogo cênico que tomam para si “certas características de aculturação das culturas locais 

presentes no momento da conquista, [que] representa um avanço importante no contexto 

Venezuelano” (RODRÍGUEZ, 2013, p. 223, tradução nossa)21, pois através disso, a 

linguagem dramático-teatral materializaria o processo histórico de sua formação, que traria 

para o primeiro plano a percepção da cristalização de certos símbolos, costumes e processos 

de subjetivação nas relações, cujas significações encontram referências tanto na história do 

drama amplamente considerada, quanto na história da formação dessas sociedades latino-

americanas. Nesse contexto de discussão, Los Pájaros é visto como um exemplo desta 

tendência formal das dramaturgias. Na Venezuela, a ideia de uma tradição dramática remonta 

aos significados atribuídos pela historiografia ao teatro jesuítico, ao teatro barroco e ao 

romântico. Ao longo dessa trajetória de pelo menos quatro séculos, devemos perceber aquilo 

que diz Montes (2005) sobre a singularidade histórica da forma dramática na Venezuela em 

virtude do processo de ‘assimilação e rompimento’ com a forma do drama pela inserção de 

motivos latino-americanos que, ao trazerem personagens que integram o divino e o humano, 

provocam rompimento da ação causal dramática.  

A presença do imaginário mágico-religioso desviava o drama de seu curso causal em 

virtude do seu caráter polimorfo que, integrado à dramaturgia moderna venezuelana, 

possibilitaria aos dramaturgos dar voz e vez aos corpos silenciados do “ser venezuelano, seu 

pensamento e seu imaginário” (MONTES, 2013, p. 216). Dessa maneira, o drama moderno 

venezuelano abre espaço e, no caso específico de Los Pájaros, barroquiza-se ao regozijar de 

uma destinação “à ambiguidade, à difusão semântica” (SARDUY, 1979b), a começar pelos 

heróis desesperançados e incapazes de escapar da condição miserável e marginal que ocupam 

                                                             
20 “Es del gusto de esta dramaturgia exponer una imperiosa necesidad de revelarse, de indignarse, de negarse2. 

El no imperioso de l’homme révolté seduce con personajes, humanos o divinos, révoltés ante lo que consideran 

injusto. Esta aptitud au retour, al cuestionamiento de la realidad social e individual es una empresa recurrente en 

la mayoría de obras estudiadas. El retorno al pasado no deja de desestabilizar el presente.” 
21 “tomar en consideración ciertas características de la aculturación de las culturas locales presentes al momento 

de la Conquista, representa un avance importante en el contexto Venezolano” . 
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na cidade vislumbrada além da janela, os perdedores ou os vencidos, os anônimos silenciados 

pela história entendida como domínio temporal sobre o passado e o presente (MONTES, 

2013, p. 216). A experiência do sujeito dramático venezuelano surge limitada pelo poder 

colonial que, ao longo do tempo, se perpetuou e se ramificou impedindo a existência de canais 

de mudança e ou de fuga: 

As razões do fracasso parecem vir da mesma estreiteza da forma, pura relação de 

poder (de poder e de pobreza, de poder e de injustiça), cujo mecanismo advém 

arrogantemente repetitivo e, portanto, inútil. Um mecanismo que gira, que dá voltas 

sobre si mesmo, resulta em personagens que se mantêm girando dentro de assunto e 

estruturas dramáticas circulares, repetitivas ou fragmentadas. (RODRIGUEZ, 2013, 

p. 218, tradução nossa)22. 

Para chegar à representação desse mecanismo “que dá voltas sobre si mesmo”, os 

autores passaram a integrar o imaginário religioso à estrutura espaço-temporal das peças, 

modalizando-as a partir deste elemento circular próprio do tempo do rito estranho ao curso da 

ação presente, ocasionando uma redefinição do drama que gira em torno de um centro 

ausente, o pai está morto. O pai morto impede a intersubjetividade típica exigida pelo drama 

tradicional e daí a necessidade da Mãe de fazê-lo reviver no corpo da Filha para fazer avançar 

a ação e, assim, alcançar sua vingança. A forma que joga com um elemento oculto, a forma 

elipsoidal da ação surge, então, costurada pela duplicação da representação de vários signos e 

símbolos proliferando elementos que se reduzem a uma mesma significação, é o que Sarduy 

chama de neobarroco (SARDUY, 1979). Nele a linguagem encontra-se privada de denotação 

e, por necessidade, realiza arabescos metafóricos.  

No contexto dos anos de 1960 e 1970, o barroco latino-americano foi recuperado pela 

crítica e pelos artistas como chave de leitura crítica da colonização e de sua perpetuação 

(como trauma revivido) ao longo da história e, nesta direção, o imaginário mágico-religioso se 

tornou um campo de exploração dos signos da mestiçagem enquanto forma da identidade 

nacional, inclusive, pelos dramaturgos que se apropriavam de tais materiais para expor 

mecanismos ideológicos que ali agem (RODRIGUEZ, 2013, p. 219). Especificamente, no 

caso de Los Pájaros, a presença do imaginário religioso foi determinante para a forma 

dramática alcançada por Peña, pois, Maria Lionza pode ser vista como uma alegoria 

controversa da retomada ou permanência moderna do trauma inicial, a agente do passado em 

Los Pájaros. 

                                                             
22 “Las razones del fracaso parecen venir de la misma estrechez de la forma, pura relación de poder (de poder y 

de pobreza, de poder y de injusticia), cuyo mecanismo deviene arrogantemente repetitivo y, por tanto, inútil. Un 

mecanismo que gira, que da vueltas sobre sí mismo, resulta en personajes que se mantienen girando al interior de 

asuntos y estructuras dramáticas circulares, repetitivas o rotas”.  
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A presença do imaginário religioso no drama moderno venezuelano, dos anos de 1960 

e 1970, pode ser interpretada como conscientização de mecanismos que parecem análogos ao 

processo de aculturação da colônia na modernidade do século XX. Desde a conquista e a 

evangelização, os mecanismos ideológicos atuariam dominando a vida artística, social, 

cultural e política da América Latina que a dramaturgia moderna, por trabalhar com esses 

temas, os denunciava através “[d]o silêncio histórico de deuses vencidos” (RODRÍGUEZ, 

2013, p. 219) procurando, deste modo, reverter a amnésia e o apagamento de determinadas 

culturas que foram, ao longo do tempo, expulsas ou marginalizadas duplamente pelo poder. 

Era preciso escovar a história a contrapelo a fim de revelar a barbárie da marcha da 

civilização reclamada desde a colônia.  

A atualidade do barroco depois de seu ostracismo, nas décadas anteriores, era 

defendida pelos estudos de José Lezama Lima e Alejo Carpentier nos anos 50 e 60 que, dentre 

outros autores, observaram na literatura, nas artes e no pensamento da região práticas da 

“reciclagem poética” do gênero colonial como forma de leitura e entendimento da 

especificidade de sua modernidade estética. Não podemos esquecer também da relação entre 

modernismo paulista de 1922 e o barroco colonial no Brasil do começo do século XX como 

parte desta história continental de ressignificação do gênero. Dessa maneira, se tornou 

possível refletir sobre “uma arqueologia do nosso moderno: uma origem, um salto para o 

incompleto e o inacabado, que permite reinterpretar a experiência latino-americana como uma 

modernidade dissonante” (CHIAMPI, 1998, p.3-4). A partir do momento em que o barroco 

não é mais tomado como uma estética meramente colonizadora, mas de contra conquista em 

pleno século XX, ele se transforma, então, numa chave de interpretação da singularidade 

histórica da América Latina, de uma consciência diversa nascida de um giro substantivo de 

conversão do universal em particular (CHIAMPI, 1998, p.6). 

 Lezama Lima percebeu nas formas distorcidas da arte e da cultura barrocas a 

encruzilhada de signos e de temporalidades que marcaria a linguagem capaz de expressar a 

dor e, ao mesmo tempo, inverter o logos alheio, inverter sua camada de verdade através da 

‘tensão’ entre uma e outra lógica de pensamento. O barroco americano e seus desdobramentos 

teriam como característica destacada a combinação de elementos díspares para alcançar uma 

linguagem que desse conta das tensões e das partilhas efetivadas entre as culturas hispânica e 

autóctone, suas redes de criação de sentido e seus conflitos subjetivos. Conforme salientou 

Chiampi (1998, p. 8), através do barroco “o colonizado expressa o seu luto cultural – que é 

religioso e político – através do impulso para a unificação do teológico autóctone com o 

hispano”. O sujeito latino-americano expressaria essa tensão entre as formas religiosas, 
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políticas, artísticas e, não obstante, linguísticas, pois estariam arraigadas nas formas de sua 

crença, seus posicionamentos, suas artes e seus discursos pelos quais entrevemos a separação 

originária, que reorganiza mesmo a sensibilidade humana. 

Baseado na perspectiva que interpreta a nossa modernidade como dissonante, Lezama 

Lima desenvolveu sua ideia do devir americano como uma era imaginária23, na qual o 

barroco se torna paradigma modelizador e autêntico começo do fato americano (CHIAMPI, 

1998, p. 7) contrariando, portanto, a perspectiva dominante até o século XIX que enxergava o 

barroco como um campo do excesso “carente de essência verdadeira e profunda”. Entretanto, 

diferentemente do barroco europeu, Lezama Lima nos mostra que o americano é carregado, 

formalmente, de tensões e plutonismos. Irlemar Chiampi esclarece que essa tensão e 

plutonismo são marcas “formais e ideológicas propiciadas pelo fenômeno da colonização” 

que caracterizam a transculturação, marcas deste protoplasma incorporativo24.  

Nesse sentido, o barroco, tomado por Lima como campo de linguagem, se 

caracterizaria pela multiplicação, desmembramento e estilhaçamento da unidade e da 

originalidade. Dessa forma, desde o início, o barroco americano se voltou criticamente contra 

as formas clássicas da dominação num gesto que, nas palavras do autor, “aparece como uma 

apetência de frenesi inovador, de rebelião desafiadora, de orgulho desatado” e vem para “para 

destruir o contorno [europeu] que ao mesmo tempo tenta domesticar uma natureza, por si 

própria, feroz e temerária” (LIMA, 1988, p. 87).  

Segundo Lezama Lima, a pouca influência e a falta de destaque do Renascimento 

Espanhol na história da arte e da literatura poderiam ser amenizadas se fossem observados os 

fenômenos do renascimento espanhol na América, pois a cultura espanhola necessitaria de 

“fatos históricos de grande relevância, como o descobrimento e a reforma, que afirmassem e 

expressassem a sua vontade de criação artística” (LIMA, 1988, p. 100). Nesse sentido, o 

                                                             
23 Era Imaginária, à primeira vista, poderia ser confundida com uma cultura. Uma Era Imaginária seria, dentro 

de uma cultura, um tipo específico da “potencialidade” que ela possui para a criação de imagens, “um momento 

peculiar”, que pode ser ilustrado como o exemplo da própria América na Cultura Ocidental. Uma era imaginária 

conceitua a capacidade que uma cultura tem, através da criação de imagens, converter fatos “numa vivente 

causalidade metafórica”, ou seja, seria modo pelo qual determinada cultura transforma fatos em imagens, no qual 
“a dimensão mágico-religiosa tem grande peso” e assim determina essa era. (LIMA, 1988, p. 28). 
24 A transculturação seria o movimento de aglutinar a diversidade e mestiçar as linguagens, a transculturação não 

seria uma propriedade específica do caráter do americano, mas um movimento vindo da cultura ocidental da 

Velha Europa que se apropriou de mitos e religiões orientais nos idos dos anos 1000 e formou, com isso, este 

“protoplasma incorporativo” (LIMA, 1988, p. 19) que renascera na América. O devir americano, aqui citado, 

pode ser entendido como uma posição epistemológica que contesta o hegelianismo que, por sua vez, por ter 

como base a ideia de um processo de desenvolvimento e autoconhecimento do Espírito, pressupõe um a priori, a 

Ideia, tal qual o destino biológico de Spengler, o que implica um dever ser, um pensamento que “condiciona a 

perspectiva histórica à repetição”. 
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barroco espanhol teria existido antes na América que na Europa, resultante do encontro entre 

os dois lados do Atlântico: 

Depois do Renascimento a história da Espanha passou à América, e o barroco 

americano se alça com a primazia [...] Para isso, a primeira integração da obra de 

arte, a matéria, a natura signata dos escolásticos, oferta a primeira grande riqueza 

que marcava a primeira grande diversidade. A platibanda mexicana, a madeira 

boliviana, a pedra cusquenha, os cedros, as lâminas metálicas, alçavam a riqueza da 

natureza por sobre a riqueza monetária. De tal maneira que, ainda dentro da pobreza 

hispânica, é a riqueza do material americano, da sua própria natureza, o que forma 

parte da grande construção para reclamar um estilo, um esplêndido estilo surgindo 

paradoxalmente de uma heroica pobreza. (LIMA, 1988, p.101).  

O momento histórico da cisão entre razão e religião, que espelha muito o momento 

histórico do barroco, teria como marca já em si a duplicação e a multiplicação, mas na 

América não estariam a favor da Igreja Católica na contrarreforma, mas resistentes contra o 

processo que, pela mesma igreja católica, se realizava nas colônias em direção a um ideal de 

unificação: 

desaparece o centro único do trajeto dos astros, que até então se supunha circular, 

para fazer-se duplo quando Kleper propõe como figura desse deslocamento a elipse; 

Harvey postula o movimento da circulação sanguínea e finalmente o próprio deus já 

não será uma evidência central, única, exterior, mas a infinidade de certezas do 

cogito pessoal, dispersão, pulverização que anuncia o mundo galáctico dos mônadas. 

(SARDUY, 1979, p. 58-59). 

 Nesse sentido de duplicação, racionalização, separação, em suma, descentramento do 

mundo que, para Severo Sarduy (1979, p. 161): “Desde seu nascimento, o barroco estava 

destinado à ambiguidade, à difusão semântica”. Ao dizer isso, o teórico identificou o barroco 

como uma linguagem de ‘retorno à natureza’ enquanto aquilo que é “primogênito, natural”, 

retorno à vida fora da clausura do mundo cristão/moderno. Esse retorno à natureza pode ser 

visto como um questionamento ao antropocentrismo europeu e, ao mesmo tempo, como signo 

da alienação ou da desumanização do homem. Nesse sentido, o imaginário religioso vai 

combinando elementos e seres dispares postos, outra vez, em jogo ou tensão pela dramaturgia 

moderna venezuelana, tal qual o barroco americano, surge articulado como uma estratégia 

metafórica, ou melhor, como um gesto formal de ruptura ou de suspensão da continuidade do 

processo de dominação e meio de denúncia das formas distintas de controle, de opressão e de 

conflito que teriam marcado a Venezuela e a América Latina como, por exemplo, a 

escravidão, a servidão, a submissão religiosa e a redução da vida ao dualismo da lógica 

racionalista.  

O imaginário religioso, mais que um tema, era uma elemento presente criticamente no 

drama moderno latino-americano, conforme assinalou Lyly Rodríguez ao tratar do caso da 
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Maria Lionza, deusa autóctone da Venezuela. A figura era geralmente caracterizada pela 

contradição entre a “inconformidade e demissão da própria divindade”, sobretudo, pela 

irrupção do desejo erótico rivalizando com o ser divino e o heroísmo dos personagens 

lendários. Dessa maneira, fazendo a personagem vacilar entre a vida humana e a infinita 

divindade (RODRÍGUEZ, 2013, p. 226), dramaturgos contrastavam uma referida verdade 

universal através de suas particularidades. E preciso considerar, por último, que religioso não 

significa sagrado, nem divino, pelo contrário, veremos tais valores através da profanação do 

rito.  

Ida Gramko, que foi considerada uma “menina prodígio” da Venezuela (e aparece 

entre o grupo de dramaturgas que tratamos), segundo Martín (1999), converteu em 

protagonista a deusa na peça que leva o mesmo nome. “Profundamente lírica”, Maria Lionza 

(1957), alçou projeção internacional sob direção de Alberto de Paz e Mateos, e trata de um 

“drama mágico-agrícola” que conflita seu aspecto humano – emotiva e passional – e divino – 

que luta pela castidade e transcendência. Neste drama, mostra Martín (1999, p. 43), a 

“atmosfera fantasmagórica é atravessada por correntes de desejos circulando entre o divino e 

o humano”. Nesse mesmo período, tivemos outra reelaboração do mito de ordem sincrética, 

mas a cargo do estado ditatorial que, junto à Igreja Católica, havia projetado uma “apologia à 

raça branca e à evangelização” interligando Maria Lionza com a Nossa Senhora de Coromoto, 

padroeira da cidade de Coromoto, santa pela qual construíram uma verdadeira hispanização 

do mito que impregnaria a cultura a partir da década seguinte, nos anos 1960 adiante25.  

O culto de Maria Lionza, que é de origem rural, foi e é mais popular nas regiões dos 

bairros pobres, lugar onde cresce, primeiro, o espiritismo na Venezuela (também o kardecista) 

a partir da segunda metade do século XX, principalmente em barracos que se multiplicam nas 

cidades, carentes de saneamento básico, sujeitos aos riscos de desabamentos e construídos 

com “resíduos e materiais baratos do capitalismo industrial” (MARTÍN, 1999, p. 45). De 

caráter geralmente doméstico, os terreiros eram e são comumente encontrados perto de tendas 

esotéricas, perfumarias e costumam ser independentes entre si, devido à referida falta de uma 

ortodoxia, de centralização.  

Ferrándiz Martín (1999) evidenciou que o culto se desenvolveu em consonância com a 

modernidade petroleira do século XX, inserindo-se no cotidiano urbano e sem uma ortodoxia 

clara, por ter se proliferado rápido demais. Assim, o culto é tomado como um fenômeno 

                                                             
25 No Brasil, por curiosidade, em 1962 o sincretismo aparece questionado em O Pagador de Promessas, de Dias 

Gomes, através do conflito que se instaura entre o Padre e Zé do Burro em torno da questão sobre Iansã e Santa 

Bárbara serem uma e mesma coisa ou não. 
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emergente e contestador que se coloca contra “processos hegemônicos na criação de novos 

significados e valores, novas práticas e tipos de relações” (MARTÍN, 1999, p. 40) em função 

de seu hibridismo:  

Apesar de ter penetrado no sentido comum no venezuelano como uma típica 

“tradição arcaica”, o culto [a Maria Lionza] se assemelharia bem ao que García 

Canclini denominou culturas híbridas. São estas práticas que não se “extinguem” ou 

“preservam”, mas que se transformam, incessante e estrategicamente, “entrando e 

saindo da modernidade”. Em sua metamorfose desde pequeno culto regional, no 

princípio do século [XX] até fenômeno massivo a nível nacional, com o 

desenvolvimento da economia petroleira, a devoção a Maria Lionza modificou de 
forma radical sua natureza e adotou uma configuração descentrada e altamente 

dinâmica que, como um “sistema nervoso” sugerido por Taussig, atravessa de modo 

capilar e ao mesmo tempo convulso a anatomia cultural, social e política da 

Venezuela contemporânea. MARTÌN, 1999, p.40, grifos do autor, tradução nossa).26 

Desse modo, o culto se tornava uma importante forma de ver a própria Venezuela 

contemporânea, pois reunia atributos próprios de sua anatomia cultural, social e política 

marcada pelo hibridismo que, nesse momento, servia ao discurso crítico das estruturas 

asfixiantes que se refletiram também  no drama: 

Questionando alguns dos fundamentos da fé católica, como o messianismo e a ideia 

de salvação, as obras também lançam questões relacionadas com a ideia de deus e da 

instituição católica. Através de figuras messiânicas diversas ou do tratamento da 

noção de pecado, se desvelam personagens, humanos ou divinos, que dão conta de 

estruturas religiosas asfixiantes.27 (RODRÍGUEZ, 2013, p. 234, tradução nossa). 

 

 

As estruturas destes dramas asfixiantes surgem do combate ao apagamento da cultura 

e do imaginário autóctones e africanos que foram incorporados pelos dramaturgos a fim de 

expressarem, dessa maneira, a luta pela liberdade e por um futuro diferente daquele passado 

autoritário que parecia se repetir na modernidade. Para dar conta dessa matéria, a ação 

dramática aparece composta pela sobreposição e aproximação dos diferentes universos 

culturais em perspectiva que, uma vez reunidos, formariam uma espécie de pérola irregular 

(SARDUY, 1979b, p. 57) capaz de expandir o seu alcance para além do espaço-tempo 

intersubjetivo devido ao espelhamento de uma história em labirinto marcada pela 

                                                             
26 “A pesar de haber penetrado el sentido común venezolano como una típica “tradición arcaica”, el culto se 

asemejaría más bien a lo que García Canclini ha denominado culturas híbridas. Son éstas prácticas que no se 

“extinguen” o “preservan”, sino que se transforman, incesante y estratégicamente, “entrando y saliendo de la 
modernidad” (1989: 16-25). En su metamorfosis desde pequeño culto regional a principios de siglo hasta 

fenómeno masivo a nivel nacional, con el desarrollo de la economía petrolera, la devoción a María Lionza 

modificó de forma radical su naturaleza y adoptó una configuración descentrada y altamente dinámica que, al 

igual que un “sistema nervioso” como el sugerido por Taussig (1992: 1-10), atraviesa de modo capilar y al 

mismo tiempo convulso la anatomía cultural, social y política de la Venezuela contemporánea.” 
27 “Cuestionando algunos de los fundamentos de la fe católica, como el mesianismo y la idea de la salvación, las 

obras también plantean cuestiones relacionadas con la idea de Dios y de la institución católica. A través de 

figuras mesiánicas variadas o del tratamiento de la noción del pecado, se develan personajes, humanos o divinos, 

que dan cuenta de estructuras religiosas asfixiantes.”  
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circularidade, caos e repetições incessantes. Nesse sentido, história e razão pareciam não 

caminhar mais juntas, segundo a ideologia do progresso refutada por Lezama Lima. Emergia 

uma imagem desencantada da nação no drama moderno venezuelano marcado pela 

desesperança e pelo pessimismo de maneira radical, que descolam a linguagem de sua usual 

funcionalidade comunicativa, desperdiçando-a em nome de algo inominável.  

O mundo intersubjetivo e familiar, visto a partir do drama europeu do século XVIII e 

XIX,  como espaço da realização e da felicidade humanas, se mostra no drama moderno um 

inferno irrespirável, conforme observou Peter Szondi (2001). Entretanto, no caso latino-

americano, o inferno cotidiano reside na vida nua dos pobres, na falta de horizonte conforme 

nos mostra a prisão domiciliar em Los Pájaros através não só de seu espaço, mas ao utilizar 

esse ponto nevrálgico da cultura venezuelana que é o culto de Maria Lionza.  

O gesto crítico de Peña de desmontagem do espaço-tempo do progresso se pauta no 

resgate de gêneros antigos pertencentes à tradição dramática da região, atualizando seus 

conflitos por citações a formas que espelham outras eras imaginárias. Por exemplo, no fim de 

Los Pájaros, a Mãe arranca os olhos da filha depois de matá-la para vingar-se de seu marido 

morto: “enfia o bico da garrafa, como se lhe tirasse os olhos. Levanta a mão cheia de sangue” 

(PEÑA, 1978, p. 36). Dessa forma, estamos diante de uma citação ou variação de Édipo Rei 

(Sófocles) e Medeia (Eurípedes), deixando à vista um assombro fantasmagórico também de 

formas que emergem na superfície rugosa da tragédia presente na modernidade latino-

americana. 

A relação entre a tragédia antiga, a forma barroca e o drama moderno que aqui 

estamos tecendo remete antes de tudo à artificialidade da linguagem composta, em grande 

parte, pela repetição “de arabescos e máscaras, de confeitados chapéus e brilhantes sedas, a 

apoteose do artifício, da ironia, da irrisão da natureza”, toda uma idade da artificialização 

(SARDUY, 1979, p. 162-163). A artificialização da linguagem concretiza-se através de 

metáforas rebuscadas que mascaram o sentido central da escritura ao contorná-lo com tal 

intensidade: “elevam ao quadrado um nível já elaborado de linguagem, que por sua vez 

supõem ser a elaboração de um primeiro nível denotativo, ‘normal’, da linguagem” 

(SARDUY, 1979: 162-163). Logo, Peña articula distintas temporalidades, gêneros e formas 

de modo a salientar o caráter ultrapassado do presente, o traço fantasmagórico do drama e da 

modernidade pelo espelhamento côncavo das figuras, que surge da perspectiva distanciada e 

periférica das duas mulheres.  

Artificialização pode ser, segundo Sarduy, desenvolvida através de três procedimentos 

operados na linguagem: a substituição, a proliferação e a condensação. A substituição é um 
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mecanismo que parte da distância semântica para construir sua metáfora. Considera-se que 

entre dois termos substituíveis numa metáfora (nuvem  algodão) há uma distância de 

significação que pode ser maior ou menor (nuvem   amor). Para conseguir este efeito, a 

linguagem neobarroca apoia-se na indução ao significado do signo através do contexto em 

que ele se insere, e não pela semântica, ou seja, diria Derrida28, pelo fechamento da 

representação. 

Outra forma de artificialização é a proliferação que “consiste em obliterar o 

significante de um determinado significado, mas sem substituí-lo por outro, por mais distante 

que este se encontre do primeiro” (SARDUY, 1979, p. 164). Essa imagem de obliteração de 

um significante pode ser esclarecida através da noção de elipse na qual o centro gravitacional 

é denunciado pela translação, e, no caso de Los Pájaros as ações, aparentemente 

desconectadas, tomadas em conjunto, revelam a marca da proliferação dos signos, dos seres e 

das coisas que remete a mise-en-scène em abismo que a bibliografia especializada considera 

própria do barroco. Temos ainda os piolhos que se multiplicam ao longo das cenas e as 

personagens que se duplicam ou se desdobram em Los Pájaros. Sarduy comenta que esse 

mecanismo, que pode ser identificado também na peça de Peña, torna explícita a lógica da 

similitude resultante do fechamento da representação sobre si mesma, na medida em que 

encontra outros materiais linguísticos, resultando numa forma de “enumeração disparatada, de 

acumulação de diversos nódulos de significação, de justaposição de unidades heterogêneas” 

(SARDUY, 1979, p.  164-166).  

Outro efeito é condensação, prática “análoga ao onírico”, pois envolve permutação, 

miragem, fusão, intercâmbio de elementos sejam do som ou da imagem que, justapondo-se, 

criam um terceiro “termo que resume semanticamente os dois primeiros” (SARDUY, 1979b, 

p. 65). A condensação difere de uma simples justaposição por elevar um significante ao plano 

de uma “metáfora”. Além destes mecanismos ou procedimentos que podemos observar no 

drama moderno venezuelano, a paródia emerge como uma forma de relação entre textos e 

imagens baseada no rebaixamento ou redefinição do sentido sugerido pelos modelos, 

conforme podemos observar em Los Pájaros, a impossibilidade do drama como tema 

identificado com a grande metáfora dos pássaros se vão com a morte. Quem ou o que são os 

pássaros que se vão do título? Porque motivo e de que forma se vão com a morte? Quem os 

ameaça?  

                                                             
28 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Coleção Debates. Editora Perspectiva, 2ª Edição, São Paulo, 

1995. 
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Na duplicação textual pela metáfora, pelo deslizamento, “tal como o definia em 1929 

o formalista russo Bakhtin” (SARDUY, 1979, p. 169), textos construiriam uma polissemia de 

sentidos baseada numa rede de conexões: mescla de gêneros, de discursos, das línguas com 

seus códigos que se apropriam de códigos alheios. Nesse sentido, o neobarroco aparece como 

gênero em que todos “os pontos nodais da estrutura do discurso [...] orientam seu 

desenvolvimento e proliferação” não como ornamento, mas como estrutura significante. No 

texto paródico, esse duplicado que cita outros discursos, existe uma reminiscência latente na 

superfície do texto, trazendo tom arcaico, por exemplo 29  (SARDUY, 1979, p. 170). 

Sarduy conclui que, diante desses processos de artificialização e paródia, existiria uma 

forte tendência ao erotismo e ao espelhamento na linguagem. O erotismo é a diferença da 

linguagem comunicativa e funcional (utilitarista) para a superabundância e o desperdício da 

forma barroca, forma de gozo estético. O jogo erótico da linguagem surge da ornamentação 

em oposição à determinação da obra clássica, enquanto trabalho econômico, austero e 

reduzido à sua funcionalidade. Nesse sentido, temos “jogo, perda, desperdício e prazer: isto é, 

erotismo enquanto atividade que é sempre puramente lúdica, que não é mais que uma paródia 

da função de reprodução, uma transgressão do útil, do diálogo natural dos corpos” (SARDY, 

1979, p. 177). 

 Toda linguagem de Los Pájaros se Van Con la Muerte está contaminada por este 

desperdício erótico e ornamental de que fala Sarduy. A artificialidade nos códigos que gera 

uma impossibilidade de designar à moda clássica seus objetos, ou seja, impossibilita a 

objetivação direta de seus elementos constitutivos que se reflete justamente na objetividade da 

ação dramática que aparece duplicada, fragmentada, fechada em si mesma. Por outro lado, 

sem o Pai, o diálogo entre Mãe e Filha não avança, o drama não se consuma. Não podemos 

esquecer da importância da figura do pai para a teoria do drama burguês de Diderot, sendo 

assim, podemos observar historicamente o entrelaçamento entre o futuro do drama burguês e 

o do patriarcalismo segundo a perspectiva do autor francês.  

Partindo das especificidades identificadas pela bibliografia sobre o drama moderno da 

Venezuela, sobretudo referentes ao barroquismo da linguagem, no próximo capítulo, vamos 

procurar compreender em que medida esta experiência de drama moderno se acerca daquela 

forma conceituada como drama-da-vida. 

                                                             
29 O autor continua este estudo através de uma análise semiológica, que desdobra a detecção da intertextualidade 

pela análise de gramas sintagmáticos, sêmicos e fonéticos. Pelo fato do tema fugir ao nosso escopo e área de 

conhecimento, será suprimido.  



42 

 

 
 

3 LOS PÁJAROS SE VAN CON LA MUERTE E A POÉTICA DO DRAMA 

MODERNO  

 

 No capítulo anterior procuramos apresentar, através da síntese do percurso histórico do 

teatro venezuelano, uma perspectiva sobre o drama moderno latino-americano partindo do 

debate sobre o barroco como uma chave considerando a dinâmica cultural do continente em 

virtude de seu “potente” imaginário. Na Europa, desde o final do século XVIII, que o drama 

travou uma batalha constante e de longa duração contra os gêneros tradicionais da tragédia e 

da comédia, sendo ainda avesso aos gêneros populares como, por exemplo, o teatro de feira, o 

burlesco, o teatro de revista, dentre outras formas que disputavam seu reinado absoluto na 

cena.  

É nesse sentido que devemos chamar atenção para a presença de algumas linhagens 

teatrais e dramatúrgicas que escapariam da pureza do drama absoluto, não a partir de uma 

crise, mas desde a origem, por seu particular desenvolvimento na América Latina de vários 

estilos como sainete, costumbrismo e teatro criollo marcados pela caricatura, animalidade, a 

ausência de quarta parede e a presença de temas estranhos ao mundo intersubjetivo do drama 

em crise na Europa.  

Podemos perceber uma ampliação do arco formal e temático do drama moderno 

venezuelano da década de 70 abrangendo, em seu universo, as linhas gerais dos impasses 

vivenciados pela América Latina a partir do processo crescente de industrialização dos países, 

da expansão dos meios de comunicação de massa, do aumento da extração petroleira, fatores 

que alteraram significativamente o espaço de uma cultura vista como majoritariamente 

camponesa. O fato de o drama moderno privilegiar camponeses aponta para os vencidos ou 

perdedores do progresso, salientando, desta maneira, que a passagem do mundo rural ao 

urbano significou, em muitos países latino-americanos, um maior empobrecimento da 

população nas cidades. As questões existencialistas emergem mescladas a investigação da 

sociedade, as situações concretas surgem embaralhadas com as formas abstratas do 

pensamento no teatro de Edílio Peña.  

Nas formas dramáticas emergentes nesse contexto vemos uma interrogação sobre o 

sentido da existência, que questiona a forma dramática como modelo e, para tal objetivo, 

parodia não só essa forma como a representação de seus elementos constituintes. Essa paródia 

movida por uma impossibilidade dramática, estruturada por um arco temático maior de 

matérias para representação, evidencia os pontos de intersecção, as marcas da junção, 
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cicatrizes do processo de transculturação, uma multiplicidade da unidade que nunca finda e se 

prolifera sem ser alcançada em uma definição ímpar.  

 O drama moderno latino-americano não surge, necessariamente, da crise do drama 

absoluto, pois conforme procuramos mostrar anteriormente, desde a Conquista que as formas 

mais abertas e mistas estiveram presentes na dramaturgia local que, entendida enquanto parte 

da literatura latino-americana, não poderia ser limitada ao quadro cognitivo da forma como 

emergiu fora do continente. O drama moderno latino-americano, arrisco-me a dizer, é parte, 

portanto, deste protoplasma incorporativo que agrupa em suas formas uma diversidade de 

estilos e elementos que formam a complexidade do espelho do continente. 

As personagens de Los Pájaros se Van Con La Muerte, Mãe e Filha não só são 

descendentes desse hibridismo como também nos deixam ver que processos históricos 

espelhados em outras formas dramáticas soam como semelhantes. Desde seus lares, as 

personagens de Peña aparecem como vizinhas de outras personagens do Brasil de Joana, em 

Gota D’água de Chico e Paulo, que convoca todos os Orixás do Olimpo, ou o Brasil de Zé do 

Burro, de Dias Gomes, no qual Iansã e Santa Bárbara podem ser duas sem deixar de ser, 

todavia, uma e mesma coisa. Na obra de Peña, da qual tratamos aqui, a mistura entre uma 

ideia cristã de divino e a forma feminina de Maria Lionza, ao juntar uma coisa na outra acaba 

por desenhar um processo de incorporação, contaminação de religiosidades e discursos. É 

nesse sentido de afogamento, de clausura por um poder exterior que entra e se instala no que 

seria, então, um espaço privado, privando o sujeito de uma saída, que gostaríamos de discutir 

o conceito de trágico dessas experiências subjetivas da margem. Objetivamos, com isso, 

apontar para as forças que se articulam no espaço doméstico e nas relações interpessoais, ou 

seja, para o processo de subjetivação que este drama põe em evidência.  

 Neste capítulo, portanto, partiremos destas considerações para aprofundarmos nossa 

reflexão em torno das teorias do drama moderno partindo de nosso objeto. Para tanto, num 

primeiro momento, vamos abordar os principais aspectos da peça realçando, especialmente, o 

prólogo e a forma ritual da ação proposta em Los Pájaros Se Van Con la Muerte, em 

contraponto à noção de drama-da-vida desenvolvida por Jean-Pierre Sarrazac para dar conta 

da inteligibilidade do drama moderno e contemporâneo. A partir dessa discussão teremos 

condições de apresentar e conferenciar como o trágico cotidiano emerge em consonância com 

a experiência latino-americana. Com isso, no capítulo seguinte será possível analisar os 

elementos que detectamos como estruturantes das pequenas catástrofes que articulam a vida 

dos sujeitos dramáticos de Los Pájaros se Van Con la Muerte. 
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 3.1 O DRAMA-DA-VIDA COMO NOVO PARADIGMA 

 

Jean-Pierre Sarrazac e Peter Szondi, em seus respectivos estudos, abordaram o 

aparecimento e desenvolvimento do drama moderno de uma perspectiva histórico-estilística, 

baseada na análise das transformações sofridas pela forma do drama tradicional a partir de 

1880, na Europa. O conceito de drama moderno elaborado por Peter Szondi, como sugerido 

no título de seu estudo publicado em 1956, compreende um processo de longa duração desde 

a identificação, pelo autor, da crise da forma tradicional do drama no final do século XIX em 

virtude de um precipitado épico nas obras do período que vai de 1880 até 1950 (SZONDI, 

2001). Tal precipitado esteve relacionado à emergência de temas que desafiavam às 

exigências formais da dramática tradicional assentada naquilo que brilha no âmbito do 

dialogo intersubjetivo. Por sua vez, Sarrazac, em sua Poética do drama moderno e 

contemporâneo (2017), desenvolveu seu argumento da crise crônica do drama apresentado, 

originalmente, em seu trabalho intitulado O futuro do drama, escrito trinta anos depois da 

publicação do original de Szondi, sendo assim, tinha pela frente um horizonte dramático e 

cognitivo bem mais amplo e vasto que do autor alemão para concluir que a crise do drama 

europeu não caminhava para uma solução ou síntese final.  

O conceito de Peter Szondi de drama moderno parte da identificação de um 

desencontro estilístico entre o enunciado do tema e o da forma na composição de algumas 

obras que, conforme observou, foi responsável pela crise no drama absoluto por volta de 

1880. Em sua concepção, o drama ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII teria caminhado 

na direção de um fechamento cada vez maior da ação em torno do diálogo intersubjetivo 

como centro e ou motor da sua existência excluindo, nesse processo, prólogo, coro e epílogo, 

ainda presentes no drama elisabetano, no drama barroco, no teatro jesuítico, mas praticamente 

ausentes do drama burguês que se afirmou no século XIX.   

Nesse sentido, o destino do drama correu paralelo ao do diálogo intersubjetivo 

enquanto veículo de comunicação e representação de relações intersubjetivas num presente 

contínuo. O domínio normativo do drama poderia ser observado nas exigências feitas pelos 

críticos das chamadas três unidades de tempo, lugar e ação nas obras dramáticas do século 

XIX como se fossem medidas ou regras atemporais e consideradas fundamentais para o bom 

desenvolvimento da intriga e a necessária profundidade psicológica dos personagens. Dessa 

forma, por volta do final do século XIX, quando os dramaturgos procuraram dar conta de 



45 

 

 
 

novos conteúdos temáticos emergentes em seu tempo acabaram evidenciando “a discrepância 

entre a forma recebida e a forma exigida pela temática” (SZONDI, 2001, p. 36).  

Partindo da crise do drama tradicional, o teórico classificou a produção dramatúrgica 

europeia em três grandes momentos que abarcam juntos as quatro primeiras décadas do século 

XX. O instante de deflagração da crise compreendido nas obras de Ibsen, Maeterlink, 

Tchekhov e Strindberg e Hauptmann. Uma vez delineada a dimensão histórica da crise 

estilística surgiram as tentativas de salvamento da antiga forma através da renovação temática 

que se acreditava poder renovar ou dar vida nova ao diálogo intersubjetivo como, por 

exemplo, no drama de conversação francês do entre guerras. As tentativas de solução da crise 

compreenderam autores e obras que buscaram desenvolver uma dramaturgia pautada no 

princípio épico do tema emergente e, nesse caso, o caso limite seria a obra de Bertolt Brecht 

que, segundo o autor, ao problematizar as “relações intersubjetivas coloca em questão o 

próprio drama, visto que sua forma as afirma justamente como não problemáticas” (SZONDI, 

2001, p.134).  

Peter Szondi pensou o drama moderno como uma forma transitória que seria superada 

a partir do teatro épico. Ao contrário da crítica teatral vigente no século XIX, baseada no 

modelo clássico-realista do drama, Peter Szondi adotou como critério, ou ponto de vista, o 

enunciado emergente do conteúdo e, dessa maneira, abriu espaço para novos estudos. A teoria 

do drama moderno de Peter Szondi tem sido objeto de revisão crítica por parte de autores que 

se opõem à visão teleológica da crise com a superação de sua perspectiva analítica. Dentre 

outros, Jean-Pierre Sarrazac, o teórico francês do drama moderno e contemporâneo, preferiu 

empregar o conceito de drama rapsódico no lugar de drama épico por acreditar que a forma 

dramática não apenas sobreviveu à crise do final do século XIX como se renovou, a cada 

momento, assumindo configurações diversas. Desse modo, segundo a sua perspectiva 

analítica, teríamos uma crise sem síntese final que solucionaria ou resolveria o impasse entre 

enunciado temático (épico) e enunciado formal (dramático) preferindo, por sua vez, pensar na 

emergência de um novo tipo de drama, cujas principais características divergem (ou invertem) 

justamente as exigências informadas por Peter Szondi em seu conceito de drama absoluto.  

Em primeiro lugar, a perspectiva adotada por Sarrazac, desde pelo menos 1977, não 

comporta mais uma síntese dialética como horizonte heurístico da crise e, por outro lado, a 

sua noção de drama moderno tem como matéria não um episódio da vida, como o antigo 

drama absoluto, mas a vida inteira articulada por procedimentos que tornam o modo 

dramático, rapsódico (SARRAZAC, 2017). No drama rapsódico, os modos poéticos 

(dramático, lírico e épico, e além destes) articulam-se fragmentando o locus da ação 
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homogênea e primária, característica da forma absoluta, relativizando, assim, o tempo 

presente e, ao mesmo tempo, descentrando o sujeito informado pelas relações intersubjetivas. 

Em suma, quando o drama moderno buscou dar conta dos novos conflitos extra-subjetivos 

(épicos) e intra-subjetivos (líricos) teve que se haver com os limites e as possibilidades da 

antiga forma que, assim, emergiu contemporaneamente do caos e da monstruosidade do 

chamado progresso e ou do desenvolvimento do mundo. 

O drama-da-vida poderia ser caracterizado em nível estrutural por um conjunto de 

técnicas e procedimentos utilizados pelos dramaturgos europeus desde o final do século XIX. 

Para Sarrazac, os principais procedimentos estilísticos encontrados numa boa parte da 

dramaturgia do século XX são os de adiantamento e retrospecção somados às operações de 

repetição-variação, optação, interrupção, em conjunto. Por isso, ao nos referirmos a esses 

recursos principais, os chamaremos de procedimentos fundamentais, pois é a partir deles que 

os autores desdramatizaram o drama deslocando, ao mesmo tempo, o centro de interesse do 

gênero do grande conflito ou do herói para o universo das pequenas ações e dos anônimos.  

É nesse sentido que também nos desviaremos da ideia de trágico operada, no drama 

tradicional, via um grande conflito. Dessa forma acreditamos ser possível nos aproximarmos 

da especificidade do trágico no drama moderno latino-americano. Portanto, faz-se necessário 

lançarmos um olhar para o paradigma do drama-da-vida a fim de verificarmos, em sua 

consideração teórica, quais seriam as diferenças entre o trágico do drama moderno e 

contemporâneo em contraponto ao drama antigo, por exemplo. Assim, em seguida, 

poderemos pontuar quais são os liames que prendem este debate ao drama moderno latino-

americano.  

O trágico emergente no drama moderno e contemporâneo foi pensado da perspectiva 

do drama-da-vida, tal como concebeu Sarrazac (2017, p. 60), que não se resume a uma série 

de procedimentos técnicos, mas corresponde também a uma perspectiva de “sofrer a vida 

como perda e infelicidade”. A tragédia não é mais o excepcional na vida, ela se torna a 

própria forma da vida que, assim a percorre desde o começo tornando o drama rapsódico por 

seu ser monstruoso. Os procedimentos fundamentais que o tornam rapsódico possibilitam o 

emprego de distintos modos e de várias linguagens a fim de abarcar os múltiplos e variados 

caminhos de uma vida toda. Esses elementos que deslocam o centro de interesse para fora do 

restrito campo das relações intersubjetivas jogam com a quebra e interrupção da unidade e 

progressão estrutural do drama (o tempo), desviando seu curso da linearidade e da causalidade 

marcantes no drama absoluto. Principalmente através da retrospecção e da antecipação, 
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procedimentos dos quais se derivam os outros, podemos perceber as consequências dessas 

operações. 

Para Sarrazac (2017, p. 22), a retrospecção geralmente está conjugada à antecipação, 

pois, segundo o autor, ambos “se impõe[m] como uma das operações fundamentais do novo 

processo de (de)composição dramática”. A operação retrospectiva do drama moderno, seu 

desdobramento sobre um fato já ocorrido, abre espaço para a expressão da experiência 

particular vivida, da subjetividade livre que interpreta e sofre sensivelmente o mundo e relata 

essa experiência. Sendo a retrospecção esse olhar para a fábula já vivida, a antecipação, 

semelhantemente, situa a história, ou cena, ou fato adiantando-os para que o espectador não 

tenha que vir a descobri-la, permitindo então que sua atenção seja reflexiva sobre outros 

detalhes, e não imersiva no curso dramático como no drama tradicional. Nesse sentido, é 

importante notarmos desde já como o drama amplia o seu raio de alcance para além das 

relações intersubjetivas.   

Sarrazac usa como exemplo uma peça na qual tais características podem ser 

exemplificadas de forma clara. Em A Ilha dos Mortos, peça de Strindberg escrita em 1907, 

um mestre da ilha recebe um morto que vem dentro de um barco guiado por uma silhueta. O 

morto, ao acordar, senta-se no barco e nos apresenta o contexto de sua vida. Neste espaço 

onírico o drama coloca-se como o anjo da história benjaminiano. Diferentemente do que 

veremos em Los Pájaros, na qual o prólogo adianta o retorno do passado, misturando as datas 

para demarcar a violência e a miséria da vida levada pelas mulheres naquele barraco. Neste 

caso, a retrospecção serve para mostrar o imobilismo das duas em função da violência e da 

miséria da vida que levam, moradoras da favela de Caracas, logo, não importa nem mesmo 

conferir um nome sequer as personagens, basta identificar seus papéis. Dessa maneira, o 

passado relativiza a ação presente que lhes parece destituída de sentido, mas esse movimento 

de parada ou de suspensão não é o mesmo daquele dominado pela lição, pelas faturas e pelos 

livros, pela rotina de vida de um trabalhador, casado, cansado, endividado:   

O Morto (pondo-se sentado): Que horas são, Ana? Não escutei o despertador? Ah, 

como dormi, como estou cansado! A primeira lição às seis e meia, está bem, mas 

antes tenho cinquenta cópias de matéria para corrigir da classe do segundo ano. O 

que mais ainda? Faturas? O açougueiro, o alfaiate, o livreiro (STRINDBERG30 apud 

SARRAZAC, 2017, p. 23).  

  

                                                             
30 STRINDBERG, A. Théàtre complet, t. VI, 1986 p.125 
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A figura do morto que se põe sentado e lembra-se de sua vida aparece como imagem 

pela qual Sarrazac ilustra “uma posição, por excelência, a da retrospecção” que o drama 

assume muitas vezes (STRINDBERG29 apud SARRAZAC, 2017, p. 23). Juntamente à 

retrospecção, a antecipação, segundo Sarrazac (2017), aparece interligada ao drama moderno 

na medida em que “remonta às origens épicas” do teatro ocidental como as “tragédias de 

Eurípedes”. Trata-se de adiantar ao público, pelo prólogo ou por outros procedimentos mais 

pontuais, os acontecimentos que serão (mostrados) contados ao longo das cenas. Dessa 

maneira, o drama moderno reencontra uma ligação com o mito na medida em que sua matéria 

aparece como sabida. Poderíamos pensar que a antecipação funciona como um procedimento 

de mitificação das histórias cotidianas (recaia sobre o todo, recaia sobre fragmentos), a fim de 

torná-las uma experiência coletiva antes mesmo de serem apresentadas, pois ao informá-las 

inicialmente a trama não estará mais oculta. 

Este procedimento que converte o drama num “promontório da morte” também pode 

ser percebido na obra de Claudel, O Livro de Cristóvão Colombo (1947) na qual temos uma 

ação simultânea e complexa que reúne, em um mesmo momento, o jovem e o velho Cristóvão 

Colombo, desdobramento temporal que reúne história e mito em torno do descobridor da 

América. A duplicação do eu operada por Claudel não é só do corpo, mas do próprio sujeito e 

suas versões (literárias, históricas e dramáticas) que, em última instância, questionam sua 

significação. 

A partir dessas considerações sobre os procedimentos técnicos que operam o jogo 

temporal no drama moderno podemos retomar a discussão sobre Los Pájaros começando pela 

tomada de posição do autor no texto com relação à sua fábula. Em Los Pájaros, por exemplo, 

a dobra do tempo-espaço da ação não é nada além de aparência, pois Mãe e Filha podem ser 

vistas como a representação de dois momentos no tempo conforme a vida de um mesmo 

personagem, de qualquer forma a tensão entre elas não poderia existir não fosse uma 

diferença na subjetivação.  

Para analisar Los Pájaros se Van Con La Muerte, é interessante observar a existência 

de um prólogo. Peña retoma a técnica de antecipação do prólogo por meio do qual somos 

informados das condições gerais do drama que se passa no barraco de uma favela na periferia 

de Caracas. As réplicas deste prólogo assinalam que o centro de interesse não reside no 

conflito entre as duas figuras, mas no jogo de poder e saber pela disputa do lugar vago ou 

ausente. Com esse enfoque o autor arrasta para outra direção o nosso interesse pelo conflito, 

retirando-o da dimensão intersubjetiva, pois está desde o início virada para o passado como a 

causa da desordem, do conflito, da crise que ali se encontra. Logo, na apresentação da peça, a 
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situação estática permite o detalhamento da relação de duplicação entre Mãe e Filha, 

permitindo uma atenção para a construção dessa duplicação, suas razões, seus artifícios. 

A Mãe é descrita como uma figura de “quarenta e cinco anos mal vividos. Vestido 

preto russo. Usa chinelos” e a Filha possui “Vinte anos infantis e tristes. Vestido vermelho 

que começa a ser preto e russo. Usa chinelos” (PEÑA, 1978, p. 7, tradução nossa)31.  

Conforme essa rubrica inicial da peça, as duas aparecem espelhadas pelo vestido que começa 

a ser preto como se uma fosse o duplo e ou a sombra da outra, talvez representem o destino de 

uma mesma personagem em dois tempos. Assim se desenvolve o prólogo:  

(A filha com uma luz pálida sobre os ombros está parada atrás da mãe; termina de 

retirar seus piolhos. Ambas têm os cabelos despenteados. A filha senta. Olham-se 

desoladamente.) Filha: Esta noite sonhei que uma tempestade derrubou o barraco e 

nos flagrou pelados o papai e eu / Mãe: Aos vinte me passou o mesmo. Toca em 

mim, ainda estou encharcada. (Pega-lhe a mão da filha e a leva ao sexo) / Filha: É 

verdade... (retira)”. (PEÑA, 1978 p.9, grifos do autor, tradução nossa)32. 

Aos vinte anos me passou o mesmo, responde a Mãe ao comentário da Filha, mas não 

sabemos ao certo se ela está dizendo que também teve o mesmo sonho ou se foi flagrada 

pelada com o pai. O passado retorna quando ela (Mãe) percebe estar, outra vez, encharcada.  

Essa retrospecção mostra como a repetição com diferença caracteriza a relação entre as duas 

personagens salientando, em termos sarrazacquianos, o procedimento de repetição-variação 

em torno de um mesmo tema como, por exemplo, o da tempestade. Essa situação passada que 

retorna no prólogo nos antecipa que a situação de confinamento dessas personagens é, antes 

de mais nada, um confinamento no tempo. Todos os microconflitos que Peña desenvolverá ao 

longo das cenas parte, portanto, desse presente como repetição do passado e na possibilidade 

do rompimento desse efeito cíclico esboçado entre Mãe e Filha. 

Sarrazac aponta que, para Lessing, a antecipação revelaria um autor “ tão seguro de 

seu feito, que mostrava quase sempre adiantadamente aos espectadores o fim a que ele queria 

conduzi-los” (LESSING 186933 apud SARRAZAC, 2017, p. 25). Para Sarrazac, a antecipação 

no drama moderno estabeleceu um jogo direto com a desalienação articulada na estrutura da 

linguagem que desloca o conflito da ansiedade permanente, causada pela expectativa do 

                                                             
31 “Madre: cuarenta y cinco años mal vividos. Vestido negro raído. Lleva puestas unas sandalias / Hija: Veinte 

años infantiles y tristes. Vestido rojo que empieza a ser negro raído. Lleva puestas unas sandalias” 
32 “Hija: Anoche soñé que un aguacero tumbó el rancho y nos sorprendió desnudos a papá y a mí… estoy 

mojada./ Madre: A los veinte me pasó lo mismo. Tócame, aún sigo empapada (Le toma la mano y se la lleva al 

sexo) / Hija – Es verdad (La retira). 
33 LESSING, E.G, Dramaturgie de Hambourg, Paris: Didier et Cie, 1869, p.235. 
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desenrolar dos acontecimentos e, por outro lado, nos mostra o domínio do autor sob a 

potência estrangeira do mito: 

A partir do momento em que sabemos o que vai acontecer, nos sentimos libertos de 

um certo tipo de sentimento teatral ligado ao que Schiller, em seu texto de 26 de 

dezembro de 1797, denuncia como ‘perda da liberdade’, ‘ansiedade permanente’ e 

submissão a uma potência estrangeira’. Em resumo, como alienação. O drama 

moderno e contemporâneo está separado do mito, mas pode reencontrar nele, graças 
à antecipação, essa dimensão que consiste em convidar o espectador a fazer um 

retorno aos acontecimentos já conhecidos (sempre o retorno!) que o teatro épico 

apresenta. “Brecht”, nota Benjamin a esse respeito, “perguntou-se se os 

acontecimentos que o teatro épico representa já não eram conhecidos” 

(SARRAZAC, 2017, p. 25).  

 A noção de antecipação que a que alude Sarrazac, como podemos observar, realizava 

uma síntese da cena ou da peça que seria representada, criando uma abertura para a percepção 

da versão apresentada. Peña, diferentemente, nos adianta um pano de fundo, qual seja, tempo 

e experiências subjetivas aparentemente estáticos, repetitivos e vazios que vão sendo 

carregados de significação na medida em que o drama se desdobra deste ponto. 

Nesse sentido e apesar das diferenças, o drama moderno avança retroagindo na 

história e reencontrando o mito, conforme observou o teórico francês, um mecanismo ou uma 

forma de escapar ou de denunciar a alienação do homem, de situar sua vida num contexto 

mais amplo, conforme observou Sarrazac no teatro de Brecht:  

Acomoda[m] um conjunto de dispositivos antecipadores: prólogos, chamados ao 
público, no estilo circense e de feiras, poemas introdutórios que funcionam como 

epígrafes, canções, painéis que anunciam por escrito aos espectadores o que vai 

ocorrer, comentários disseminados nas réplicas das personagens. (SARRAZAC, 

2017, p. 25).  

 Esse catálogo de operações antecipatórias articulado pelo teatro épico moderno de 

Brecht visa interromper o ilusionismo da ação e, nessa direção, privar a cena de seu caráter 

sensacional e suspender a identificação sentimental reclamando, por sua vez, uma outra 

maneira de relação com o público ao “transferir a atenção dos espectadores – logo, sua 

capacidade de reflexão – para os atos (os como?), em suas motivações econômicas, sociais, 

políticas (os porquês?)” (SARRAZAC, 2017, p. 26). Trata-se de deslocar a atenção para as 

forças históricas que determinam os comportamentos mostrados em cena e, assim, “resistir ao 

fluxo dramático, impulsionando o movimento inverso. A contrafábula, se poderia dizer” 

(SARRAZAC, 2017, p. 26).  

Em Los Pájaros a antecipação permite ao espectador reposicionar, ao menos, o seu 

olhar, pois o drama “avança por saltos” ao passado, ao presente, deslocando a atenção do 

presente das relações intersubjetivas, dessa maneira assinalando justamente a alienação ou 

separação entre as duas dimensões do tempo, que estrutura a condição que impede o 
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funcionamento do diálogo e impossibilitam o drama. Além disso, a ação teatral se mostra 

problemática por ser resultante da lógica técnica da montagem e da colagem, as duas formas 

de construção e desconstrução encontradas no drama moderno.  

Em síntese, os procedimentos antecipatórios e retrospectivos fragmentam a ação 

dramática ao interromper o andamento do fluxo dramático, alterando seu ritmo e movimento, 

revelando as forças ocultas que descentram a ideia de um sujeito dramático autônomo capaz 

de decidir sobre o seu destino através do diálogo. Este curso dramático fragmentado ou 

dilacerado por meio desses dois procedimentos provocam, para Sarrazac, uma relativização 

daquilo que o drama mostra e revela seu caráter secundário. Não se trata mais de um drama 

absoluto ou primário, conforme salientou o teórico, mas de uma forma na qual se mostra um 

ponto de vista que se volta para o drama vivido. Cada fatia, cada fragmento de ação, sujeito, 

tempo e presente aparecem cortados pelas beiradas, são colocados com a estrutura exposta.   

Guardadas as devidas diferenças entre os dois aportes teóricos, épico e rapsódico, os 

autores compartilham, ao menos, de um horizonte comum, conforme podemos perceber no 

repertório dramatúrgico que serve de objeto ao estudo de ambos os intérpretes do drama 

moderno. Isso não significa que os referidos conceitos de drama e drama moderno 

permaneçam limitados ao universo discutido, mas nos permite ressaltar a interpendência entre 

formulação teórica e campo empírico das abordagens. Por outro lado, conforme procuramos 

mostrar no primeiro capítulo, o destino do drama na Venezuela não se mostrou o mesmo que 

na Europa do século XIX, afinal teve que se haver com a contribuição indígena e negra e, por 

outro lado, não teve o mesmo desenvolvimento a partir do qual poderíamos identificar 

claramente um período de crise e outro das respostas, em sequência, que foram dadas pelos 

dramaturgos ao problema. Ideias e propostas de teatro moderno distintas (Artaud e Brecht, por 

exemplo) chegaram conjuntamente no continente latino-americano após a Segunda Guerra 

Mundial e foram incorporadas de acordo com as necessidades locais. 

Apesar dessas diferenças históricas, não podemos deixar de considerar que o drama 

moderno na América Latina e na Europa coincide em alguns atributos estilísticos, devido ao o 

estilhaçamento da unidade da ação, temos de um lado a emergência de um drama 

perspectivado por conta da multiplicidade de pontos de vista em disputa nos textos e, de outro 

lado, uma linguagem híbrida marcada pelo entrelaçamento de diferentes gêneros numa mesma 

composição que, no caso do teatro moderno latino-americano, ganhou força com a recepção 

ou chegada quase simultânea, na segunda metade do século XX, de autores e obras 

pertencentes a períodos diversos na história do drama moderno da Europa. Nesse ínterim, o 

que nos interessa investigar é a extensão analítica, por assim dizer, do conceito de drama-da-
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vida a partir da experiência dramatúrgica latino-americana, sobretudo, a abrangência do 

trágico cotidiano inerente a essa forma, ou melhor dizendo, a esse paradigma, que tratamos a 

seguir.  

 

3.2 UM COTIDIANO LATINO-AMERICANO 

 

 Escrita em 1975 e encenada/publicada em 1976, no contexto do drama moderno 

venezuelano, Los Pájaros Se Van Con la Muerte (PEÑA, 1978) trata da vida de duas 

mulheres que Sarrazac chamaria de impersonagens, Mãe e Filha, pelo seu anonimato, 

cotidianidade e efeito de coralidade (um que representa muitos, muitos que representam um). 

A ação se passa num barraco na favela de La Charneca, em Caracas. O barraco é feito com 

paredes de lata, telhado de zinco, possui duas janelas para as laterais, um santuário de Maria 

Lionza, uma coroa de rosas desbotada fincada com uma cruz, um baú e uma porta trancada 

por um grosso cadeado (PEÑA, 1978, p. 7). 

 Os elementos da moradia são básicos e reúnem pistas acerca da vida que se leva em 

seu interior, denunciam a miséria, tudo guardado por um grosso cadeado que, curiosamente, 

não protege grande riqueza, mas informa sobre o sentimento e ou a situação de seus 

habitantes. Podemos notar que o microcosmo nos é apresentado enquanto o mundo maior 

surge pela janela como algo distante, fora do alcance das personagens enclausuradas em sua 

história de miséria e violência ou, conforme salientou Sarrazac (2017, p. 49), a “vedação do 

microcosmo nos remete de maneira estonteante ao macrocosmo proibido”, borrando até certo 

ponto as fronteiras entre micro e macrocosmo. Assim como o paradigma das relações 

intersubjetivas se mostra problematizado, não é mais o espaço aquele responsável por conter 

“todo o drama”, mas justamente suas aberturas ao exterior, de onde vem o “eco deformado  

daquilo que está por acontecer – o movimento da História – no mundo” (SARRAZC, 2017, p. 

50).  

 Aquilo que está além do espaço-tempo intersubjetivo neste drama moderno é o que faz 

mover as personagens ou as suas reações, isso torna não só problemático o ponto de vista 

estritamente dramático quanto impede a percepção de que não só os sujeitos representados, 

mas o microcosmo “é radicalmente descentrado”. Se o prólogo nos indica que este espaço é, 

antes de mais nada, um espaço onde a memória, a morte, o sonho e o passado articulam o 

presente (a dupla violência contida no relato abrangendo a força da chuva que derrubou o 

barraco que parece se dobrar num outro sentido de cunho sexual sugerindo um possível 
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incesto). As paredes do barraco teriam sido derrubadas e, logo, elas estariam livres dos limites 

e ou papéis impostos tanto pelo universo fechado do espaço físico quanto do preceito 

dramático, sendo assim, a tempestade que carrega consigo a intimidade, deixando à vista a 

miséria e a desgraça adquirida em sua particularidade histórica e subjetiva. 

 A percepção da porosidade do espaço e da plasticidade das personagens, seguindo o 

pensamento de Sarrazac, nos permite criticar um aparente drama dramático na escolha da 

imagem inicial que pode haver na apresentação de um ambiente doméstico, principalmente se 

nos atentarmos para o fato de que um barraco de zinco somente se aproxima dessa aparência a 

um nível conceitual, pois não é essa a ideia de espaço privado tratada no drama burguês. O 

que a imagem sugere é justamente a quebra da distância entre o íntimo e o público, o visível e 

o invisível, que fissura o espaço único do drama “atingido por uma hemorragia” (SARRAZC, 

2017, p. 52), nos permitindo ver a situação interna como um eco do exterior. Como vimos, a 

amplitude de toda uma vida altera a medida dramática da noção de espaço e conflito, exterior 

e interior, passado e presente têm, entre si, suas distinções firmes borradas, o que faz com que 

também se confunda o limite entre o barraco e o cosmos alegoricamente estruturado. O 

espaço do drama e os sujeitos dramáticos estão, no drama-da-vida, abertos ao vazio, à 

imensidão, à mutação. Vejamos alguns aspectos dessas paradoxais aberturas do confinamento.  

Mãe e a Filha estão isoladas no barraco de uma favela na periferia da Venezuela atual. 

Ambas fazem parte do contingente latino-americano que migrara, a partir da segunda metade 

do século XX, do mundo rural para as cidades em busca de uma vida melhor. Essa esperança 

aparece reduzida aos limites estreitos do mundo vivido em função dos vizinhos, do rádio e das 

luzes da cidade ao longe, assim como demarca o alcance da relação simbiótica das duas o que 

mostra, na economia do texto, a inversão do valor do diálogo no drama que se torna uma 

amarra, uma espécie de aprisionamento, em vez de um lugar da promessa de liberdade ou 

felicidade. O poder da primeira, a Mãe, se impõe através de algumas estratégias utilizadas 

para manter a sua posição de mando. Essa relação de poder, que assume traços tirânicos 

sempre que contestada, e sua autoridade surgem marcadas por uma dimensão mágico-

religiosa com a dobra da Mãe em Maria Lionza. Por outro lado, conforme informamos antes, 

ela não pode ser pensada sem a Filha, pois juntas representariam, metaforicamente, duas 

gerações em conflito ou compreenderiam, alegoricamente, uma situação comum espelhada 

em dois tempos, tendo como ponto de origem comum a morte do Pai.  

Procurando restaurar ou legitimar sua autoridade tradicional, a Mãe procura persuadir 

e submeter à Filha através da realização de um ritual religioso dedicado a Maria Lionza, culto 

camponês do panteão venezuelano que, com a urbanização no século XX, acompanha o êxodo 
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rural da década de quarenta em estreita relação com a cultura petroleira. Maria Lionza é uma 

deusa do panteão Venezuelano cujo culto traz consigo a marca do sincretismo, conforme 

assinala a cruz cristã fincada em sua coroa no cenário de Los Pájaros. Não podemos deixar de 

ver no hibridismo de Maria Lionza um dos traços barrocos do drama moderno aqui em pauta, 

pois conforme trouxemos anteriormente, a deusa acaba incorporando em sua forma, como 

consequência do sincretismo, tanto a modernidade quanto a cristandade34. 

 A forma da Mãe mantém sua autoridade sobre a Filha parando o tempo, segurando ou 

dirigindo seu impulso contrário às tradições, às ideias encarnadas pela outra. A situação, 

portanto, é a seguinte: a Mãe é viúva e possui uma filha. Morto o marido, a Mãe se volta para 

dar sentido à sua vida e a relação de amor e ódio que estabelece com a Filha, que é vista como 

se fosse a continuidade do Pai. A fim de acertar as contas com sua vida, a Mãe procura 

persuadir a Filha de sua semelhança com o pai e, por meio de um ritual diário de 

incorporação, busca afirmar sua velha autoridade baseada justamente neste domínio mágico 

do mundo perdido A situação é sem saída, pois ele, o morto, está nelas, como vemos já nas 

primeiras réplicas da primeira cena: 

Filha: Por que está em mim? / Mãe: E em mim, como a carne... O seu olhar/ Filha: 

Isso me dá tristeza / Mãe: Eu sei, eu vejo nesses olhos tão... tão... como é que se diz? 

/ Filha: Que te castigam, mamãe / Mãe: Sim, minha filha / Filha: Por isso você me 

tem raiva de mim/ Mãe: Não. De você, não. Eu tenho dele. (PEÑA, 1978, p. 10, 

tradução nossa). 35  

Nesse trecho se evidenciam vários aspectos que estruturam o conflito, pois o fato de a 

Mãe reconhecer nos olhos da filha a figura do Pai não é algo isolado e constitui, na peça, o 

âmago do conflito que vai se desdobrando a cada cena e que mantém o confinamento. A 

obstinação da Mãe em parar o tempo e fixar a ação passada num determinado ponto está 

diretamente relacionada à sua persuasão na luta contra a perspectiva da filha que questiona a 

realidade e a universalidade da verdade que a Mãe tenta construir.  A morte do pai teria 

deixado vago o antigo lugar da autoridade e da ordem patriarcal (centro do drama burguês) a 

ser ocupado, abrindo a porta a uma outra forma de relação e entendimento do mundo criado 

pelas duas e a maneira como vão nos contando ou informando da própria realidade. Mãe e 

Filha, portanto, disputam o lugar do morto e ou o sentido do presente-passado e, sendo assim, 

                                                             
34 Cf. p. 38. 
35 “Hija: ¿Por qué está en mi? / Madre:Y en ní, como la carne. Su mirada… / Hija: Eso me da tristeza / Madre: 

Lo sé. Yo lo veo en estes ojos tan… tan… ¿Cómo decir? / Hija: Que te castigan, mama / Madre: Sí, hija mia./ 

Hija: Por eso me tienes rabia / Madre: No. A ti, no. A él si le tengo. (1978: 10) 



55 

 

 
 

a ação induzida pela magia liga os dois fios do tempo, o do passado (pai) e o do presente 

(filha) em um agora feito, pobre e fantasmagórico. 

Desde a morte do pai que a mãe passou a praticar um ritual religioso para encarnar na 

filha o espírito do morto e dominá-lo. A relação entre elas surge da concorrência de uma com 

a outra, marcada desde a gestação a contragosto. No trecho a seguir, que dá início ao segundo 

ato, podemos perceber ou observar a reação da Mãe enciumada da Filha enquanto feto:  

“Filha: (mostra a propaganda): Olha, a mulher sorri. E você disse que o papai nunca 

fazia isso / Mãe: ...e quando fazia era pra debochar de mim. Quando eu te levava na 

barriga ele gargalhava porque você vivia dentro de mim (Ouvem-se gargalhadas e a 

mãe demonstra medo) / Filha (risonha) Que alegria! / Mãe: Não, isso não era 

nenhuma felicidade”. (PEÑA, 1978, p. 27, 28, grifos do autor, tradução nossa).36  

 

Este diálogo aparentemente dramático entre as duas é, na verdade, um tipo de 

monólogo interposto: enquanto uma relata um fato como uma má lembrança a outra interpreta 

este mesmo fato com esperança, sentindo alegria. O dialogo deixa de servir a troca 

intersubjetiva fomentando o andamento da ação para mostrar as disposições anímicas e 

volitivas de cada uma delas no jogo e incita a imaginação. Aqui vemos a principal razão pela 

qual Sarrazac chamará de infradramático este novo paradigma, que relativiza os 

microconflitos através da subjetivação. (SARRAZAC, 2017, p. 54). A alienação que impede a 

comunicação entre elas, apesar da conversa aparente, destaca o estranhamento e a distância 

como características das dramatis personae elaboradas na peça. 

Desse modo, o que temos é um diálogo cujo assunto extrapola o espaço intersubjetivo 

e remete para fora de sua esfera apenas dramática, característica que se estende ao longo de 

todo o texto. A relação intersubjetiva deixa de lado seu caráter imediato (típico do drama 

primário) e se torna mediada pelos elementos, pelas vozes, gargalhadas, que se interpõem ou 

fazem a interação entre as duas figuras, da Mãe e da Filha (drama secundário). No caso do 

trecho supracitado, essa disputa entre as duas é operada pelo relato do passado. O isolamento 

freia a existência da troca dramática em virtude da incomunicabilidade entre elas nascida 

tanto pela divergência com relação às diferentes interpretações do passado quanto pela 

separação interposta pela figura do pai. Sem ele, o diálogo sofreu uma espécie de redução do 

arco da intersubjetividade e, ao mesmo tempo, uma transformação, já que se volta ao conflito 

passado. Assim, este drama moderno revela em suas fissuras ou aberturas os limites estreitos 

do mundo, segundo os termos do drama tradicional (SZONDI, 2001).  
                                                             
36 Hija: (muestra la propaganda) Mira, la mujer sonríe. Y tu me dijiste que papá nunca lo hacia. / Madre: …Y 

quando lo havia era para burlarse de mi. Cuante te llevaba en la barriga se reía a carcajadas porque vivias dentro 

de mi (Se oyen carcajadas, y la madre hace una leve mueca de miedo) / Hija: (risueña) ¡Que felicidad!.  
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Os temas do confinamento e do isolamento emergiram como um desafio à antiga 

forma do drama na dramaturgia europeia do final do século XIX e ao longo do século XX, 

conforme salientam as teorias do drama moderno de Peter Szondi (2001) e Jean-Pierre 

Sarrazac (2017). Porém, diferente do universo estudado pelos dois teóricos (de crise do drama 

oitocentista), ambos os temas surgem no drama moderno de Peña em função da situação 

vivida ou imposta às personagens de uma favela venezuelana, situação repleta de motivos que 

impedem a ação de seguir um curso favorável como era, por exemplo, prometido pelo 

desenvolvimentismo da época. É a ausência de futuro e o aprisionamento das duas mulheres 

faveladas latino-americanas num espaço-tempo miserável e asfixiante que poderemos, mais 

adiante, interpretar como um dos traços do trágico cotidiano nesta literatura dramática.  

 Os motivos retardantes presentes em Los Pájaros se impõem de forma mais incisiva 

ao longo da primeira cena, na qual a Mãe faz tentativas frustradas de dar início e 

prosseguimento ao ritual de incorporação de Maria Lionza. Na primeira cena, a primeira fala 

da Mãe – “Você tem os olhos, tão... tão...” salienta esse recuo do drama na direção do passado 

e, ao mesmo tempo, seu espelhamento pela similitude, afinal, os olhos da filha são iguais aos 

do pai. Nesse sentido, a presença da filha é, ao mesmo tempo, retorno do passado. Ao ver nos 

olhos da Filha os olhos do pai, a Mãe procura persuadir a filha de sua semelhança para que 

possa dar início ao ritual, como se essa percepção ou lembrança a aproximasse da 

possibilidade de alcançar seu objeto de seu desejo que, por sua vez, aparecerá como 

inalcançável: o retorno do pai. A Filha, ao perceber esse gesto interessado, interrompe o fluxo 

dramático para retirar de sua fronte um piolho. A parada para retirada do piolho da testa da 

outra revela uma das formas de distanciamento criadas pelo dramaturgo para evidenciar ou 

sintetizar este espelhamento por meio dos piolhos, a multiplicidade de imagens suspende a 

corrente dramática e permitiu ao autor incorporar alguns fragmentos do cotidiano pobre e 

miserável latino-americano. A interrupção da relação intersubjetiva permitiu criar condições 

para a emergência de um outro espaço-tempo, dado pelo jogo que assume forma de ritual, 

podendo ser observada desde as duas primeiras réplicas da peça, cuja dinâmica obedece ao 

movimento de atração e repulsão entre tempos, corpos, objetos, coisas e pessoas. 

 Os motivos retardantes fazem com que a ação sempre volte à origem que, assim, pode 

ser encontrada outra vez em sua dobra futura a partir do momento ou instante da perda ou da 

ruptura – a morte do pai, pois, na sua ausência, o espaço vago se torna terreno de disputa entre 

as duas. A estrutura retrospectiva do drama impõe o “condicional da ação, o optativo”, um 

modo que insufla a liberdade de sentido do que se relata e faz. A optação aparece na situação 

criada pela peça a partir do desejo da Filha que consiste em sua identificação aos signos da 
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modernidade e em escapar do domínio da morte em nome da vida presente. Dessa maneira, 

ela busca resistir ao controle mágico-religioso imposto, mas suas tentativas de fuga, de 

libertação do passado, não avançam na direção do futuro, ao contrário, retornam ao ponto 

morto do confinamento.  

A situação de confinamento e ou de clausura criada não pode ser desligada das 

condições gerais informadas pelo texto. Devemos lembrar que as personagens emergem da 

massa de emigrantes rurais que, em função da modernidade, se deslocaram para as grandes 

cidades em busca de uma vida melhor. Entretanto, essa promessa malograda aparece no 

máximo de forma fantasmática pela voz do rádio, pelas imagens das revistas e pela janela. 

Não há saída para elas, nem no passado nem no futuro, da miséria cotidiana. A história da 

Mãe parece se repetir na da Filha conforme sugere a transformação da cor do vestido, 

repetição dos dias, da ação da natureza sobre ambas, dos métodos autoritários de sujeição, da 

repetição da violência na vizinhança, das tentativas frustradas de ambas de escapar da vida 

vivida. Neste universo periférico, a tradição mágico-religiosa se mistura com a voz do rádio e 

as imagens da revista, revelando a sobreposição de signos que se proliferam em torno da 

miséria.  

No primeiro ato, a Filha busca escapar da autoridade da Mãe mas, sem sucesso, as 

suas tentativas fracassam. A partir da quarta cena do Ato I, devido ao reiterado esforço de 

controle, ela decide concordar com a proposta de assassinato feita pela Mãe:  

Mãe: Tá pensando em que? / Filha: Em nada, estou cansada (espreguiça-se na 

cadeira) / Madre: Nem em você? / Filha: Não, isso é o mais difícil. Me sinto flutuar 

/ Mãe (profundo silencio. Começa a assumir uma estranha santidade. Pega um 

trapo que ficou em cima da mesa quando tirou o fumo e brinca infantilmente com 

suas pontas): Quero te pedir um favor. / Filha: Sim... / Mãe: Me ajuda... / Filha: A 

que? / Mãe (fria) A matá-lo / Filha: Bobagem... / Mãe: Não. É a primeira vez que te 

peço / Filha: Como vou saber se é verdade? Mãe: Olha pra mim... (coloca o pano na 

cabeça e amarra perto do queixo. Como uma santa) / Filha (abre os olhos) Está 

chorando... / Mãe: Você vai me deixar? / Filha (pausa) Vai abrir a porta pra mim? / 

Mãe: Sim...”. (PEÑA, 1978, p. 34-35, grifos do autor, tradução nossa).37 

 

Esse trecho opera uma verdadeira inversão na relação entre elas, ao contrário do 

primeiro ato no qual se opunham mutuamente, mantendo a situação estática e distanciada, 

agora se aproximam num desejo ou projeto comum de assassinato do pai-marido. Entretanto, 

                                                             
37 “Madre: ¿En qué piensas? / Hija: En nada. Estoy cansada (se arrellana en la silla) / Madre: ¿Ni en tu? / Hija: 

No. Eso es lo raro. Me siento flotar. / Madre (profundo silencio. Comienza a asumir una extraña santidad. Toma 

un trapo que ha quedado encima de la mesa, cuando sacó el humo, y juega infantilmente con sus puntas): Te 

quiero pedir un favor / Hija: Si / Madre: Ayúdame… / Hija: ¿A qué? / M adre (fría): A matarlo. / Hija: Embuste. 

/ Madre: No. Es la primera vez que te lo pido / Hija: ¿Cómo sé que es verdad? / Madre: Mirame… (se coloca al 

paño en la cabeza y se lo anuda cerca de la barbilla. Como una santa.) / Hija: (abre los ojos) – Estás llorando... 

/ Madre: ¿Me dejarás? / Hija (pausa): ¿Me abrirás la puerta? / Madre: Si…”   
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a Filha logo vai voltar atrás nessa aparente aproximação. A citação foi tirada justamente do 

final da peça e serve para marcar o transcorrer de um dia. Logo, o autor parece jogar de forma 

irônica com a unidade de tempo dissolvida pela variação das posições assumidas de Mãe e 

Filha. Na sequência dessa cena, a ação de catar piolhos se repete como gatilho para a morte. 

Elas comem um punhado de piolhos imaginários. A humanização dos animais (como veremos 

no caso do Cão e do Sapo) é inversamente proporcional à desumanização das personagens, 

conforme podemos observar, por exemplo, no piolho que sente tristeza nos cabelos da Mãe.  

O processo de desumanização cifrado na redução do comportamento ao animal está 

presente na história do teatro latino-americano desde o sainete do começo do século XX e é 

recorrente em vários momentos da obra. Os piolhos, por exemplo, aproximam a existência de 

ambas as personagens com primatas; o cão e o sapo, neste mesmo sentido, trazem à figura do 

pai a submissão e a metáfora da língua; a mosca “gorda, verde, como a do banheiro”, se 

confunde com a filha em determinado momento quando pousa no cadeado: “Mãe: Não te 

deixarei ir. Vai morrer (Dá-lhe vários golpes com o chinelo)... La maté. / Filha: Pobrezinha. 

Sofreu muito? / Mãe: Não sei. Mas saiu merda. O que mais? É isso que ela come.” (PEÑA, 

1978, p. 33, tradução nossa)38  Por outro lado, o significante branco empregado na cena dos 

piolhos remete, de um lado, ao referente preso no cabelo grisalho e, por outro lado, aqueles 

brancos que, como os piolhos, sugam o sangue de gente como elas. O inusitado ou fantástico 

da situação assume um contorno realista diante da miséria vivida, conforme diz a Filha: “Tem 

um pequeno nos seus grisalhos (...) chora porque tudo é branco” (PEÑA, 1978, p. 34, 

tradução nossa)39. Os piolhos se multiplicam ao longo da peça marcando a passagem do 

tempo e contribuindo para a situação de confinamento, de abandono. A proliferação 

acompanha a intensificação do conflito que, neste momento final, chega ao ápice com a filha 

extasiada com os piolhos enquanto sua Mãe retoma o plano do assassinato:  

(Começa a comê-los como se fosse pipoca. Silêncio. Se olham extasiadas). Mãe – 
Você tem os olhos tão... tão... Como dizer? Filha – Que te castigam, mamãe. Mãe – 

É assim, minha filha. Filha – Mata ele. Porque está em mim. Mãe – E em mim, 

como a carne. Seu olhar... Filha – Por isso você me odeia. Mãe – Está errado. Você 

está enganada. Filha – Não me dei conta. (PEÑA, p.34, grifos do autor, tradução 

nossa).40  

 

                                                             
38 “Madre: No te dejaré ir. Vas a morir. (le pega varias veces con la sandalia)… La maté / Hija: Pobrecita. 

¿Sufrió mucho? / Madre: No sé. Pero botó mierda. ¿Qué más? Eso es lo que come”  
39 “Hija: Hay uno pequeño que baja por una de tus canas (…) Y se pone a llorar porque todo es blanco.” 
40 “Madre: (Comienza a comerlos como si fueran maníes. Silencio. Se miran extasiadas) Tienes los ojos tan… 

tan… ¿Cómo decir? / Hija: Que te castigan, mamá. / Madre: Así es, hija mia. / Hija: Mátalo, porque está en mi. / 

Madre: Y en mi, como la carne. Su mirada… / Hija: Por eso me odias / Madre: Te equivocaste. Te has 

equivocado / Hija: No me di cuenta.” 
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O dialogo revela como as réplicas encavaladas e sobrepostas impedem a real 

comunicação entre elas, tomadas, aparentemente, pelo prazer da morte. Em cascata, as falas 

se completam sem formar uma resposta mais lírica que dramática na cena. Os olhos e os 

piolhos terminam espelhados e não sabemos, ao certo, quem a Filha pede a Mãe para matar. 

Quem está nela – o Pai e ou os piolhos? Trata-se de matar quem? Que olhar é este sem corpo? 

Não ter se dado conta da cilada (intriga) sendo armada, nesse sentido, chama nossa atenção 

para a própria forma de um diálogo que funciona para mostrar, justamente, sua 

impossibilidade ou inviabilidade, pois permanecemos indecisos acerca do sentido conferido a 

cada signo aqui. Ela não se deu conta de que seus olhos são iguais aos do Pai?  Ou que os 

olhos do pai fazem parte de seu corpo? O que vemos se multiplicar é a cadeia de semelhantes 

ou de duplos incorporados. As metáforas tomam o seu lugar das identidades fixas e dissolvem 

as fronteiras do eu centrado de acordo com a perspectiva única do drama tradicional. Ao pedir 

que a Mãe mate o Pai, a Filha decreta sua própria morte enquanto caminho para se libertar do 

fardo do passado presente nela, para tanto, incitará a obstinação da Mãe com relação à 

vingança contra o Pai. Vingança que passa pela incorporação de Maria Lionza. A presença do 

mito venezuelano acrescenta mais uma camada temporal ao drama moderno e une as duas 

partes/pontas da autoridade, a mítica e a familiar, em torno da disputa pelo controle do 

presente-passado.  

 Após o veredito de morte, em nome do pai morto, a Filha se despede da Mãe com um 

beijo doce, que responde dizendo que ela beija como seu pai. A insistência da Mãe torna a 

agonia da vida maior ainda, lamenta a Filha (“No hagas larga na agonia!”) (PEÑA, 1978, p. 

35). Agonia que cresce ao longo da vida pela reiterada violência da relação entre as duas que 

se repete durante toda a peça, logo: “Do espaço linear da forma dramática tradicional, a 

operação de repetição-variação nos faz passar por um espaço circular, e mesmo em espiral” 

(SARRAZAC, 2017, p. 36). A variação faz o drama retornar, mais de uma vez, ao trauma 

passado.  

Quando o ritual retorna pela derradeira vez, então, a Filha se utiliza da dimensão 

teatral do rito para manipular a ação da Mãe que, sob seu clamor (que entra e sai do ritual, 

participando e, ao mesmo tempo, vendo-o de fora), acaba por matá-la arrancando, ainda, seus 

olhos com a ponta de uma garrafa. Nesse momento, a filha, que ainda acreditava, em sua 

inocência, que a saída seria pela porta, descobre que será, na verdade, pela morte causada pela 

Mãe. O assassinato as une, ao final, num mesmo gesto de liberdade, pois a saída almejada e a 

morte, no fim do drama, terminam por esboçar a síntese da realização do desejo de ambas, 

síntese contradita pela peça de Peña: 
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(A filha num alarde salta em cima da mãe. As duas rodam no chão. A filha arranca 

a tiras o vestido da mãe e a morde) Filha (bruscamente normal): Mata ele! Não 

deixa que te mate! / Mãe: Aiii!... Vou fazer isso, minha filha! Vou fazer, meu 

coração! (Pega a garrafa e a quebra). Vem! Vem me morder outra vez, Satanás! 

Vem desnudar a carne! Vem, seu vira-lata! / (A filha uiva e novamente salta sobre a 

mãe. Esta a recebe com a ponta da garrafa e a finca em seu estômago). / Filha: Aiii! 

De verdade... Mãe... (Cambaleia. Tenta ir para a porta) Abre a porta pra... mim... / 

Mãe: Esses olhos! Para de me olhar através dela! Me devolve os olhos dela, ladrão! 

Me dá! (A filha tropeça e desfalece no centro da cena. A Mãe pega um grito de 

triunfo e salta sobre o corpo inerte, ajoelhando-se) / Mãe: Me dá os olhos e para me 

olhar! (Finca a ponta da garrafa. Faz que tira seus olhos. Levanta as mãos cheias 
de sangue). Peguei, minha filha! Peguei! Eu matei ele! Eu o matei, coração santo! 

Ha, ha, ha! (PEÑA, 1978, p. 36, grifos do autor, tradução nossa)41. 

 A obstinação da mãe em matar o marido a cega perante o fato de ter matado a própria 

filha: ela fala com o cadáver. Esta cena, segundo a indicação de Peña, se desenvolve como um 

sonho numa esfera e ambiência onírica, “Escena IV, Cuarto Tiempo, Se desarrollará como 

um sueño muy triste y violento” (PEÑA, 1978, p.29) O sonho é interrompido quando a Mãe 

mata a Filha, pois o que acontece em seguida coloca em xeque toda a ilusão criada através da 

identificação com o semelhante Pai morto, conforme o epílogo amalgamado na cena. Após a 

morte da Filha o drama encaminha-se para a própria realidade: 

Madre: [...] (Batem na porta e se sobressalta)... Quem? Quem é? / Voz de Homem: 

El negro. Abre a porta. A polícia está atrás de mim! Abre, mulher! (Batidas 

desesperadas. Sirenes) / Mãe: Deus! (contempla todo o lugar e o cadáver da filha. 

Olha o baú e corre salpicada de sangue até ele)... O sapo... (o abre)... Não vejo... 

Luz, preciso de luz. (Vê a vela do santuário mas decide pela que está na mesa; volta 

até o baú.) Ah, o sapo (busca inclinada) Encontrei... não, não; comeu o papel, 

comeu... O nome, o nome!... (Vai até a porta) Esqueci o nome!... (Olha o cadáver) 

Te matei... te matei... te matei, meu amor! Eu não tive a culpa!... (Tira as chaves do 

seios)... Sai... (coloca as chaves nas mãos da filha) Sai... Toma... Sai agora... (Leva 
uma mão à cabeça, encrespada) Aiii! (Começa a piscar com os olhos fechados, sem 

se deter. Agarra a vela com as duas mãos e a joga)... Saem... Saem... Saem... Me 

saem pássaros pelos olhos... Vem ver como eles saem pelos meus olhos! (Ouve-se 

uma forte brisa e abre a janela direita. Ouve-se pranto da menina)... Filha, corre! 

(Abre-se a janela esquerda e entra música e a gargalhada de uma mulher que 

anuncia produtos)... Filha, eles se vão, se vão, se vão pelas janelas! (Agora ouve-se 

disparos e gritos) Ouça como se agitam!... Se vão com a morte, minha filha! 

(batidas na porta)... Adeus... adeus... adeus... (PEÑA, 1978, p. 36, grifos do autor, 

tradução nossa). 

 

                                                             
41 (La hija en un alarido salta encima de la madre. Las dos ruedan al suelo. La hija le rompe a tirones el vestido 
y la muerde) Hija (bruscamente normal): ¡Mátalo! ¡No te dejas matar! / Madre: ¡Ayyy!... ¡Lo haré, hija mía! ¡Lo 

haré, corazón mío! (Toma la botella y la parte)… ¡Ven! ¡Ven a morder otra vez, Satanás! ¡Ven! ¡Ven a desnudar 

la carne! ¡Ven, perro callejero! (La hija aúlla y nuevamente salta sobre la madre. Esta la recibe con el pico de la 

botella e se lo clava en el estómago) Hija: ¡Ahhhyy! De verdad… Mamá… (Se tambalea. Trata de dirigirse a la 

puerta)... Abreme la puert... ta... / Madre: !Esos ojos! !deja de mirarme a través de ella!... ¡Devuélveme sus ojos, 

ladrón! ¡Dámelos! / (La hija da traspiés y se desploma en el centro de la escena. La madre pega un grito de 

triunfo y salta sobre el cuerpo inerte, arrodillándose) / Madre: ¡Dame sus ojos y deja de mirarme! (Le clava el 

pico de la botella. Hace que le saca los ojos. Levanta las manos llenas de sangre) ¡Los tengo, hija mía! ¡Los 

tengo!... ¡Lo maté! ¡Lo maté, corazón santo! Ja, ja ja!. 
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Se a retrospecção faz o drama girar sobre si mesmo retornando a situação à cena do 

ponto de partida, esse epílogo empurra as relações para fora da quarta parede do barraco 

desfazendo a separação da ação do mundo mais amplo. A cegueira da Mãe impede o 

reconhecimento do autor do crime e, sem isso, é preciso refazer o caminho para ver se deixou 

escapar alguma coisa desde o início. Aqui o autor articula outra relativização da ação, pois o 

marido aparece morto por duas vezes, então seu retorno épico, através da voz de um 

espectador desconhecido. Junto a essa voz, no epílogo Edílio Peña retoma os elementos que 

apareceram ao longo do drama e que analisaremos na sessão seguinte. Esses elementos são o 

sapo, o nome do pai, o baú, as chaves, a vela, as janelas (que deixam entrar elementos 

diferentes: ventania e gritos pela direita, música e luz pela esquerda), anúncios de televisão, 

toques na porta – a paisagem que carrega para dentro do drama a dimensão histórica que 

como água penetra pelas fendas, lacunas e hemorragias. A situação trágica, nesse sentido, 

emerge no drama moderno de Peña pela forma pela qual as subjetividades dessas personagens 

são atravessadas pelo real, pelo exterior.  

Abarcar toda uma vida, eis o desafio do drama moderno e contemporâneo na 

perspectiva de Sarrazac, que causa um desvio ou recursa da representação de um conflito 

intersubjetivo. Não podemos esquecer que essa escolha afeta a dimensão temporal das obras 

que, de um lado, encolheram concentradas numa ação única e assumiram em geral uma feição 

mais lírica e, de outro lado, se expandiram compreendendo a longa duração. Nesse sentido, o 

enfoque dramático incidindo numa vida inteira acaba por realçar que, ao longo dela, de sua 

existência, vai precisar variar o acento e ou o tom para dar conta da multiplicidade de eventos 

e ou de pontos de vista. Logo, a pureza formal não daria mais conta deste belo monstruoso. 

Dessa maneira, o trágico não pode mais se limitar aquele instante excepcional da vida, sendo 

assim, o conflito se desloca do âmbito intersubjetivo (SZONDI, 2001; WILLIANS, 2002) 

para compreender o intrassubjetivo ou extra subjetivo, por assim dizer. O trágico no drama 

moderno e contemporâneo, para Sarrazac, encontra-se inteiramente ligado à forma do 

anônimo, sem grandes embates, sem heróis, sem episódios recortados: um trágico cotidiano. 

Mas, o trágico do drama moderno e contemporâneo concebido desse modo pode ser visto, 

então, como manifestação do “universal” capaz de explicar ou dar conta do cotidiano Los 

Pájaros? Vamos perseguir a questão na próxima seção. 

3.3 O TRÁGICO COTIDIANO 
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 Para Sarrazac o trágico deste outro drama se fundamenta na distinção estabelecida 

pelo teórico entre o “na vida” e o “da vida”. O primeiro modo de aparição do trágico foi 

documentado pela Poética de Aristóteles, que se mostrou crítico do drama episódico tomando 

essa forma como resultante da incapacidade do autor de selecionar apenas os acontecimentos 

mais relevantes. O arranjo formal proposto pelo filósofo grego entre os dois elementos 

técnicos da composição do gênero, as peripécias e o reconhecimento, também são 

embaralhadas ou abandonadas pelo drama moderno e contemporâneo. Essa mudança se deve 

ao caráter secundário da forma mais recente que desloca o trágico do âmbito das relações 

intersubjetivas para abarcar o micro e o macro da vida e, por isso, Sarrazac (2017, p. 60) 

considera que o trágico moderno “é um trágico vitalício”, pois, ter nascido é “para Beckket, 

estar votado ao dépeupleur”, ou despovoador. 

 Sarrazac (2017, p. 60) dá a entender que o despovoador pode ser visto como uma 

moldura na qual a dimensão de toda uma vida se torna minúscula e que só pode ser percebida 

no drama por relances, lampejos, passagens. O despovoador seria, portanto, um espaço 

desértico, um interior sem móveis ou qualquer outro que faça com que o indivíduo perca “sua 

qualidade de homem para tornar-se um corpo”. E acrescenta: “um grau zero de humanidade”. 

Este grau zero situa o drama entre o humano e o não humano.  

 Sarrazac observou ainda que a promiscuidade entre as personagens – que como 

veremos estará amparada por uma configuração sádica das relações - era um elemento 

impeditivo de uma autêntica relação interpessoal, pois mantinha os sujeitos dramáticos 

isolados uns dos outros em situações de confinamento:  

As relações de total promiscuidade entre as personagens impedem toda possibilidade 

de uma autêntica relação interpessoal; elas permitem, em contrapartida, que se 

estabeleça um diálogo solitário entre cada personagem isolada e esse macrocosmo 

do qual ela permanecerá para sempre privada, mas que ela trata incessantemente de 

reinventar. (SARRAZAC, 2017, p.51). 

   

A perversão ou a impossibilidade das relações no confinamento faz parte da reflexão 

sobre o neobarroco de Sarduy (1979b). O jogo entre privação e desejo, ocorrendo em 

confinamento, seria, então, o responsável pela transformação de intersubjetividade em 

promiscuidade. Relações atrofiadas ou bloqueadas revelariam a condição humana separada ou 

desviada do daquilo que até então “se chamava Deus” e agora nem nome possui mais. 

(SARRAZAC, 2017, p. 61). É essa ambição, este estado de “busca do corpo de uma saída da 

sua condição perdida”, o trágico cotidiano.  
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 Isolamento, incomunicabilidade, impossibilidade da intersubjetividade em grau 

máximo, uma narrativa cujo sentido dispersa cada subjetivação, relativização total dos fatos, 

vazio da vida. Aparecem do lugar do diálogo convertido em simulacro a figura do 

despovoador. Ele pode ser, segundo Sarrazac, inclusive a casa, espaço capaz de assumir essa 

configuração desértica, de simulacro da vida. A objetivação da Mãe e da Filha em função dos 

objetos que as cerca, dos gestos mínimos que executam diariamente, nos mostra que a 

cegueira torna “cada um prisioneiro da sua própria mecânica mortífera, de sua própria 

compulsão pela repetição” (SARRAZAC, 2017, p. 62). O trágico do drama moderno e 

contemporâneo, para Sarrazac, poderia ser interpretado como consequência de um 

desligamento total dos outros e de si como consequência de uma vida alienada de seus 

processos de subjetivação, como sugere um personagem de Ibsen na peça John Gabriel 

Borkman, o jovem Erhart: “Eu sou jovem! Eu quero viver minha vida também. Minha própria 

vida! Eu não quero olhar o futuro. Eu não quero olhar nem para frente nem para trás. Eu 

também quero viver apenas a minha vida” (SARRAZAC, 2017, p. 62). O sonho do jovem 

estaria garantido caso fosse possível restaurar o tempo presente e afirmar a existência privada 

de vida.  

 A vida alienada caracteriza também a situação apresentada em Cassimiro e Carolina 

(1932), peça de Hamsun na qual a personagem constata que “Muitas vezes sente-se um 

grande desejo em si... e depois se renuncia, com as asas quebradas, e a vida continua como se 

a gente nunca tivesse existido” (SARRAZAC, 2017, p. 68). Vida e existência se separam e, 

assim, o desencontro se torna inevitável. O que encontramos no drama moderno e 

contemporâneo europeu do século XX é um conflito negativo do sucesso e da felicidade. O 

trágico vem da coisificação/objetivação do sujeito cuja existência aparece separada da 

verdadeira vida, sendo assim, sem futuro.  

 O drama moderno de Edílio Peña, na consecução do espelhamento da alienação 

humana, apresenta contorno diverso se comparado ao construto analisado por Sarrazac. Pois 

não encontramos registro de agressões físicas, comportamentos religiosos, animalidade, como 

parte de uma vida solitária que se agrava com a pobreza e a miséria do século. 

 A separação entre existir e viver é, certamente, articulada por outra sorte de 

mecanismos no drama moderno latino-americano Los Pájaros se van com la Muerte, em que 

os mortos seguem vivos. No drama moderno europeu, em contrapartida, o que encontramos é 

a morte do vivo através de uma declaração: “Falas como se eu estivesse morto./ Madame 

Borkman (pesando as palavras): E estás” (SARRAZAC, 2017, p. 68), enquanto em Los 

Pájaros, o morto é que segue vivo e não morre: “Filha: Não. Os anos não jogam aqui. (mostra 
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a casa). Não se dá conta de que aqui nada muda? Ele joga, e você vive para ele: porque por 

trás dessas coisas o deseja. Me diz que não, mamãe?” (PEÑA, 1978, p. 10, tradução nossa).42 

 Nessa inversão entre vida e morte, permanência e retorno, encontramos um dos traços 

do drama moderno latino-americano. Strindberg vê na sala de um apartamento a 

materialização do tédio e constata uma vida abandonada ao trabalho, separada de sua própria 

vitalidade, vivida por espectros mortos-vivos que, se despertassem, encontrariam uma vida 

autêntica. É essa vida que é testemunho de queixas e protestos, na esperança de “acesso a uma 

existência” (SARRAZAC, 2017, p. 65). Viver entre os mortos toma outro sentido quando 

relacionamos outras experiências dramáticas modernas. No drama europeu, o trágico 

cotidiano se torna objeto de discussão via reificação, objeto cujos elementos articulam a 

indistinção entre mortos e vivos dentro do irremediável despovoador que moldura tal processo 

diário de adormecimento, abandono, isolamento.  

Mesmo que o tema da pobreza e da miséria tratado a partir da Venezuela em Los 

Pájaros possa ser encontrado na experiência em geral com o drama moderno, identificamos 

algumas esfericidades se compararmos com os subprivilegiados de Sarrazac. No drama de 

Kroetz, Alta Áustria (1972), a representação dos subprivilegiados testemunha o desespero e o 

medo da miséria que os impede de procriar por razões econômicas. Nesse drama recusa-se o 

nascimento de um filho, como também sucede com Woyseck de Büchnner, instaurando o 

drama numa rigorosa crítica cotidiana. Os sujeitos perdem a identidade de indivíduos únicos 

para aparecem como homens sem conteúdo ou sem qualidades, determinados por seu meio 

circundante, pela banalidade da vida, por potências metafísicas e vitais, mal chegando a 

esboçar uma ação ou uma feição particular. Na peça de Peña, pelo contrário, identidade e 

sonhos não são objetos perdidos pela desesperança ou limitação econômica, mas metas 

minimamente almejadas, refletindo uma miséria ainda maior dentro deste sentimento de 

somente existir, que, temporalmente, se repete desde o passado longínquo. 

A intenção épica de abarcar toda uma vida destes processos históricos, tornando a 

linguagem dramática a representação não de uma ação única, mas de toda uma vida, faz com 

que o belo-animal43 aristotélico se desconstrua e se reorganize monstruosamente. Essa 

ausência de uma forma única e fechada comportaria o caos da vida do homem moderno e 

contemporâneo, segundo observou Sarrazac: 

                                                             
42: “No. Los años no juegan aqui. (Señala la habitación). ¿No te das cuenta que de aquí nada cambia? … Juega 

él, y tú vives para él: porque detrás de todas esas cosas lo quieres. ¿Dime que no, mamá?”  
43 Metáfora Aristotélica da obra bem composta, apropriada pela modernidade. 
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A desordem com a qual se encontram confrontados Beckett e tantos outros autores é 

a manifestação consubstancial à sociedade industrial e que se agrava no mundo pós-

industrial; é a perda do sentido num universo pós-moderno; é o estado de devastação 

geral do planeta no momento da globalização. É a devastação generalizada. É o eco 

sem fim de Auschwitz e de Hiroshima. Mas, se olharmos mais atrás, é forçoso 

constatar que os autores do início do século XX, os que foram contemporâneos da 

Primeira Guerra Mundial, como expressionistas, surrealistas, dadaístas, Artaud..., 

não tiveram que gerir menos que seus sucessores essa inadequação fundamental, 

esse divórcio original entre forma e conteúdo que engendra o princípio de desordem. 

(SARRAZAC, 2017: XVIII) 

Essa desordem que, segundo Sarrazac, caracteriza a modernidade da forma dramática 

vai ganhar um contorno próximo ao realismo mágico venezuelano que possibilitou, aos 

autores e autoras, incorporarem elementos locais e estranhos à forma europeia caracterizando, 

assim, uma determinada temporalidade que, em última instância, faz referência à história da 

conquista e da colonização do continente. Edílio Peña, como vimos, através da forma do ritual 

tornou estranho o cotidiano vivido pelas duas personagens iluminando, desse modo, a 

situação violenta e miserável que se repete ao longo das cenas.  

 No microcosmo de Los Pájaros, o conflito entre o velho e o novo, então, estrutura-se 

na situação da maternidade que gera seu oposto. Não podemos reconhecer como personagens 

as duas figuras, um tanto abstratas, no sentido do drama tradicional, pois não representam 

indivíduos livres e capazes de decisão, ao contrário. As tentativas de fuga da Filha (sair pela 

porta, sonhar acordada, esconder elementos ritualísticos, esquecer-se das lições, reclamar 

acesso à saúde) não têm por objetivo a sua plena realização ou coisa parecida, mas se 

transportar para aquele mundo imaginário criado a partir dos meios de comunicação de massa.  

 Os diferentes papéis desempenhados pelas duas personagens e as diversas máscaras 

que recorrem em seus vários disfarces, mostram como a composição obedece ao princípio da 

acumulação e da sobreposição de elementos heterogêneos que, reunidos, dissolvem a noção 

de caráter e redefinem os limites do sujeito dramático. Através da Mãe veremos a encarnação 

das instituições como família, igreja, escola, medicina e pátria conjugados com o tirano do 

drama barroco do qual fala Walter Benjamin, ou do perverso, do qual fala Sarduy, 

subjetivação que serve de base, em Los Pájaros, para os desdobramentos das outras máscaras. 

A Filha, a partir de sua subjetivação moderna se torna, então, em contraponto às máscaras de 

sua Mãe, súdita, filha, aluna e paciente. Parte de uma massa excluída da modernidade na 

periferia, as personagens anônimas se tornam representantes do povo, paradoxalmente, 

assumem traços heroicos que, assim, contribuem com uma perspectiva que vê na linguagem 

latino-americana um traço paródico, nesse caso, da excepcionalidade dos heróis, como se a 

ligação com o divino, a submissão a um destino, a exposição da tirania e a cisão do sujeito 

retornassem do passado distante para assombrar o presente.  
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 Em Los Pájaros, as máscaras demarcam um complexo cultural local que singulariza e, 

ao mesmo tempo, generaliza o alcance da relação interpessoal conforme o espelhamento 

invertido do trágico latino-americano. Toda vez que a Mãe é questionada em sua autoridade 

pela Filha aquela se converte numa figura tirana, conforme assinala a cena na qual constatam 

que o pai está presente em ambas: 

Filha: Você não se dá conta de que aqui nada muda?... Joga ele, e você vive para ele: 

porque por trás disso tudo [o ritual] você o deseja. Vai dizer que não? / Mãe 

(contida): Não! / Filha: Não diz por que você é muito... / Mãe (interrompendo-a 

bruscamente): Cala a boca! Quero que se cale agora! (levanta uma mão para lhe 

bater) / Filha (piedosa) Não me bate... / Mãe (Olhando-a nos olhos, temerosa, 
abaixa a mão lentamente). Não estou te... Não te bato. Só peço que cale a boca. 

Você não pode ficar calada e me dar atenção? / Filha: Já me calei (Se abstrai. Coloca 

os dedos nas pálpebras e fecha os olhos). (PEÑA, 1978, p. 10, grifos do autor,  

tradução nossa).44 

  

 A Mãe, suspeitando da Filha rompe com o silêncio instaurado pedindo que trouxesse 

os objetos necessários ao ritual de Maria Lionza, “Mãe: Então traga o rum e os tabacos. 

Também a cinta vermelha e os fósforos. Ah!, não se esqueça do chapéu (Silêncio) Não ouve? 

(PEÑA, 1978, p.10, tradução nossa).  

 Diante do fechar de olhos, dessa autoalienação da Filha, dessa fuga para um espaço 

imaginário e fantasioso, a Mãe sente ameaçado seu plano de confinamento, afinal, é como se 

ela estivesse num espaço inalcançável ao seu poder e autoridade, portanto, precisa resgatá-la 

deste lugar, recorrendo ao velho rito. A imaginação se mistura com realidade quando ela narra 

a companhia do pai desfrutando um momento feliz num parque até o momento da chegada da 

Mãe, que o acusa de ser ladrão e o ameaça de morte. A Mãe, tirana, lhe bate até no sonho e 

manda que se cale, novamente, acusando-a de ser uma mentirosa (PEÑA, 1978, p. 11).  Antes 

de prosseguirmos na descrição do ritual, gostaríamos de pontuar este jogo que se instala entre 

tirano e súdito ou amo e escravo. Quando a Mãe dá ordens para que a Filha trouxesse tudo, 

todos os elementos mágicos, ela está exercendo uma autoridade que se aprofunda em vários 

momentos. 

 Na quarta cena do segundo ato, por exemplo, a tirania se mostra pela razão alienada 

sobre o fato que faz impedir a Filha de estudar:  

                                                             
44 “Hija: ¿No te das cuenta de que aquí nada cambia?... Juega él, y tú vives para él: porque detrás de esas cosas lo 

quieres. ¿Dime que no, mamá? / Madre: (contenida): ¡No! / Hija: No lo dices por que eres muy… / Madre: 

(interrumpiéndola bruscamente): ¡Cállate! ¡Quiero que calles ahora! (Levanta una mano para pegarle.) / Hija 

(Piadosa): No me pegues / Madre (mirándola a los ojos, temerosa, baja la mano lentamente): No te estoy, no te 

pego. Sólo pio que te calles. ¿És que no puedes callar y hacerme caso? / Hija: Ya lo he hecho (Se abstrae. Coloca 

los dedos en los párpados y cierra los ojos)” 



67 

 

 
 

Mãe: [Estudar] pra que? Isso não serve pra nada / Filha: Pra você. / Mãe: Para todos. 

Pergunta pelo bairro quem estudou: ninguém. / Filha: Se pudesse sair... que triste. / 

Mãe: Não, isso é o destino / Filha: Não quero terminar como todos / Mãe: 

Terminarás / Filha: Não me assuste. (PEÑA, 1978, p. 29, tradução nossa).45  

 O fatalismo da Mãe busca colocar a Filha em seu lugar, literalmente. Não é possível 

escapar daquela situação, muito menos, pelos meios ilusórios que ela busca realizar seu 

anseio: “Filha (vendo lá fora): Se pudesse sair pela janela... / Mãe: Não faz isso, vai cair no 

vazio” (PEÑA, 1978, p. 21, tradução nossa). Além da janela, ela imagina de olhos fechados 

que ganha uma boneca e fica feliz, mas o sonho é acordado imediatamente, interrompido pela 

Mãe tirana: 

Filha: Sim, eu tenho. Sinto que a tenho / Mãe: Não existe! Abra os olhos e verá tudo 

vazio! Tudo é uma ilusão! / Filha: (arrebatada finge que joga a boneca pela janela.) 

Já joguei! Já te agradei! (chora) Quer mais o que? / Mãe: Abre os olhos! / Filha: 

Olha! (os abre)”. (PEÑA, 1978, p. 25, tradução nossa).46 

 A Mãe sempre mantém a filha em algum lugar e de algum modo que ela possa ser 

observada pelos olhos que tudo veem. Tendo elencado o principal modo que a Mãe age sobre 

a filha, a tirania, voltemos ao ritual de Maria Lionza. Desde a primeira cena que a realização 

do ritual é interrompida por um comentário ou observação da Filha que, de algum modo, irrita 

a Mãe por desviar ou distanciar a ação de seu caminho. 

 A tirania da Mãe, portanto, pode ser resumidamente perceptível por esse objetivo de 

manter a Filha à vista e sob seu julgo. Vimos anteriormente que as ordens que a Mãe dá para 

que a Filha trouxesse os elementos mágicos são reflexo de um autoritarismo maior e mais 

abrangente. Ao ouvir o pedido para trazer o rum, tabaco, fósforos, chapéu, toalha, coroa de 

flores (barroquismos marialionzeiros), a filha finge que não ouviu e, quando presta atenção, 

se comporta como se não conhecesse os procedimentos. “Filha: Está bem. Eu esqueci / Mãe: 

Sempre se esquece / Filha: Repete tanto. Todos os dias / Mãe: Cala a boca! (mística) O 

sagrado se respeita” (PEÑA, 1978, p. 13, grifos do autor, tradução nossa). Sem outra saída, a 

Filha desdenha do caráter religioso ou mágico dos objetos, achando graça até no 

comportamento da Mãe. A descoberta pela filha de que a coroa de rosas é, na verdade, de 

plástico, provoca um duplo riso. Precisa obedecer em silêncio, do contrário, a Mãe promete 

contar tudo para a Rainha:  

                                                             
45 “Madre: ¿Para qué? Eso no sirve para nada / Hija: Para ti / Madre: Para todos. Pretgunta en el barrio quién ha 

estudiado: nadie. / Hija: Si pudiera salir… Que triste. / Madre: No, eso es el destino / Filha: Yo no quiero 

terminar como todos. / Madre: Terminarás / Hija: No me asustes.” 
46 “Hija: Si, la tengo. Siento que la tengo. / Madre: No existe. ¡Abre los ojos y verás todo vacío! ¡Todo és una 

ilusión! / Hija: (en un arrebato hace que tira la muñeca por la ventana): ¡La boté! ¡Ya te conplaci! (llora) ¿Qué 

más quieres? / Madre: ¡Abre los ojos! / Hija: Mira (Los abre).” 
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“Mãe: A coroa de rosas. Filha: (a despendura e coloca-a no pescoço da mãe) Tem 

cheiro de morto. / Mãe: Mentirosa, são de plástico. Comecemos (Pega um tabaco e 

coloca na boca. A filha sorri) Tá rindo de que? / Filha: Você fica tão engraçada / 

Mãe: Respeita! Acostume-se a respeitar! (sorri com sadismo)... Senão, senão, eu vou 

contar pra Rainha. Hum? (aponta para o santuário)”. (PEÑA, 1978, p.13, tradução 

nossa).47 

 A relação entre elas de aproximação e afastamento caracteriza o movimento em 

ziguezague do drama que é construído de acordo com a perspectiva adotada sobre os fatos, os 

objetos e a existência. Após profanar da coroa, a Filha tenta sair pela porta trancada, 

escondendo os fósforos, mas acaba sendo descoberta. A Mãe, que os encontra, acende as 

velas e o tabaco. Finalmente a Mãe incorpora, pela primeira vez, a figura de Maria Lionza. A 

transfiguração num só corpo transforma a personagem num misto ou duplo Mãe-Maria 

Lionza, entretanto, essa mudança passa despercebida pela Filha, que interrompe mais uma vez 

a representação realista:  

Mãe: Vem, minha filha, vem! Filha: Sim. / Mãe: Acende seu tabaco /Filha 

(temerosa): quem é? / Mãe: A rainha, santíssima, não ouve sua voz? / Filha 

(impressionada): Rainha. Santíssima. Agora sim / Mãe (entrega os fósforos) 

Acende. / Filha: (pega) Sim, minha rainha / Mãe: Desobedece muito sua mãe (Pega 

a garrafa de rom e bebe.) / Filha: É que... / Mãe: Os súditos não devem cansar-se. 

Esqueces que, no fundo, você me serve, minha filha. A mim!” (PEÑA, 1978, p.14, 

grifos do autor, tradução nossa).48 

 A relação entre Mãe e Filha assume dupla dimensão (terrena e sobrenatural) quando 

investida pela magia de Maria Lionza, sem nenhuma rubrica que indique uma mudança de 

comportamento, ela ressurge do ritual profanado pelo próprio drama. Por outro lado, esse 

ritual abriga a duplicação da Filha na forma de um Cão. Os duplos da Mãe e Filha são Maria 

Lionza e Cão, respectivamente. O desdobramento dos personagens em seres imaginários 

encarnados no mesmo corpo é significativo. O Cão encarnado na Filha se tornaria uma 

projeção do desejo erótico da Mãe. O que a filha deseja da Mãe é a liberdade que só a morte 

poderia trazer. Mas o ritual não passa de uma farsa criada pela Mãe desde a morte do Pai:  

“Filha [como Cão]: Desde a minha morte a iniciaste neste ritual que fabricaste para 

mim! Êhhh! / Mãe: Não, Negro; você é quem fez tudo assim. Você é o culpado deste 

calvário. Morreste para outros, para nós não / Filha (num violento rompimento) Não, 

isso me assusta, Mãe. Me dá medo! Você não entende? / Mãe: (levanta do chão) 

                                                             
47 “Madre: La corona de rosas / Hija (la descuelga y se la coloca en el cuello a la madre): Huelen a muerto / 

Madre: Mentirosa, son de plástico. Empezamos. (Toma un tabaco y se lo pone en la boca. La hija sonríe) ¿Dé 

qué te ríes? / Hija: Te ves tan cómica. / Madre: ¡Respeta! Acostúmbrate a respetar. (Sonríe con sadismo)… 

Sino… Sino… se lo diré a la reina. ¿Um? (Señala hacia lo santuário) 
48 “Hija (temerosa): ¿Quien es? / Madre: La Reina. La santísima. ¿No oyes su voz? / Hija: (impresionada) Reina. 

Santísima. Ahora sí... / Madre (la de los fósforos): Préndelo. / Hija (los toma): Sí, mi reina. / Madre: 

Desobedeces mucho a tu madre. (Toma la botella de ron y bebe.) / Hija: es que…/ Madre: Los súbditos no deben 

cansarse. Olvidas que en el fondo me sirves a mi. A mí, mi niña.” 
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Calma, minha filha. Continua. Me dá a oportunidade de desabafar, amor. Anda. Me 

dá.” (PEÑA, 1978, p. 17, tradução nossa).49  

 

 Recorrendo ao velho artifício do rito, o pai volta ao diálogo e, assim, o drama pode 

continuar existindo de forma fantasmática e vislumbrando, quem sabe, na morte, uma saída 

do confinamento. Diferentemente da Mãe enquanto encarna Maria Lionza, o espelhamento 

Filha-Cão é definido, em suas linhas gerais, pelas rubricas que indicam uma mudança em seu 

comportamento, pois um violento rompimento é um sinal de retorno à sua movimentação 

cotidiana em detrimento da postura canina. É nesse sentido que gostaríamos de chamar a 

atenção para a dimensão metateatral na qual os personagens jogam, pois o ritual é, na 

verdade, uma cena em ensaio que, por isso, se repete.  

 Diante dessa recusa da filha, que interrompe o ritual, ou seja, interrompe um hipotético 

transe, a Mãe, outra vez, usa da tirania para que retorne ao jogo. Então o Cão passa a lamber 

suas pernas fazendo com que gema de prazer. Nesse sentido, a Filha pode ser uma espécie de 

substituto do Pai morto também em termos sexuais (PEÑA, 1978, p. 15 - 18). Mas, as 

palavras de raiva e ressentimento contrariam sua entrega ao prazer:  

Assim... assim... assim... bem. Um pouco mais. Não para. Não. Continua. Bom. 

Bom. Bom! (faz cruz com o rum)… ah,. Ah. Ah, que prazer baboso, delicioso. 

Esconde entre minhas pernas. Ah, ah, eu gosto da sua língua molhada e trêmula. Sua 

língua grande e pegajosa de negro. Ah. Ah. (Grita orgasticamente) Ahhhh! (chuta-a) 

Tá bom, já! Senta! (PEÑA, 1978, p. 15, 16, tradução nossa). 50 

 Através das indicações cênicas, Peña transforma o ritual mágico-religioso numa 

espécie de rubrica teatral que configura as relações de amor e ódio, de desejo e recalcamento, 

entre as personagens, mas essas relações se dão conforme a lógica do senhor e do escravo mas 

numa perspectiva latino-americana, na qual o escravo é o Negro tornado objeto do impulso 

tirano que controla (como se fosse o diretor teatral) o jogo interpretativo: “Mãe: Senta! / 

Filha: Sim, ama. (Corre de quatro patas e se senta)./ Mãe: Espera! / Filha: Diga / Mãe 

(normal): O chapéu. Onde está o chapéu? / Filha (normal) No baú, eu o deixei no baú.” 

(PEÑA, 1978, p. 16, grifos do autor, tradução nossa). Podemos perceber como o dramaturgo 

venezuelano lançou mão de alguns efeitos de distanciamento (o uso da rubrica, a 

                                                             
49 “Hija: [...] Desde mi muerte la iniciaste em este ritual que fabricaste para mí. ¡Ehhh! / Madre: No, Negro; Tu 

eres quien lo ha hecho todo así. Tú eres el culpable de este calvario. Moriste para otros, para nosotros no. / Hija 

(en un violento rompimiento): “No, eso me asusta, mamá! ¡Me da miedo! ¿No me comprendes? / Madre (se 

levanta del suelo): Cálmate, hija mia. Continúa. Dame la oportunidad de desahogarme, amor. Anda. Dámela.” 
50 “Así... así... así... bien. Un poco más. No Pares. No. Sigue. Bien. Bien. Bien! (hace cruzes com o rom)... ah. 

Ah. Ah, qué placer tan baboso, rico. Se cuela entre mis piernas. Ah, ah, me gusta tu lengua morada e temblorosa. 

Tu lengua larga y pegajosa de negro. Ah. Ah. (Grita osgasticamente) Ahhhhh! (le da uma patada). Ya basta! 

Siéntate!” 
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metateatralidade, comentários) que suspendem ou interrompem a linha contínua da ação e, 

por outro lado, acenam para fora do espaço intersubjetivo do drama, ao longo de todo o ritual 

e do drama.  

 A Mãe confessa ter traído o marido “até mesmo com um policial”, afirmação que 

provoca consternação, devido à quebra de uma repetição que, ao mesmo tempo, poderia nos 

indicar sobre uma traição grave, visto que se trata de uma favela: “Filha (normal): com um 

policial? Mas se ele foi... / Mãe: Não fode! Cala boca! Me deixa continuar...” (PEÑA, 1978, 

p. 17, grifos do autor, tradução nossa). A linguagem se torna um espaço violento de disputa 

pela verdade do passado e de questionamento da fé alardeada pela Mãe: “Filha [...] Não 

aguento mais essas quatro paredes! Quero... / Mãe: O que quer? / Filha: Quero saber ao menos 

se a santíssima existe; e pra isso, Mamãe, preciso sair pro mundo; para ver... para... para ver 

ainda que seja outras rainhas. Não acredito que seja a única!” (PEÑA, 1978, p. 18, tradução 

nossa)51. Contrariando a confissão, a Filha afirma que ela vive para o pai, em virtude do 

desejo que ainda sente pelo morto, assim, interrompendo a similitude ente Maria Lionza e 

Mãe. 

 Ao longo da primeira cena (que ocupa mais da metade do drama), Edílio Peña revela 

as partes do ritual entrando em cada momento e detalhe de sua execução ou forma. Para sua 

realização a Mãe, supostamente, retirou a dentadura do morto restando somente a língua, 

como um Sapo: “Foi você quem tirou a dentadura quando o mataram, quando te levaram ao 

necrotério para você identificá-lo e aproveitou o momento (...) Mãe: Ai, filha, é vida é assim.” 

(PEÑA, 1978, p. 19, tradução nossa). A imagem do pai emerge para além do retrato de um 

homem violento, construído pela narrativa da Mãe.  

 A dobra do pai, figura já ausente e virtual, em cão e sapo revela o jogo de espelhos 

típico do barroco, da mise-en-scène em abismo que reúne o universo da peça numa cadeia da 

semelhança que agrupa seres, coisas e objetos, de acordo com a força de atração ou repulsão 

que rege a relação entre eles, dos superiores aos inferiores, da santa aos piolhos. A mãe retira 

a dentadura do cadáver do marido para usar no feitiço que prepara, segundo comenta a Filha, 

com o objetivo de reduzir a memória à pura língua. A dentadura vale pelo Pai (como algo que 

carrega ou agencia sua pessoa) que se transforma, bíblica e ironicamente, no verbo de Deus 

sugerindo, por outro lado, sua transformação como se fora como o Sapo que está dentro do 

baú com a boca costurada: 

                                                             
51 “Hija: [...] !No aguanto más entre estas cuatro paredes! Quiero… / Madre: ¿Qué quieres? / Hija: Quiero saber 

por lo menos si la santísima existe; y para eso, mamá, necesito salir al mundo, para ver… para… para ver aunque 

sea a otras reinas. ¡No creo que sea la única!” 
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Sei que você cuida dele mais do que a mim mesma. A pouca comida que há você dá 

pra ele de madrugada, eu te flagrei. É tão ciumenta que costura sua boca com linha 

vermelha pra que somente coma o que você o dê. / Mãe: ele também guarda algo na 

boca. (...) o seu pai. / Filha: ha, ha, ha! / Mãe: Não ria! (...) o nome do seu pai. 

Escrevi num papel no dia que o mataram e o meti na boca do sapo. (...) / Filha: Por 

isso tirou sua dentadura... para que fora como o sapo: pura língua, nada mais. / Mãe: 

Sim. E para que não morda. Para que se sinta sapo na morte, esse inútil! (PEÑA, 

1978, p. 20, tradução nossa).52 

 Destaca-se que o conhecimento do passado é mediado pelas falas da Mãe interessada 

em convencer ou persuadir a Filha do seu poder sobre o Pai e, consequentemente, sobre ela. O 

distanciamento no drama, nesse sentido, é permanente entre uma e outra personagem, pois o 

estranhamento do cotidiano se torna uma ação constante. A Filha acredita que a felicidade 

pode ser encontrada num mundo dominado pela mídia moderna e até mesmo pela educação 

que resolveria seus problemas de pobreza e tristeza. A Filha lamenta a desgraça de ser pobre 

em vários momentos e revela o desejo de ser feliz: “Filha: que desgraça, que desgraça é ser 

pobre. / Mãe: Bom, e o que você quer, ser rica? / Filha: Não, mãe. Eu só quero ser feliz, mais 

nada”, mas, ao contrário do que espera ouvir, não encontra apoio na Mãe que parece surda ou 

atônita diante de seu apelo e, sem compreender, apenas murmura: Você me tem! (PEÑA, 

1978, p. 19, grifos do autor, tradução nossa).  

 O mundo exterior do barraco é dividido em dois espaços, ao redor está a vizinhança e 

à distância está a cidade. A cisão do espaço revela um corpo dramático que se divide entre um 

interior lírico e um exterior épico. Pela janela da direita temos a referência a um pequeno 

mundo familiar. O que veem pelo lado direito contrasta com o que veem pelo esquerdo, a 

capital moderna. Devemos lembrar que o mundo de fora surge do universo narrado pelos 

personagens que assumem, assim, função épica – narrativa: 

Mãe: Sccchh, para de chorar. Outra vez estão brigando (Se olham e ambas sorriem 

com cumplicidade) / Filha: Outra Vez? / Mãe (espiando pela greta da janela 

direita): Sim / Filha: Aham... / Mãe: Scchh, não faça barulho (continua espiando) / 

Filha (subindo nas costas da mãe): Deixa eu ver... / Mãe: Não... (observa) aham, o 

vizinho bate na sua mulher (ouve-se um verdadeiro escândalo) / Filha (quer tirar a 

mãe para ver): Anda, deixa! Você nunca deixa. Não seja má! / Mãe (empurra) Não 

quero! Vai aprender coisas que não deve. (PEÑA, 1978, p. 21, grifos do autor, 

tradução nossa).53 

                                                             
52 “Sé que lo cuidas más que a mi misma. La poca comida que hay se la das toda de madrugada, te he cazado. 

Eres tan celosa que le coses la boca con hilo rojo para que solamente coma lo que tú le das. / Madre: El también 

guarda algo en la boca […] o seu pai / Hija: ¡Ja, ja, ja! / Madre: ¡No te rias! […] El nombre de tu papá. Lo 

escribí en un papel el día que lo mataron y se lo metí en la boca del sapo. […] / Hoja: Por eso le sacaste la 

plancha… para que fuera como el sapo: pura lengua, nada más. / Madre: Si. Y para que no mordiera… para que 

se sintiera sapo en la muerte, el muérgano ése.” 
53 “Madre: !Schh! Ya deja de llorar. Otra vez están peeando. (se miran y ambaas sonríen con complicidad). / 

Hija: ¿Otra vez? / Madre (asomándose por la rendija de la ventana derecha). Sí. / Hija: Ajá... / Madre: Schh, no 

hagas bulla (sigue viendo) / Hija (se coloca a espaldas de la madre) Déjame ver… / Madre: No. (observa) ajá, el 
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 A intimidade do drama não se limita mais à esfera privada da vida, pelo contrário, 

assume uma dimensão pública à vista das personagens-espectadoras da mulher apanhando do 

marido. Elas testemunham o drama de suas janelas. Pela janela da esquerda as personagens 

espiam a capital moderna ao longe. Este mundo distante se torna próximo pelos meios de 

comunicação de massa que seduzem a filha. A cidade e a modernidade surgem como 

fantasmas, através das imagens e das vozes, saídas da televisão, do rádio e das revistas: 

([...] A filha se levanta e dirige-se ao baú) Mãe: O que vai pegar? / Filha: O rádio 

(assua o nariz com o vestido) / Mãe: Ah. Está catarrenta. (continua tirando [a 

fumaça do] fumo. O pano soa fortemente). (A filha tira o rádio pequeno, portátil. 

Liga. Ouve-se um noticiário. Aproxima-se da janela esquerda e a abre. Sintoniza o 

rádio até pegar uma música pegajosa, popular. De repente entra uma luz fortíssima 

multicolorida, pela janela) Mãe: Esta luz! Tira essa luz! (Põe uma mão no rosto) / 

Filha: Me deixa ver, pelo menos de longe / Mãe: Bah, você e seu mundo” (PEÑA, 

1978, p. 21, grifos do autor, tradução nossa).54 

 Nesse sentido, o barraco aparece como núcleo, ou, nas palavras de Sarrazac, ponto 

nevrálgico, ou, nas palavras de Chiampi, lugar da encruzilhada dessas realidades antigas e 

modernas, de temporalidades heterogêneas. A Filha aparece tomada pela música até que a luz 

muito forte sirva à quebra da ilusão desdenhada, ainda, pela Mãe: “você e seu mundo”. A 

ausência do Pai se converte na matéria deste drama moderno venezuelano, em objeto 

privilegiado do conflito entre as duas personagens que, em seu retrospecto, serve como uma 

espécie de comentário ao voltar-se para o drama impossível. Nesse sentido, o comentário que 

Peña insere em seu drama cinde a continuidade da narrativa que, por sua vez, assegurava a 

existência de um eu livre capaz de decidir sobre a própria vida através do diálogo 

intersubjetivo enquanto a forma da sua objetivação no mundo. 

Filha contempla a cidade ouvindo o rádio e, junto, assistimos aos esforços da Mãe 

para se aproximar dela que está na janela esquerda e, segundo a rubrica, a música 

“popular” fala agora de “distância”, reafirmando outra vez a diferença de mundos. 

A Mãe busca saber o que a Filha vê pela janela: “Mãe: O que vê? / Filha: O mundo / 

Mãe: Eu sei, mas o que em particular? / Filha: A cidade”. Sem acesso direto à 

cidade, a Filha a imagina, de acordo com o que ouve no rádio: “Nunca saí do 

barraco (...) eu a ouço somente [a cidade]” (PEÑA, 1978, p. 22, grifos do autor,  

tradução nossa).  

As imagens da cidade assim como a da vida urbana, para a filha, são formadas pela 

justaposição entre o som do rádio e a imagem que vê na revista e na janela. A relação de visão 

                                                                                                                                                                                              
vecino pega a su mujer… (se oye un verdadero escándalo) / Hija (quiere quitar a la madre para ver ella) Anda. 

Déjame, nunca me dejas. No seas mala. / Madre (la empuja) No quiero... Vas a aprender cosas que no debes.” 
54 Madre: ([..] La hija se levanta y se dirige al baúl). ?Qué vas a buscar? / Hija: La radio (se suena la nariz con el 

vestido) / Madre: Ah, estás mocosa. (Continúa sacando el humo. Suena fuertemente el panõ). / La hija saca una 

radio pequeña, portátil. Lo prende. Se oye un noticiero. Se acerca a la ventana izquierda y la abre. Sintoniza la 

radio hasta dar con una música pegajosa, popular. De repente entra una luz fortísima multicolor, por la ventana. / 

Madre: ¡Esa luz! Quítate de esa luz! (Se pone una mano en la cara.) / Hija: Déjame verlo, por lo menos desde 

lejos / Madre: Bah, tú y tu mundo.” 
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e cegueira como artifício para designar consciência e alienação aparece em todos os 

momentos. A Mãe repete incessantemente que tudo é uma ilusão, engano e artifício. A falta 

de acesso direto à modernidade permite que a Filha crie um imaginário ideal desse espaço a 

partir do rádio, das revistas, imaginário que, em contrapartida, permite que, aos poucos, a 

narrativa da mãe seja vista como ficção. 

 A primeira cena do segundo ato inicia com a filha sentada e a mãe se aproximando 

para entregar-lhe a revista que eram do pai. A revista, o rádio e a televisão as afasta ainda 

mais da vida vivida, além de contribuírem para informar sobre um dos aspectos da distância 

entre elas: 

Filha (pausa. Folheia) Por que ele a trouxe? / Mãe – Por causa da mulher pelada [...]  
/ Filha (se detêm com curiosidade sobre uma página. Mostra à mãe) - O que ela faz? 

/ Mãe (passando o dedo nos dentes) – Esc... escovando os dentes. / Filha 

(lembrando) Ah, é: na televisão mostraram como eles escovam os dentes. / Mãe – 

Sim, mas já faz tempo. (olha a lâmpada apagada no teto) Cortaram a luz. (PEÑA, 

1978, p. 27, grifos do autor,  tradução nossa).55 

 

 Uma pausa, um intervalo, a retrospecção interrompe a ação presente devido a 

tematização do passado ou da tradição. Após a escovação de dentes temos a segunda cena do 

segundo ato que começa com uma referência à peça “A Lição” de Eugênio Ionesco para 

preparar a situação dramática. Na peça do autor francês, uma aluna e um professor 

representam a situação de tomada de lições. Diferente de A Lição, em Los Pájaros a Filha 

deseja estudar apesar da recusa da Mãe que não vê necessidade, afinal, ao redor ninguém 

estudou porque assim é o destino. A Mãe de repente salta sobre a mesa e faz dos chinelos uma 

régua passando a cobrar lições matemáticas, tal como na peça do autor francês. Mas, aqui, a 

Filha não sabe as lições porque presta atenção apenas no vestido, que lhe serve de fuga das 

lições. Não sabendo nem matemática nem história o único conhecimento que demonstra vem 

da televisão: 

(A mãe de repente salta sobre a mesa. Tira os chinelos e bate como uma régua nas 

mãos) Mãe – A tarefa, onde está a tarefa? / Filha – Não... não... / Mãe – Dois e dois? 

/ Filha – Não sei / Mãe – Três e quatro? / Filha – Eu adoro o seu vestido./ Mãe – A 

mão, põe a mão! Filha – Não, não me bate! / Mãe – Põe! / Filha (coloca. Logo tira 

fazendo com que a mãe erre a pancada) Mãe – Coloca a mão! Eu mandei você 

estender essa mão! / Filha (coloca e apanha) – Ai! / Mãe – A outra. Põe a outra! 

Filha – Não duro... (Coloca e a mãe bate várias vezes enquanto ela absorta olha o 

vestido). A cor, eu gosto da cor. / Mãe – Vamos com a pátria. O que é a Pátria? / 

Filha – A pátria? / Mãe – Sim, a pátria! (Ameaça) / Filha – É... é... a pátria. A pátria 

                                                             
55 Hija (pausa. La hojea): ¿Por qué la trajo? / Madre: Por la mujer desnuda. (La hija la mira extrañada.) […] Hija 

(se detiene con curiosidad sobre una página). Se la muestra a la madre) ¿Qué hace? / Madre (se pasa un dedo por 

los dientes): Ce… cepillarse los dientes / Hija (recordando) Ah, ya: en la televisión salió cómo se cepillaban los 

dientes. / Madre: Si, pero hace tiempo. (Mira al bombillo que pende del techo. Cortaron la luz” 
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é grande. Todos nos sentimos orgulhosos... a pátria. Temos uma pátria... Eu esqueci. 

(PEÑA, 1978, p. 29, 30, grifos do autor, tradução nossa).56 

 

 A tirania da Mãe reaparece agora nas vestes de professora que se vale da punição 

física como meio de ensino, inclusive, do que é a pátria, ou seja, trabalha-se com as figuras de 

autoridade convencionais: rainha, mãe, professora, deusa, contudo a diferença é que, em 

geral, o poder é patriarcal.  Pergunta despropositada se vista em relação aos demais conteúdos 

exigidos pela Mãe-Professora que, nesse caso, defende o discurso dominante na América 

Latina dos anos de ditadura e se torna portadora da grande pátria da qual “nos sentimos 

orgulhosos” através dessa metáfora. Por outro lado, a arbitrariedade da autoridade marca as 

mudanças repentinas e abruptas da situação dramática cujos saltos injustificados, talvez, nos 

permitam perceber a dinâmica daqueles tempos.  

 A forma retalhada deste drama moderno constrói sobreposição de situações que, sendo 

relativamente independentes umas das outras, expõem a vida nua dos pobres cindidos entre o 

desejo de realização e os obstáculos presentificados por meio da repetição. De agora em 

diante, outros papéis são encarnados pelas personagens como uma forma de relato, 

testemunho de um drama-da-vida latino-americano que aponta para um completa 

impossibilidade de mudança. Logo em seguida à cena da lição, em que uma aluna é educada 

por meios violentos, temos a transformação de ambas em médica e paciente, logo após a tosse 

da filha que faz a Mãe assumir a máscara da medicina, uma nova persona: 

Filha: Sigo doente / Mãe: Não como aquela vez. Era diferente. A sua barriga encheu 

de cobras de tanto comer terra. Ficou dura. O culpado de tudo foi ele, que decidiu ir 

embora depois da cachaçada, te deixando com o cheiro de terra, que você gostou 

quando começou a comê-la / Filha: Como você tirou? / Mãe: As cobras? (a filha 

concorda com a cabeça) Com um purgante que eu mesma fiz. / Filha: Não me levou 
ao médico? / Mãe: Acendi uma vela pro doutor... o da corte (Sinala o santuário) / 

Filha: Ah. / Mãe: Todas morreram no banheiro. Ainda se sente o cheiro e o ruído 

que fazem os vermes. Não sente? / Filha: (cheira) Si. (pausa) Às vezes me levanto 

para tomar água com açúcar, porque não posso dormir (PEÑA, 1978, p. 32, grifos 

do autor, tradução nossa).57 

                                                             
56 “(la madre salta repentinamente sobre la mesa. Se quita las sandalias y las aprieta como una regla en las 

manos) Madre: La tarea. ¿Dónde está la tarea? / Hija: No… No… / Madre: ¿Dos y dos? / Hija: No… no sé… / 

Madre: ¿Tres y cuatro? / Hija: ¡Me gusta tu vestido! / Madre: La mano. ¡Pone la mano! / Hija: No… no me 
pegue / Madre: ¡Ponla! / Hija (la pone. Luego la quita y la madre falla con la sandalia) No me dé duro, maestra. / 

Madre: Estira la mano, ¡he dicho que estires la mano! / Hija (la estira y la pega) ¡Ay! / Madre: La otra. Pon la 

otra. / Hija: No duro… (la pone y la madre le pega una y otra vez mientras ella se queda absorta mirando el 

vestido) El color, me gusta el color. / Madre: Vamos con la patria. ¿Qué es la patria? / Hija: ¿La patria? / Madre: 

¡Si, la patria! (la amenaza) / Hija: Este… Este… la patria. La patria es grande. Todos nos sentimos orgullosos... 

La pátria. Tenemos una pátria... se me olvido” 
57 “Hija: Sigo enferma... / Madre: No como aquella vez. Era distinto. La barriga se te llenó de culebras de tanto 

comer tierra. Se puso dura. El culpable de todo fue él, que decidió irse una mañana después del guarapo, 

dejándote con el olor de la tierra, que te gustó tanto que empezaste a comerla… / Hija: ¿Cómo me la sacaste? / 
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 Podemos observar como a peça opera um deslocamento do ponto de vista do drama 

moderno, pois são os pobres que interpretam os demais papéis sociais revelando, assim, uma 

determinada forma de ver o mundo, rebaixada à sua situação miserável. Os animais surgem 

como se saídos de uma fábula macabra, cobras, vermes, cão, se tornam duplos das duas 

personagens. Podemos perceber que a situação vivida se torna mais importante que o 

desenvolvimento da ação que termina secundária no texto. Nesse sentido, Sarrazac nos diz 

que essa primazia é uma característica da fábula moderna:  

Nessa passagem de uma fábula clássica a uma moderna, que procede por saltos, por 

elipses, com frequência muito lacunar em aparência, a forma breve teve o papel de 

verdadeiro laboratório. Ela contribuiu para revirar a ordem da ação dramática: na 

forma clássica, a situação era o elemento menor que devia produzir o elemento 

maior, quer dizer a ação; nas formas novas, a situação tem primazia sobre a ação. 

Há simbiose entre a forma breve e a concepção, que geralmente se atribui a 

Maeterlink de um teatro estático (SARRAZAC, 2017, p. 9). 

 A supremacia da situação sobre a ação, visto que esta é inútil perante aquela, no drama 

moderno e contemporâneo, para Sarrazac, pode ser vislumbrada desde o drama estático de 

Maeterlink e dos demais simbolistas, assim, tornaria a ação mais vibrante e visível por 

permitir ao espectador acesso aos detalhes infinitesimais ampliados por uma lupa que faz do 

homem um objeto da vida. Por outro lado, a parada no andamento do drama em proveito da 

exposição da situação nos permite uma tomada de posição ou um voltar-se para sua fábula de 

maneira distanciada.   

Desta maneira, o culto de Maria Lionza, que é mais popular nas periferias e, nestes 

lugares urbanos, carrega ainda características de sua origem rural e camponesa, nos permite 

interpretar com um olhar crítico a reunião de elementos heterogêneos, a acumulação de 

detalhes e a sobreposição de tempos-espaços da peça. Essas condensações de elementos 

teriam, enquanto procedimentos artísticos, uma conexão com o lugar onde os resíduos e 

materiais baratos da industrialização latino-americana são depositados e, porque não dizer, 

que as personagens desta peça são uma parte deste universo - deste espaço capitalista - de 

sobras descartadas pelo capitalismo industrial. 

Esse drama de segundo grau, parasita na vida, é estruturado para além da simples 

articulação dos modos épicos, líricos e dramáticos, numa mesma peça, ou, num mesmo meio 

textual dramático. Assistimos a proliferação dos piolhos, das máscaras, dos espaços, dos 

                                                                                                                                                                                              
Madre: ¿Las culebras? (la hija asienta con la cabeza) Con un purgante que preparé yo misma. / Hija: ¿No me 

llevaste en el médico? / Madre: Le prendí una vela el Doctor… el de la corte (señala el santuario). / Hija: Ah. / 

Madre: Todas murieron en el excusado. Aún se siente el olor y el ruido que hacen los gusanos. ¿No lo sientes? / 

Hija (olfatea): Si. (pausa) A veces me levanto a tomar agua con azúcar porque no puedo dormir” 
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símbolos e dos tempos que giram em torno de um centro dramático esvaziado pela morte do 

Pai. O presente serve à recordação, pois a temática obriga o drama a sair de si mesmo (do 

diálogo intersubjetivo) recuando e avançando de acordo com o movimento retrospectivo.   

Contaminando a estrutura com a aporia em todos os sentidos, o drama de Peña termina 

com a morte da Filha, esse sujeito moderno, que de nada mais serve senão para mostrar que 

este pequeno evento é indiferente à realidade na qual se encontra, pois a Mãe, enquanto 

representação do arcaico tirano, segue seu curso marchando com os seus olhos nas mãos. A 

morte indiferente, a morte indigente, no drama de Peña, se aplica à Filha e ao Marido, El 

Negro. Antigas relações de poder e sociedade na América Latina, pensadas a partir do 

paradigma barroco, se tornam evidentes em cada enlace da ação dramática entrelaçada, 

proliferante e artificial de Edílio Peña. No próximo capítulo vamos nos debruçar mais 

detidamente sobre o trágico dentro e fora do drama.  

 Nosso objetivo é refletir se o trágico Latino-Americano necessita de outras 

ferramentas que permitam interpelar a noção de trágico cotidiano do drama moderno e 

contemporâneo. Em Los Pájaros, discutiremos o conceito de trágico retomando a análise 

sobre as especificidades dos elementos e dos sentidos desta dramaturgia neobarroca. Não se 

trata de buscar, necessariamente, a estrutura de sentimento latino-americano, mas uma 

experiência trágica que esteja relacionada à sua história a partir de considerações sobre a 

noção do tirano dentro deste jogo dramático entre passado e futuro. 
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4 UM TRÁGICO LATINO-AMERICANO 

 

4.1 MODERNO, MAS BARROCO. 

 

 No drama moderno, segundo Sarrazac (2017), o desvio dos grandes conflitos do antigo 

drama seria justamente a diferença que nos toca no tema do trágico para essa dramaturgia que, 

mudando seu paradigma realça outro aspecto do gênero. Ao evidenciar, nas palavras de 

Lukács, esses aspectos de conflito, Sarrazac nos mostra que os procedimentos fundamentais 

que alteram o regime do drama mudam o seu paradigma formal e altera o alcance do trágico 

colocando em primeiro plano o “sofrimento indizível, a aflição da humanidade, o triunfo do 

mal, o reinado completo da derrisão do acaso e da queda irremediável dos justos e dos 

inocentes”, em suma “a constatação da inanidade da vida”, da perda de sentido e do conflito 

para com a vida, a vida inteira (SARRAZAC, 2017, p. 41). O trágico no drama moderno e 

contemporâneo não é visto mais como uma exceção, mas originado da vida. 

 O arco do trágico abarcado pelo drama moderno e contemporâneo, conforme 

salientamos acima, ganhou um contorno histórico-social diverso em seu aparecimento latino-

americano, pois, “a queda irremediável dos justos e dos inocentes” (SARRAZAC, 2017 p.41) 

passa a compreender uma temporalidade mais larga e uma violência particular vinculada, 

ambas, à conquista e a colonização do continente. Logo, a perda de sentido deixa de ocupar o 

espaço-tempo existencialista europeu e passa a ser uma chave de entendimento dos custos 

humanos exigidos pelo desenvolvimento capitalista ao longo de uma história de dominação 

que parece repetida na modernidade periférica.  

Não é à toa, assim entendendo a mudança de paradigma, que a linguagem de Los 

Pájaros surge da mescla e sobreposição de elementos espaço-temporais e figurais 

heterogêneos formando uma espécie de encruzilhada cultural que, no contexto de sua escrita, 

era identificada ao de barroco, no qual o protoplasma incorporativo vai aglutinando formas 

que retornam e afundam na superfície, mantendo simultaneamente traços de outros gêneros 

como o sainete, costumbrismo, criollo, além das formas modernas importadas como o 

chamado “teatro do absurdo”, teatro épico brechthiano e teatro ritualístico artaudiano, que se 

juntam às particularidades da experiência venezuelana. Tais gêneros permitiram a variação de 

tom do texto, trágico e cômico, grotesco e metafísico, caricato e romântico e, não obstante, 

subordinados ao princípio construtivo do barroco. O distanciamento do ritual, um ritual 

profano, diálogos às vezes absurdos, rubricas que desenham a partitura das personagens, 
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caricatura do poder dominante, espaço e corpos grotescos, desfechos trágicos e passagens 

cômicas são alguns traços formais percebidos em Los Pájaros, além de personagens heroicas 

espelhadas. 

Ao redor dessas personagens emerge uma moldura vivencial ou anímica, esse 

dépeupleur de que fala Sarrazac e que, em Los Pájaros, também carrega uma significação 

múltipla que não é só uma imensidão que coisifica os corpos, mas um espaço que, alienando 

as personagens, as cegam de sua própria condição. O primeiro traço que transforma o drama 

de Peña é o que tratamos de apresentar no capítulo anterior, o dépeupleur, articulação de um 

espaço que emoldura a situação dramática coisificando os personagens e tornando suas 

experiências um eco de um processo exterior, o da corrente da História. O conflito que se 

origina no passado vai envolvendo, no presente, todas as personagens numa situação sem 

saída em Los Pájaros, ou seja, o conflito inaugural retorna aglutinando formas sociais, 

culturais e políticas.  

Ao fixar o drama na situação violenta que se repete Peña pode, através dessa fixidez 

contraditória à vida (SARDUY, 1979: 14), colocar uma lupa nos detalhes plásticos, materiais, 

subjetivos e exteriores da morte em vida:  

O princípio da vida em todos os seres não é mais do que o da morte, recebemos a 

ambos e os alimentamos em nós ao mesmo tempo. A Matéria, privada dessa outra 
porção sutil de matéria que lhe comunicava movimento, não se destrói por isso: 

muda de forma, se corrompe; eis aí uma prova do movimento que conserva: 

alimenta a terra, fertiliza-a, serve à regeneração de outros reinos, como à sua própria. 

(SADE58 apud SARDUY, 1979, p.14). 

 

A peça apresenta essa situação, da qual fala Sarduy, que vai contra o princípio da vida 

que é movimento e constante troca. A situação estática de Los Pájaros, que é privada de 

movimento em seu sentido dramático, em sua estaticidade permite que dela façamos uma 

decomposição. Decompondo esta experiência histórico-formal de longa duração o drama 

moderno latino-americano nas mãos de Peña nos permite talvez uma verdadeira autópsia não 

só do drama, mas do trágico que se apresenta, à primeira vista, embolado ao longo de tantas 

dobras e elementos barroquistas, tecendo um espaço com significantes cujas significações se 

desvelam de acordo com a ação alegórica das personagens.  

A ação dramática volteia e retoma sempre o mesmo ponto, o modo pelo qual a tirania 

se mantém presente, pois a Mãe encarna em si, em suma, as instituições pelas quais as 

ideologias tirânicas se impõem, junto às de felicidade e autonomia. As máscaras que a Mãe 

                                                             
58 SADE, M. La Nouvelle Justine, t. VII. 
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assume são as tomadas das instituições: igreja, escola, pátria e a própria deusa, enquanto as da 

Filha são máscaras que mudam na medida em que ela se torna sujeita à autoridade e ao poder 

materno cujo conflito representa ou mimetiza, em última instância, os impasses da 

modernidade na própria Venezuela. Neste regime infradramático, a nação moderna se torna 

um problema tipicamente local e como diria Sarrazac (2017), a sequência de ações dispara 

para o desenrolar dando voltas em torno de uma situação periférica sem saída assumindo, 

assim, uma dupla feição poética: lírica e épica.  

Se os dramas modernos e contemporâneos europeus dão a conhecer sujeitos alienados 

e isolados em si mesmos e de seus processos formativos, Los Pájaros representa a 

consequência trágica justamente na tentativa de desalienação, de despertar, de vontade de 

voar que traz a morte como significação de uma impossibilidade. Através do confinamento, 

Peña expõe a situação miserável dos pobres que são sujeitados de acordo com as ideologias 

que professam, informadas por meio do jogo de máscaras encaixado na forma rapsódica da 

peça. O que nos chama atenção é que, diferentemente do que diz Sarrazac (2017) do drama 

moderno, Edílio Peña se vale do caráter heroico para ressaltar a obstinação das duas figuras 

em luta pela verdade do presente-passado. Peña parece evidenciar a sombra de um grande 

conflito no emprego que faz do duplo, numa perspectiva pessimista que não deixa de nos 

alertar sobre mecanismos ideológicos que agem sobre nós, latino-americanos, ao longo da 

história.  

Considerar uma ação heroica neste drama, ao mesmo tempo em que aceitamos o 

paradigma do drama-da-vida pode ser um problema, pois para Sarrazac, o infradramático é 

um regime no qual se substitui o enfoque trágico pautado nos grandes heróis e de seus 

conflitos por ações de figuras do cotidiano vivendo o “imprevisível e o inexplicável” da vida 

(SARRAZAC, 2017, p. 53). Inexplicável como aquilo que o é para o sujeito alienado. Nesse 

sentido, a convivência entre o cotidiano e o heroico se torna possível no trágico moderno 

latino-americano enquanto Mãe e Filha figuram o povo marginalizado que luta, diariamente, 

contra uma situação de pobreza e miséria persistente. Logo, a condição heroica sofreu um 

processo de cotidianização fazendo com que as micro ações se tornem macro (alegóricas) pelo 

fato de que o drama do martírio abarca o trauma (daí a repetição) histórico da conquista do 

continente entre o aquém (o íntimo) e o além (o cósmico) do drama.  

Portanto, construir um drama de outras intensidades, expandindo o conceito de ação - 

como sugeriu Nietzsche59 (apud SARRAZAC, 2017, p. 14) ao questionar-se se sofrer não 

                                                             
59 NIETZSCHE, F. La naissance de la tragédie: fragmentes posthumes, Paris: Gallimard, 1977. 
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seria, também, uma ação - muda o regime de conflito e gera outras possibilidades de escrita 

dramática, inclusive uma multiplicação de ambientes domésticos. Infra, nesse sentido, não 

deixa de nos remeter à porosidade, transparência que a forma tem em relação à sua própria 

constituição. Sarrazac (2017, p. 42, 43) discutindo o ponto de vista de Lukács sobre o drama 

moderno salientou que o drama moderno aparece entrecortado numa série de pequenas 

catástrofes no grande curso da vida tornando, dessa maneira, o trágico cotidiano cujos 

conteúdos se tornam os mais prosaicos. Dessa forma, segundo Sarrazac (2017), o crítico 

alemão compreendeu não só uma representação anônima da banalidade dos conflitos, mas, 

também, representa uma perspectiva subjetiva para com o imprevisível da vida.  

Essa perspectiva subjetiva faz com que os fatos sejam relativizados – em virtude da 

optação nos dramas moderno e contemporâneo – absorvendo os grandes conflitos justamente 

para dentro do anonimato “característico das sociedades industriais e pós-industriais” 

(SARRAZAC, 2017, p.55). Partindo dessa conclusão poderíamos dizer que o anonimato em 

Los Pájaros resulta do domínio exercido pelas sociedades industriais e pós-industriais 

europeias sobre os estados latino-americanos, recém-urbanizados e recém-industrializados e, 

nesse sentido, foram incorporados ao drama moderno e contemporâneo do continente. Logo, o 

voltar-se para o drama como gesto crítico característico do gênero do outro lado do Atlântico 

assumiu, na América Latina, uma função diversa, pois não se tratava apenas de questionar a 

forma tradicional, mas também a nova importada.  

A história das formas que conceberam o sujeito dramático emergente das sociedades 

industriais e pós-industriais se difere quanto ao sentido da crise do drama europeu, pois da 

perspectiva da dramaturgia local, ela significava juntamente uma libertação possível do 

domínio estrangeiro. Por outro lado, a reflexão de Iná Camargo Costa sobre as dificuldades 

enfrentadas pelo drama burguês no Brasil, desde o século XIX (1988), ajuda a iluminar a 

redescoberta do barroco latino-americano, nos anos de 1960 e 1970, como um modo de 

desvio histórico-estilístico do drama tradicional no continente como um todo. Afinal de 

contas, a noção de drama absoluto de Peter Szondi deixa de fora o drama do barroco.  

Os microconflitos trágicos que Peña expõe e evidenciam, nesse sentido, que se trata de 

uma vida marcada pela colonialidade impossível de ser superada? A modernidade serve 

apenas para aprofundar a clausura e o isolamento do sujeito moderno duplamente 

marginalizado. Exteriormente, excluído da cidade vista ao longe pela janela, internamente, 

presa da colonialidade do ser, do autoritarismo que impede qualquer avanço dos “pássaros”, 

no sentido da sua liberdade. O ritual mágico-religioso suspende a continuidade da ação 
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impedindo o seu movimento na direção de um futuro desligado da autoridade internalizada 

por meio dos papéis desempenhados pelas duas figuras. 

Uma lírica moderna e contemporânea da experiência colonialista, perspectivismo 

desse regime infradramático, efeito deste procedimento de desdramatização. Essas 

características já são sensíveis mesmo na teoria de Szondi (2001, p. 37-43) que cita a técnica 

analítica na construção de personagens dos dramas de Ibsen, pois os dramas desse autor são 

apresentados através do íntimo enlace entre passado e interioridade tomados em perspectiva 

pelas próprias personagens, em que cada uma dá uma versão diferente sobre sua experiência 

numa mesma situação, interrompendo a intersubjetividade do tempo presente.   

 Nesse sentido, o trágico do drama moderno, não só de Ibsen, mas também de Peña, é 

um modo contraditório da subjetivação em relação à vida que não faz mais sentido, pois se 

apresenta imobilizada e ou morta sem futuro tangível. A subjetivação, espaço do regime 

infradramático, nos permite perceber o conflito mais amplo na vida íntima dos pobres. Por 

meio da experiência e ou do vivido o drama se torna, em si, reflexivo, conforme raciocinou 

Kierkegaard60 (apud SARRAZAC, 2017, p. 54). Poderíamos pensar essa diferença por meio 

da comparação feita pelo filósofo entre uma Antígona antiga, que age a partir de sua condição 

sem refletir nas consequências, para uma Antígona moderna, cuja vida se desenvolveria para 

dentro, tomada por uma reflexão que a faz apropriar-se da dor e assimilá-la, num movimento 

lento e constante. Diferentemente da antiga, que objetiva a sua dor através da ação, a moderna 

se consome no autoflagelo: 

E como se trata, no teatro moderno, de um trágico subjetivo, reflexivo, de um 
trágico de autoflagelo, a dor se alimenta não mais da falta manifesta e exposta, mas 

da inocência e da obscuridade. Kierkegaard suspeita que a Antígona moderna – 

“nossa Antígona”, escreve – não conseguiria terminar de expiar a falta de seu pai, 

Édipo. (SARRAZAC, 2013, p. 14). 

 

O trágico moderno, que se transforma em um trágico reflexivo e subjetivo da dor 

alimentada pela inocência das personagens, no caso latino-americano, compreende também 

um trágico objetivo, pois tem como fundamento uma meta, um objetivo, o ir atrás de um 

desejo. Peña coloca sua personagem Filha à beira da reflexão, em vários momentos, cujas 

interrupções causadas pela Mãe, seja pela tortura ou pela condução geral, a desviam de seu 

desejo por liberdade. O desejo de liberdade da Filha, que reflete e pensa acerca do presente e 

da diferença entre mundo que percebe e o mundo de sua Mãe, é a sua hybris, pois do contrário 

                                                             
60 KIERKEGAARD, S. Ou bien... ou bien..., Paris: Gallimard, p. 120-121 (Coll. Tel, n. 85), 1984.  
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não haveria o conflito, mas uma total permanência do passado. Como uma antítese da Mãe, 

sua contradição, sua força oposta, faz com que de sua ação de busca por liberdade, ou 

aspiração, resulte sua morte, motivada, em primeiro lugar, por seu gesto reflexivo.  

Também na obra de Tchékhov, Sarrazac (2017) destacou, como traço dessa postura 

reflexiva, o sentimento de “isomorfismo” da humanidade, abandonada pelos grandes 

enfrentamentos interindividuais ou históricos. O passado de Macha, Olga e Irina, em As três 

irmãs, grosso modo, alimentara suas almas com esperanças que, no presente da peça, 

conflitam justamente com a frustração e com o sentimento de que uma vida foi toda perdida e 

que, agora, termina de escapar de entre seus próprios dedos. Em Los Pájaros, o alimento de 

esperança é convertido no presente que questiona o passado, pois as personagens não 

desfrutam de nenhuma liberdade. Muito pelo contrário, em raros momentos podemos ler falas 

cujos conteúdos sejam reflexões, pois quando apontam são interrompidas pelo silenciamento: 

Não, os anos não jogam aqui (Mostra a casa) Você não se dá conta de que aqui nada 

muda? Joga ele, e você vive para ele: porque por trás dessas coisas o quer! Me diz 

que não, mamãe? (1978: 10)”; [...] “repete tanto, todos os dias” (Id: 13); “Maldigo a 

hora em que nasci, merda! Como te odeio, porta, como te odeio... (Chuta) (id: 13); 

“Que desgraça, que desgraça é ser pobre (...) Eu quero ser feliz, nada mais” (id: 19); 

“Por que nós não somos felizes, e porque somos pobres?” (PEÑA, 1978, tradução 

nossa).  

A reflexão está, em Peña, mais no drama do que na consciência reflexiva das 

personagens. A filha que constata seus próprios limites devido à clausura criada pela situação 

vivida joga para segundo plano o centro de interesse da ação dramática, pois aparece lutando 

contra forças desproporcionais que a levarão à morte e, inclusive, permanecerão atuando no 

espaço, mesmo depois de seus olhos arrancados. A estagnação na situação sem saída 

evidenciaria a “inconsistência humana”, segundo Sarrazac (2017, p. 56), como objeto do 

drama moderno e a morte, nesse caso, se torna um detalhe insignificante, não mais 

relacionado a síntese dramática ou consequência catastrófica, o que nos permite pensar que a 

morte se torna, junto ao drama, secundária e, por isso, o trágico estaria ligado à vida, e não 

mais à morte. 

O esvaziamento do sentido da vida, contrariando a perspectiva hegeliana da 

objetividade da ação em função da positividade do elemento ético no drama antigo, torna a 

reflexão subjetiva o motor da nova forma baseada na dúvida e na negação do mundo como 

lugar da boa justiça divina e ou da fraternidade humana. Esse drama moderno da estagnação, 

em seu sentido europeu, se configuraria como a materialização da ociosidade dos dias de 
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impersonagens, ou seja, personagens comuns, cotidianas, que, em seus microconflitos, 

expõem a impossibilidade do diálogo por conta das interioridades cindidas entre si. 

A ação estancada ou suspensa de Los Pájaros nos revela detalhes do cotidiano que não 

estão diretamente implicados no conflito das duas figuras, mesmo que aparentemente haja 

resquício de combatividade na relação entre Mãe e Filha. Devemos perceber, por outro lado, a 

complementaridade e ou o mutualismo de tal maneira presente no texto que seu falso diálogo 

não consegue esconder de todo. Peña, aos poucos, permite reconhecer uma outra forma de 

interioridade que, por sua vez, também constata a perda de uma vida, a perda do sentimento 

de existir, não pela frustração de um sonho, mas por um jogo de desejos que sequer podem ser 

alcançados. Não se trata, aqui, de deparar-se com os anos perdidos pela impossibilidade de se 

ter uma verdadeira existência, substituída por uma vida fantasmática que toma conta do real, 

mas da impossibilidade de existir articulada por um fantasma que tenta tomar conta do real. 

 É a busca pela revanche contra a alienação que encontramos nesse trágico moderno 

latino-americano. A configuração dessa condição humana por meio da impossibilidade da 

libertação do sujeito periférico no capitalismo, nestes dramas-da-vida rearticula os dados de 

uma velha relação entre Europa e América Latina. O trágico do drama moderno, nesse 

sentido, abre caminhos para iluminar a diferença da experiência cultural dos dois dramas 

modernos entrelaçados pela margem que, sem saída, faz da paródia uma forma de inversão do 

espelhamento colonizador. Dessa maneira, temos a fadiga da vida, conforme salientou 

Sarrazac (2017), a respeito de um dos elementos constituintes do trágico cotidiano, mas certa 

vitalidade proveniente justamente da resistência da Filha e, ao mesmo tempo, da capacidade 

de sobrevivência das duas pobres mulheres. 

 A passividade caracteriza grande parte dos conflitos do drama-da-vida, nos quais os 

heróis se tornam vítimas da vida esvaziada de sentido, vida que torna a existência de cada um 

de nós impossível. E não é a vida cotidiana o objeto da crítica desses dramaturgos, mas a vida 

alienada, exposta na forma de parábola como, por exemplo, em Mãe Coragem, de Brecht. 

Diante disso, temos pelo menos duas formas de aparição do trágico no drama moderno e 

contemporâneo segundo a poética de Sarrazac (2017). Uma dessas formas se configura de 

acordo com o modelo de teatro épico de Bertolt Brecht, que articula uma alienação que volta 

sobre si mesma e, a outra forma do trágico cotidiano se refere aos temas que exploram 

expressões líricas, da subjetividade reflexiva e presas ao passado, inanimadas. Vimos, no 

primeiro capítulo, que vários foram os diálogos do teatro moderno venezuelano com o 

europeu e, nesse ponto, a construção do trágico latino-americano reflete um envolvimento 

tanto com a alienação e a reflexão, por exemplo, na parametrização da situação estática. 
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 Sendo assim, a vida alienada de Mãe Coragem enquadra o trágico mostrando-o, 

segundo observou o autor, “como uma vitalidade e uma energia populares [que] podem se 

voltar contra elas mesmas através de comportamentos oportunistas e politicamente errôneos, 

ou, mui simplesmente, apolíticos” (SARRAZAC, 2017, p.70). A inanição da vida é o outro 

enquadramento que “exibe indivíduos em radical perda da vitalidade, atravessados que são, 

até mesmo em seus próprios corpos, por relações de poder – esse biopoder analisado e 

denunciado por M. Foucault – que se traduzem para eles numa submissão e uma inibição 

totais” (SARRAZAC, 2017, p.70). Reunindo as duas faces da alienação, Brecht e Tchékhov, 

Los Pájaros apresenta uma síntese paródica (grotesca) deste encontro suspeito na margem.  

Diante desses caminhos, devemos optar pela análise a partir de um, ou tê-los como um 

contrapeso trágico exercitado por Peña? O processo de desalienação que resulta na morte da 

filha, ou seja, na morte daquele que se dá conta dos processos ideológicos que determinam as 

formas da subjetividade e reconhecem a aporia articulada pela saída autoritária do déspota, 

pode ser lido como o próprio modo trágico da luta entre o moderno e o tradicional na 

Venezuela. Por outro lado, o reconhecimento conduz à falta de saída reafirmando algo como 

uma ordem objetiva (negativa) que ali se torna presente, pois se a filha “não tinha se dado 

conta” e encontra, mesmo assim, a morte, estamos aprisionados ao movimento da história 

presentificado na alegoria da Mãe como canal deste biopoder.  

A cisão e multiplicação das identidades, a fragmentação do eu em várias máscaras no 

drama de Edílio Peña, por sua vez, faz com que as ações apareçam isoladas umas das outras e 

formando unidade ao mesmo tempo. Para Sarrazac (2013, p. 5), no drama-da-vida, a 

“rarefação da ação” resultante da mudança de paradigma, reflete-se na noção do trágico deste 

regime infradramático, no qual o locus do conflito - intrapsíquico e intrassubjetivos – toma 

certa distância das grandes narrativas revelando, portanto, um trágico anêmico quase 

dissolvido nos microconflitos de toda uma vida. Para Sarrazac, a emergência, no século XX, 

do homem sem qualidades (ou sem conteúdo) remontaria à tragédia iluminista com 

Beaumarchais que, no lugar dos heróis-reis, preferiu escolher seus assuntos e personagens 

próximos do homem comum parodiando, assim, a ideia de herói como “alegoria do homem 

comum no caminho da vida, à maneira das moralidades medievais”, devido à perda de uma 

“identidade pessoal” tornado um “fantasma sem substância” (SARRAZAC, 2013, p. 7). 

Sarrazac cita um trecho de Schopenhauer, que nos diz como a ideia de homem moderno se 

refletiria no drama: 

Assim que ousamos penetrar em nós mesmos, e que, guiando o olho de nosso 

espírito para o interior, queremos nos contemplar, não conseguimos senão nos 

perder em um vazio sem fim; causamos em nós mesmos o efeito de uma bola de 
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vidro oca, de cujo vazio sai uma voz que vem de outro lugar; e no momento de 

encontrarmos a nós mesmos, não tocamos senão oh horror! um fantasma sem 

substância (SCHOPENHAUER61 apud SARRAZAC, 2013, p.7).  

  

A ousadia de penetrar em si mesmo para descobrir um vazio, que traria à tona uma 

noção de horror moderno, pode ser lida de outra forma no drama latino-americano, pois a 

filha cuja reflexão a leva a morte tenta, antes de mais nada, responder e ir de encontro ao 

biopoder com toda vitalidade de lutar contra este vazio, roga por preenchê-lo. Numa direção 

contrária, vimos que o esvaziamento do eu e a rarefação da ação no drama moderno de Edílio 

Peña não excluem a presença de uma perspectiva histórica que torna os heróis anônimos ou 

insignificantes de acordo com o dépeupleur. Os fantasmas sem substância, as vidas 

esvaziadas de existência, vão caracterizar o conceito de impersonagem: “espécie de 

decomposição da personagem” (SARRAZAC, 2017, p. 145) mas, no drama de Peña, vemos 

substâncias sem forma, descoladas de seus significantes em termos realistas. Uma espécie de 

acumulador de máscaras, tanto o drama quanto o sujeito transpessoal, mudam de aparência e 

de atitude em cada esquina da vida e, além disso, desempenham múltiplos e vários papéis 

numa errância sem fim.  

Guardadas as devidas particularidades, em ambos os contextos dramatúrgicos, europeu 

e latino-americano, encontramos em ambos os casos “personagens compulsivos prisioneiros 

da repetição de dias idênticos que encerra a vida e a reduz ao nada. A repetição do mesmo é 

repetição e perda de si, perda de identidade, perda do outro nas angústias da série” 

(SARRAZAC, 2013, p. 11). A série, serialização da vida, cria a condição de impersonalidade 

num mundo onde “há trinta como você”: “não importa quem a gente é, a gente mesmo, como 

se diz por acaso, e isso, existem milhões de pessoas que já fizeram isso antes” diz o motorista-

entregador Heinz, de Kroetz (SARRAZAC, 2013, p. 11) e como nos diz o drama de Peña 

através da vizinhança (PEÑA, 1978, p. 17-21). 

 No drama-da-vida estaríamos diante de um trágico da revelação “do sentido oculto da 

existência”, que, por sua vez, nos aproxima inclusive da manifestação do sublime “sempre 

prometida e sempre adiada” (SARRAZAC, 2013, p. 15) cuja dimensão ou alcance se tornou 

microscópica ou macroscópica, sendo assim, aquém e além da estatura humana, e disperso 

nas pequenas fissuras do cotidiano do sujeito moderno e contemporâneo. 

                                                             
61 SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté e comme représentation. Citado por Theodore W. ADORNO, 

Minima Moralia. Payot, coll. Critique de la politique, 1983.  
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 Vimos no primeiro capítulo a resposta dada pelos dramaturgos venezuelanos à ideia da 

morte do autor, nos anos de 1960 e 1970, tendo em mente a relação entre drama e teatro 

naquele contexto, as inflexões poéticas e teóricas sobre do trágico no drama moderno 

configuradas pelas questões relativas à história de longa duração da América Latina, e, agora, 

vamos continuar perseguindo a noção do trágico na experiência latino-americana procurando 

descortinar possíveis pistas ou rastros que, reunidos à discussão feita no segundo capítulo, nos 

permitam identificar e qualificar mais algumas das semelhanças e das diferenças entre os dois 

contextos. 

4.2 COTIDIANO, HEROICO E DA MARGEM. 

 

O trágico, como veremos agora, não pode ser apreendido como um conceito de 

conteúdo fixo, visto que na maioria das vezes aparece como uma relação específica de 

componentes conflituosos da experiência humana. Por exemplo, para Hegel, na situação 

trágica, “a ação individual pretende então, sob determinadas circunstâncias, realizar uma meta 

ou um caráter que é unilateralmente isolado em sua completa determinação” (HEGEL62 apud 

SZONDI, 2004, p. 42). Essa postura, continua o filósofo, incita o “pathos oposto contra si. 

Portanto, o trágico consiste (...) em tal colisão”, numa situação onde a realização individual só 

é possível “ao negar e violar o outro poder, igualmente justificado”. 

Na dramaturgia ocidental, essa individualidade que age de forma tão obstinada, que 

excede em sua vontade, ficou sendo pensada ou conhecida pela figuração dos heróis em 

disputa com as esferas objetivas da vida (deuses, polis). A noção de herói não permaneceu 

estanque ao longo do tempo, pois a sua forma se multiplicou e variou com as mudanças 

sofridas pelo sujeito dramático em suas distintas figurações poéticas. Tomando como exemplo 

o personagem Édipo, seu erro trágico, sua hybris, sua desmedida, estaria fundamentalmente 

(em termos dramáticos) em sua ação subjetiva, que, indo contra a ordem do absoluto confia na 

possibilidade de escapar do destino em nome de sua liberdade individual que, no final, 

aparece como enganosa, visto que, para Hegel, a Grécia não suportava em sua cultura o 

princípio da ação subjetiva:   

O princípio do mundo grego ainda não podia suportar o princípio da reflexão 

subjetiva; então esse segundo princípio apareceu como algo hostil e destrutivo. 

Assim, o povo ateniense era não só autorizado, mas obrigado a reagir contra isso 

segundo as suas leis; portanto, eles consideravam o princípio da reflexão subjetiva 

como crime. Essa é a posição dos heróis na história universal em toda parte; por 

meio deles ergue-se um novo mundo. (HEGEL63 apud SZONDI, 2001, p. 79). 

                                                             
62 HEGEL, G.WF., Asthetik [Estética], in Jubiläums-Ausgabe, vol. 14, p.528s.. 
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A modernidade, por sua vez, não só aceitaria a disposição subjetiva como fez dela o 

ideal de indivíduo. Hegel considerava a modernidade63 antinômica à tragédia justamente 

porque, diferentemente da Grécia, a ordem objetiva se tornou negativa diante da emergência 

da subjetividade que luta pela sua liberdade e sua própria autocriação. O que gostaríamos de 

destacar aqui é que a singularidade, não do sujeito, mas da experiência trágica tanto pode ser 

interpretada a partir do sujeito quanto a partir da ordem e no conflito entre as polaridades da 

vida, conforme os desdobramentos históricos das noções de cosmos, physis, Deus, Rei, Vida, 

etc.  

Por outro lado, é preciso observar que o sujeito dramático não coincide 

necessariamente com a figuração do homem no drama antigo, nem no moderno e 

contemporâneo diferentes do drama burguês, nestes gêneros, este lugar pode ser ocupado por 

potências metafísicas e ou por forças históricas que modelam sua vida e fazem dele vítima ou 

objeto de uma ação interior e ou exterior à sua livre vontade. Essa mudança do locus do 

conflito, ou melhor, sua abertura ao diálogo entre subjetividade e objetividade aparece no 

pensamento de Hegel como um fenômeno que, ao mesmo tempo, subjetiva a estrutura do 

drama antigo (WERLE, 2005) e também a própria dialética trágica da antiga tragédia 

(SZONDI, 2004), cujo motor, antes situado no embate entre o sujeito e a ordem objetiva, 

encontra-se dentro do próprio sujeito moderno e, ao mesmo tempo, exterior a ele: a sua 

perspectiva histórica. Essa passagem do conflito vivido pelo sujeito dramático de uma ordem 

objetiva para uma subjetiva virá a abrir a noção de trágico como algo indefinível e, no limite, 

inapreensível, mas ainda assim mensurável, principalmente para se pensar a experiência 

latino-americana com o drama moderno. 

Na comparação que Peter Szondi (2004, p. 89-101) faz de Édipo Rei (Sófocles) com A 

Vida é Sonho (De la Barca), no seu Ensaio sobre o trágico, vemos como essas duas estruturas 

variam seus conteúdos de acordo com suas culturas e, principalmente, com as noções de 

destino vigentes e regentes em cada época, variação essa que nos elucida os movimentos de 

uma presença em diferentes espaços. No primeiro caso, Édipo Rei, o destino insere-se na 

trama através do oráculo que “faz do saber divino um saber humano”. No segundo caso, no 

drama do barroco espanhol, o oráculo é substituído, devido ao contexto cristão, pelo sonho e 

pela astrologia tidos como conhecimentos errôneos, dados pelo homem, pelos quais ele não 

deveria se guiar, pois, o destino para arte da Contrarreforma aparecia como invenção humana 

de uma verdade que só cabia a deus saber. Ao contrário da Grécia Antiga, onde trágico surge 

                                                             
63 Cf. LIMA, 1988. 
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do conflito com o destino, na modernidade barroca, crer nele é que guardaria a hybris trágica. 

Por sua vez, no drama neobarroco, o destino se torna uma ferramenta de controle do tirano. 

O sujeito em conflito com seu cotidiano, nesse sentido, é uma perspectiva que o 

envolve e revela um entrecruzamento de diversas forças na configuração de uma situação 

trágica, como podemos ver em Los Pájaros, as ações da natureza, sociedade, economia, 

religiosidade, educação, relações intersubjetivas, passado, desejos, etc. Por outro lado, a 

permanência de traços heroicos em Los Pájaros nos parece interessante para que não 

deixemos de lado aquilo que esta forma de personagem comporta em sua dimensão histórica. 

O heroísmo das personagens de Peña, por sua forma de ação, guarda um diálogo íntimo com o 

que Peter Szondi aborda em seu livro Ensaio sobre o trágico, pois a organização da ação em 

um conflito polarizado entre duas forças nos remete justamente à marca de um drama antigo, 

embora sua real experiência moderna o reconfigure, o disseque. A relação entre o conceito de 

trágico e o idealismo filosófico, nesse sentido, nos ajuda na parametrização de algumas 

diretrizes que nos permitem pensar esse conceito, a partir da percepção da contradição, 

incoerência, ordem objetiva, liberdade humana, as quais são ressignificadas no drama de 

Peña. O heroísmo que Peña articula em suas personagens, nesse sentido, carrega vestígios de 

noções mais antigas de trágico que veremos agora e que nos serão úteis na continuidade de 

nossa investigação acerca da permanência da figura do herói. 

No Ensaio sobre o Trágico, de Peter Szondi, (SZONDI, 2004.), escrito em 1961 na 

Alemanha, podemos observar a emergência e o desenvolvimento do trágico como contradição 

da Ideia na filosofia alemã partindo das considerações de Schelling. Na primeira parte do 

Ensaio, Szondi traz as considerações acerca do trágico pela perspectiva filosófica, as reflexões 

nos indicam a contradição no conceito de trágico como um movimento daquilo que tenta ou 

quer ser o que não pode ser, de uma situação sem saída, ou, de uma incoerência que tende a se 

dissolver no todo, no estabelecido,  como o processo trágico do gelo se derretendo na água.  

Segundo Hebbel, que parece compreender a arte no sentido pedagógico64, como se 

descrevesse a função política da tragédia grega na Grécia, a “a arte sempre foi capaz de 

dissolver o isolamento por meio do excesso implantado no próprio isolamento, e de libertar a 

ideia de sua forma equivocada” (HEBBEL65, apud SZONDI, 2004, p. 63). Não podemos 

deixar de notar a forma idealista do pensamento do filósofo ao lermos a expressão 'forma 

equivocada', a qual sugere, tacitamente, a existência de determinado ideal para 

                                                             
64 Considero a noção de relação pedagógica da arte em relação à filosofia, ideia de Alain Badiou, Pequeno 

Manuel da Inestética. 
65 HEBBEL, F. Sämtliche Wérke [Obras completas], org. Richard Marie Werner, Berlim, Behr, 1904, parte I, 

vol. 11, p.35. 
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singularidades.A dissolução do desvio só se torna necessária num contexto em que se 

pretende alguma massificação, unidade, redução, harmonia absoluta. A hipótese que aparece 

diante do idealismo é, resumidamente, a seguinte: emergência do trágico estaria assentada 

como consequência de algum totalitarismo? Se pensarmos nas formas pelas quais a mãe 

assume as forças do destino dentro deste espaço específico (ao mesmo tempo que é heroína 

em relação ao passado) poderíamos, de acordo com a interpretação de Dufour (2005) 

interpretar o declínio e a marginalização da antiga relação do herói com a polis, o Olimpo, que 

posteriormente foram se se rebaixando à relação com o deus cristão, ou mesmo da revolução, 

então notamos certo deslocamento no que se refere à configuração de sujeitos históricos, e 

então o trágico não poderia ser pensado dentro de um contexto no qual a noção de contradição 

estivesse neutralizada. A apropriação do curso dramático de nossas vidas como um devir, 

eliminaria, portanto, a situação trágica? 

Nas palavras de Hebbel “A vida é a grande torrente, as individualidades são gotas, mas 

as individualidades trágicas são pedaços de gelo que precisam ser novamente derretidos e, 

para que isso seja possível, destroem-se e pulverizam-se mutuamente" (HEBBEL67, apud 

SZONDI, 2004, p. 63). Peter Szondi realça a metáfora do gelo na seguinte passagem, na qual 

vemos que, nessa filosofia está pressuposto que cada qual possui seu lugar e sua forma 

determinada, a priori, uma lógica pela qual averiguamos, no antigo paradigma do herói, a 

possibilidade de sua hybris, de sua desmedida. Vale reafirmar que estamos falando de uma 

disposição subjetiva, ou seja, a noção de desmedida aqui é compreendida nesta dimensão 

histórica do sujeito e não em sua materialidade, força física, o que, embora também configure 

situações trágicas, exigiria outro caminho de reflexão, mais performativa e menos 

dramática66. 

 No exemplo filosófico podemos perceber a dimensão dos problemas teóricos acerca 

do trágico, que nos levam e trazem de cavernas solitárias e obscuras do pensamento e das 

experiências de terror enquanto pedagogia ou enquanto testemunho. Pedro Sussekind, no 

prefácio do volume de Szondi nos esclarece que o trágico termina sendo identificado, nesse 

caso, como a própria dialética entre “o absoluto e o individual, entre o divino e as suas 

manifestações, entre o universal e o particular” (SZONDI, 2004, p. 15). Absoluto, divino e 

universal são abstrações filosóficas que dificilmente se justificariam na realidade, senão pela 

articulação de meta-narrativas. Nesse sentido, compreendemos absoluto, divino ou universal 

no sentido de linguagem. 

                                                             
66 BELLOTO & ISAACSSON. O lugar do trágico no espetáculo Mount Olympus, by Jan Fabre. 2019. 
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 Em Schelling e em Holderlin, segundo Szondi, encontramos o conceito de trágico 

também ligado a uma instância objetiva. Em Schelling, o trágico se aproxima muito do que 

vimos em Los Pájaros se Van Con la Muerte, enquanto embate da Mãe para com a Filha no 

sentido da primeira tentar assumir a limitação da liberdade da filha, pois, o trágico para este 

filósofo estaria assentado na contradição da liberdade humana com o poder do mundo 

objetivo que, ao final, sucumbe necessariamente (por ser limitada perante o ilimitado). Sendo 

assim, o trágico residiria nessa luta da liberdade contra a necessidade e não em sua harmonia, 

tornando a derrota uma punição que afirmava positivamente a ordem objetiva do mundo 

(SZONDI, 2004, p. 29 – 32), e isso nos levaria à interpretação de que o evitar deste conflito 

trágico residiria numa disposição subjetiva que não conflite com a ordem. A dialética se 

confunde com a tragédia na forma, e o espírito trágico seria literalmente o movimento da luta 

entre a individualidade humana e o poder do télos (destino). 

Em Holderlin, o trágico estaria no embate entre o homem e a natureza entendida como 

o impulso formativo de todas as coisas (espírito) que, por seu turno, termina expondo a 

consciência de sua insignificância por meio do aniquilamento que lhe impõe (SZONDI, 2004, 

p. 33-35). Diante disso, igualmente interpretaríamos a ação de Los Pájaros como sem 

solução, pois a natureza latino-americana estaria no lugar daquilo que condiciona seus 

indivíduos em situações trágicas, criando os tiranos e os modernos, o que seria infundado e 

anacrônico de nossa parte.  

Considerando as filosofias do trágico, o conceito em Los Pájaros Se Van Con La 

Muerte ressurge como paródia, pois a peça usa do herói em conflito para explorar um 

heroísmo inerente à vida, bem como a tragicidade, e não como afirmação de uma ordem 

objetiva.  

 

4.3 MITIFICAÇÃO DA HISTÓRIA: DESLOCAMENTO DA TIRANIA 

 

O trágico do drama moderno europeu, tal como foi estudado anteriormente, deslocou o 

centro de interesse dos grandes homens, das grandes colisões e dos grandes acontecimentos, 

na direção dos homens comuns, cotidianos, homens sem qualidades e ou sem conteúdo, os 

párias e os marginais, os deserdados e os desajustados de toda sorte, vivendo uma vida 

alienada que se alimenta da sua própria vampirizando, diariamente, a existência. Localiza-se 

nas microações, nos gestos diários, na rotina da vida em geral, no jogo de poder na esfera 

íntima, nos movimentos da alma e da história, assim como privilegia a brevidade, o 
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fragmento, o processo descontínuo e a estação da paixão sem fim no lugar do grande conflito 

do belo animal de ação inteira, completa e única.  

Não se trata apenas de identificar e analisar a presença em Los Pájaros dos mesmos 

procedimentos ou mecanismos de desdramatização que realocam o trágico, mas, nosso maior 

interesse reside e residiu, até este momento, em descobrir a ressignificação das técnicas em 

função das questões locais. A forma alegórica da ação de Los Pájaros representa um embate, 

constantemente evocado em toda a história da América Latina, entre a modernidade 

capitalista e o passado colonial. Los Pájaros, como vimos, não é um drama centrado, pois 

desloca o eixo de entendimento para o conflito mais amplo entre as duas figuras de uma 

Velha e uma Nova Venezuela. Não só a imagem multiplicada, proliferada e de traço espelhar, 

mas também o diálogo interrompido, introduzem fissuras na esfera intersubjetiva e, assim, 

incorporam em seu horizonte uma paisagem muito mais vasta, desde o início, mostrando o 

cosmo dramático em meio a uma imensidão. 

  É nesse sentido que o drama europeu sempre esteve em crise na América Latina diante 

da matéria local (COSTA, 1998), dessa maneira, a condição subjetiva enunciada pela forma 

do drama não seria a mesma encontrada no Novo Mundo. Posto que, a cisão ou crise 

fundadora do drama moderno aqui apenas explicitou uma incompatibilidade pregressa com as 

exigências formais do drama oitocentista e, conforme vimos no primeiro capítulo, outros 

gêneros poéticos teatrais tiveram melhor sucesso e diálogo com a sociedade, como o vejámen 

e o costumbrismo. Logo, o caminho venezuelano rumo ao drama moderno se mostrou mais 

sinuoso e menos claro que o percorrido pelos estudos discutidos por Szondi e Sarrazac, em 

suma, um caminho que vou chamar de barroco.  

 Não podemos esquecer que o caminho rumo ao drama moderno foi marcado pelo 

resgate da memória e da história do continente numa perspectiva crítica da colonização como 

um sistema de poder ramificado e de longa duração. Dessa maneira, a questão nacional era 

importante e, muitas vezes, central para os autores que se batiam contra as ditaduras e pela 

renovação ou modernização do drama venezuelano nos idos dos anos de 1960 e 1970. Neste 

contexto de modernização do drama e de resgate histórico colonial sob uma ótica cultural 

renovada, que Los pajaros pode ser vista como uma alegoria mais ampla dos embates latino-

americanos.  

 Vale lembrar a importância da alegoria para o conceito de drama trágico barroco 

elaborado por Walter Benjamim (2011), pois diferente das demais chaves de leitura 

apresentadas, sua visão nos aproxima do barroco espanhol e de suas relações com a cultura e a 

arte do continente latino-americano.  A alegoria aparece no drama através das figuras da Mãe 
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e da Filha, mas não deixa de estar presente no cenário de tendência barroca, no qual 

proliferam os significantes pelos quais podemos nos acercar do sentido da relação entre elas. 

A relação das figuras com seu lugar isolante define um fato, e o fato é aquilo que acontece 

com a suspensão da representação figurativa convertendo o jogo num campo operatório do 

poder que, por sua vez, regula a conexão falha entre as figuras e os objetos que deveriam 

remeter, pois o espelhamento se torna uma forma de multiplicação da diferença ao infinito. 

Nesse sentido, o isolamento rompe com a representação e interrompe a ação impedindo a 

ilustração e libera as criaturas do seu criador (a morte do Pai). 

Acabamos sem encontrar uma saída daquela situação de confinamento, exclusão, 

pobreza e miséria, pontos cruciais desse modus trágico que suspende a dialética. Em Los 

Pájaros a falta de síntese se apoia no fato de que, ali, a morte não representa fim, muito pelo 

contrário, representa continuidade da exploração e da reprodução da miséria, o futuro do 

mesmo. Apesar disso, a falta de um final unido à morte não exclui a morte como única saída 

para a Filha, pois quem reconhece a falta de saída mesmo na morte, no caso, é o 

leitor/espectador, ou seja, uma aporia que não poderia ser sensível às personagens. A 

vestimenta da Filha que, ao longo da peça, passa do vermelho ao preto mostra a continuidade 

e ou semelhança entre elas levando a pensar, desse modo, que representariam dois momentos 

da vida cindida entre passado e presente, de uma mesma personagem. Mas a Filha, através da 

assimilação da cultura moderna, busca uma forma de escapar do confinamento, entretanto, a 

sua crença nas revistas, rádio, tv, educação, sonho, imaginação, não passa de uma ilusão, 

conforme salienta a Mãe. Ela não consegue se desvincular do passado que condiciona sua 

existência presente. 

O jogo de realidade e ilusão se impõe de diversas formas pelo duplo, pelo teatro dentro 

do teatro e, nesse sentido, o espelhamento em cascata das figuras e situações se aproxima da 

tendência neobarroca que, segundo a literatura especializada (CHIAMPI, 1998), marcou o 

contexto intelectual e a produção literária e artística no continente nos anos de 1960 e 1970. A 

forma neobarroca reafirma a americanidade em vários elementos significantes da peça, como 

o cenário com a cruz na coroa de rosas desbotadas, o vestido antigo de ambas que passa do 

vermelho ao preto, as metamorfoses do homem em animal e coisa, universo vazio repleto de 

fantasmas, a proliferação de elementos em inúmeros lugares, detalhes, entalhes e movimentos 

da ação. Assim, Los Pájaros enquanto experiência dramática de toda uma vida, com sua 

forma alegórica, borda a vida em seu sentido histórico sem perder, com isso, a construção e 

presentificação de subjetividades, também, em seu sentido histórico. 
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A obra concentra um universo temático amplo e variado que se ordena pela 

sobreposição de elementos dispares: La Charneca (favela), Rádio, Televisão, Revistas, 

escovação de dente, restrição à saúde e educação, vermes, analfabetismo, falta de consciência 

nacional, abandono, violência doméstica, desejo pela cidade e pela felicidade e, por fim, 

religiosidade abundante que presentifica o divino. Reunindo esses elementos heterogêneos, 

Peña busca apreender o vivido pela própria perspectiva de seu drama. Elementos pretéritos se 

misturam com outros mais atuais informando o caráter desconjuntado do diálogo e das 

próprias personagens. Um destes elementos que gostaríamos de tratar, agora, é Maria Lionza 

enquanto paródia do colonizador, sincretizado como cristão-autóctone, que, por sua vez, nos 

remete à noção de uma subjetivação específica, que viemos chamando de tirano, que 

relacionaremos mais adiante com a noção de diferendo, subjetivação de traços tirânicos que 

veremos a seguir. 

Tomando como matriz a relação, nessa ordem, de Mãe e Filha, é fácil indicar alguns 

dos inúmeros conflitos que elas assumem entre si ao longo da peça e que nos remeterão ao 

que Dufour (2005) chamará de diferendo como veremos adiante: Invocar a Santa X Conferir 

se a Santa Existe // Manter o barraco fechado X Fugir do Barraco // Desejo de Alienação X 

Desejo de Consciência // Mundo como tradição X Mundo como espaço de criação // 

Linguagem objetiva e silenciadora X Linguagem subjetiva e questionadora // Fala sem 

escutar X Fala sem ser escutada // O mundo como repetição X o mundo como variação. 

Esses conflitos entre a tradição e a modernidade, que criam um entrelaçamento geral 

entre liberdade e confinamento, entre desejo e disciplina, entre verdade absoluta e relatividade 

e entre comunicação e isolamento, retomam, no sentido que estamos abordando, a um conflito 

gerado no encontro entre realidades e imaginários próprios do processo de colonização da 

América Latina, pelo qual a diferença entre um e outro sujeito são evidenciadas. Esses 

conflitos, embora variem de acordo com cada época dessa geografia, guardam íntima relação 

com os conflitos coloniais, os quais, segundo o pensamento acerca do barroco, retornam em 

nossa modernidade latino-americana como repetição. A peça, nesse sentido, amplia nosso 

olhar para um jogo de forças presentes não no ambiente doméstico, mas no movimento da 

história latino-americana pela perspectiva dos pobres, dos invadidos. 

Tais conflitos nos remetem à própria história da formação cultural da América 

hispânica e seu embate entre distintas matrizes de vida e pensamento. Rubén Bariero Saguier, 

em Encontro de Culturas (1979), definiu a cultura latino-americana como mestiça. Nas 

palavras dele, a miscigenação proveniente da integração entre os povos ibéricos, que traziam 

consigo um conjunto de valores e normas, somados ao tronco multiforme das culturas 
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ameríndias e os agregados do “elemento africano e dos aluviões migratórios”, embaçam a 

visão unitária de identidade cultural, conforme podemos observar na experiência da literatura 

(SAGUIER, 1979, p. 3-4). Saguier parece concordar com Lezama Lima (1988) no que se 

refere à hibridização de formas pelo barroco em nossa era imaginária que modularia as 

estéticas da literatura e das demais artes durante o período colonial, cujo “retorcimento 

expressivo e poder de transmutação metafórica” permitira “a escritores crioulos e mestiços” 

expressarem “seus sentimentos em forma indireta, ou até mesmo tortuosa” (SAGUIER, 1979, 

p.16).  Nesse contexto de trocas criativas, a natureza tropical era a força inspiradora e a 

moldura de figuração do homem americano, pois o rio, a selva, a montanha surgem 

personificados e entrelaçados ao próprio homem, sobretudo, a partir do programa romântico.  

O barroquismo do processo de configuração latino-americana não estaria num tempo-

espaço exterior à língua, pois nesse mesmo processo de formação, os idiomas ibéricos foram 

transformados pelos troncos linguísticos da América e de regiões da África participando do 

primeiro processo de americanização do espanhol e do português que, por seu turno, traziam 

consigo a cultura latina com suas estruturas de linguagens, de pensamento, religião e ciência. 

O processo de transmissão e apropriação da linguagem, em seu sentido amplo, estaria 

recondicionado desde então. 

É isso que Geoge Robert Choulthard, em artigo A Pluralidade Cultural, (1979, p. 39-

56), mostra, ao elaborar seu argumento, de como a América Latina é o local da diversidade. 

Ele destaca como estas relações coloniais resultaram numa pluralidade cultural dentro da 

literatura, nas quais se manifestariam não só as perspectivas dos colonizadores. Nessa 

literatura, índios e africanos, através da alfabetização latina, forjaram expressões artísticas 

particulares. Esse processo pode ser exemplificado pela ação do Padre Bernardino de 

Sahagún, que, segundo o crítico, ensinou o alfabeto latino a intelectuais indígenas e deixou 

que escrevessem em seu próprio idioma o que sabiam de sua história e cultura, dessa forma, 

foram registrados pelas mãos dos americanos nativos, principalmente Astecas e Maias, relatos 

de sua história, mitologia, cantos, poemas e crenças religiosas (CHOULTHARD, 1979, p. 

39).  

Em 1609, apareceram os primeiros escritos de Los Comentários Reales de Garcilaso 

de la Vega (1539-1616), um Inca que, segundo o autor, provavelmente, sentiu vergonha das 

acusações de barbárie, incultura e selvageria que muitos espanhóis fizeram contra o seu povo. 

Eis o ponto no qual o movimento civilizatório instaura os primeiros registros do conflito pela 

perspectiva subjetiva nativa. Em muitos outros exemplos literários da colônia podemos 

perceber de que maneira os povos nativos expressaram seu desamparo perante a situação 
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destrutiva. Assim, dotavam os poemas indígenas de “um trágico significado” a partir da 

relação com a península ibérica. Suas obras revelariam a sensação de abandono e 

esquecimento das figuras divinas para com a vida (CHOULTARD, 1979, p.42).  

Vemos, portanto, como a noção de trágico se esboça na América Latina desde a 

relação com a cultura renascentista pelas nossas sociedades colonizadas. Acusações de 

selvageria e incultura somadas a devastações e invasões promovidas pela conquista que, 

religiosamente, também apontou como selvagens os deuses autóctones, são expressões para 

uma série de conflitos inaugurais. Esse trágico significado, o qual as obras começam a 

comportar, é reafirmado em seu conflito, como vimos, também no século XX, no caso de Los 

Pájaros. 

As dramaturgias escritas no período da conquista testemunhariam uma realidade 

diferente da europeia, pois incorporavam os temas indígenas. Por exemplo, em La tragédia de 

la muerte de Atawallpa, a ação, da peça, perpassa “os sonhos e temores de Atawallpa, a 

chegada dos espanhóis, a morte de Atawallpa e a destruição do seu império”(CHOULTHARD 

1979, p. 43). A noção de um drama trágico latino-americano começaria a se configurar na luta 

entre ameríndios e ocidentais, através das relações de aniquilamento e resistência, que não 

impedem interações sentimentais entre os indivíduos dessas duas comunidades. Partindo do 

conceito de diferendo elaborado por Dany-Robert Dufour, em A Arte de Reduzir as Cabeças 

(2005), podemos perceber de que maneira a condição subjetiva latino-americana se torna 

presa de uma sequência histórica de assujeitamentos provenientes de seu contato com o 

europeu: 

Se o sujeito é o subjectus, o que é submetido, então poderíamos dizer que a história 

aparece como uma sequência de assujeitamentos a grandes figuras instaladas no 

centro de configurações simbólicas cuja lista podemos bastante facilmente fazer: o 

sujeito foi submetido às forças da Physis no mundo grego, ao Cosmos ou aos 
Espíritos em outros mundos, ao Deus nos monoteísmos, ao Rei na monarquia, ao 

Povo na República, à Raça no nazismo e algumas outras ideologias raciais, à Nação 

nos nacionalismos, ao Proletariado no comunismo... Ou seja, ficções diferentes que 

foi preciso a cada vez edificar com grande esforço de construções, de realizações, 

até mesmo colocações em cena muito exigentes. (DUFOUR, 2005, p. 39). 

 

No caso de Los parajos, a figura da Mãe comporta algumas destas ficções ou 

estratégias ideológicas que visam sujeitar a Filha a sua autoridade e poder. Dessa maneira, ao 

lado do sujeito neurótico freudiano (que se culpabiliza por não seguir as máximas morais da 

crítica), e do sujeito crítico kantiano, (próprio da modernidade que tudo questiona), o 
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diferendo seria justamente aquele que se encontra fora do núcleo central da cultura ocidental, 

nas colônias: 

A modernidade consagrou o desenvolvimento de modalidades de dominação novas 

extremamente violentas (como a colonização e a escravidão) colocadas em operação 

pela Europa contrariamente a outras civilizações. Essas modalidades são 

caracterizadas por esse traço que Lyotard chama de diferendo. O diferendo não vem 

do assujeitamento imposto por tal ou qual grande Sujeito, mas de um terror de 

exceção, sem contestação, porque vindo de alhures, de um mundo diferente 

determinado por um grande Sujeito diferente, que porta um julgamento e uma 

sanção indiscutíveis, sempre sumariamente executáveis, que quebram o princípio de 

encadeamento discursivo. (DUFOUR, 2005, p. 51). 

Nesse sentido, a relação que a Filha mantém com sua Mãe, de ser por ela assujeitada, 

guarda essa relação do passado como alhures, de um assujeitamento de exceção pela 

impossibilidade do encadeamento discursivo que, em termos dramáticos, não é senão o 

bloqueio do diálogo. Dufour ainda explica que esses choques entre grandes sujeitos, que 

ocorrem fora da fronteira europeia, correspondem a esse novo tipo de barbárie que se instala 

na modernidade. A modernidade que forja esses sujeitos, segundo o autor, está configurada 

por ideologias que são sistemas dos intermediários entre coisa e espírito, sustentada por 

grandes sujeitos diferentes e articulados com grandes esforços.  

Se Edílio Peña configura uma barbárie no espaço doméstico com a presença de um 

sujeito diferendo, a fixidez do espaço ganha um detalhe que torna a subjetividade tirana como 

uma âncora do tempo, pois o segura, impede, mantém e articula toda uma narrativa pela qual 

a sua estaticidade aparece como absoluta. Nesse sentido, tomar a modernidade Europeia como 

fundadora do próprio sujeito da colônia, de sua condição colonial, não explica de todo o 

problema, pois na América, encontraríamos “formas discursivas novas que se traduzem por 

maneiras inéditas de falar e de se realizar na linguagem” (DUFOUR, 2005, p. 51). Aqui 

Dufour e Lezama Lima concordam, pois trata-se de uma modernidade dissonante.  

Não podemos deixar de perceber um detalhe importante marcado por uma diferença 

entre os dramas trágicos coloniais e Los Pájaros: se o diferendo é uma subjetivação que 

contém em si uma força exterior e destrutiva, a sua permanência no século XX nos remonta 

justamente para a sua construção no espaço do homem comum e cotidiano, domesticando um 

antigo conflito colonial para as populações pobres na modernidade cujas temporalidades se 

tornam uma e mesma coisa, pois, em ambas “estamos em todos os tempos ao mesmo tempo” 

(DUFOUR, 2005, p.50). Considerar essa situação histórica é de fundamental importância para 

que sigamos os passos da busca pelo processo de proliferação dessa subjetivação em Los 

Pájaros. Essa discussão nasce da percepção da forma pela qual Maria Lionza age, pois tal 
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qual está construída em Los Pájaros, ela questiona a própria modernidade por seus paradoxos, 

contradições e situações sem saída que são, certamente, uma bússola de nossa investigação 

teórica a respeito do trágico.  

Pensar as particularidades deste sujeito colonial é um debate próprio da época em que 

Los Pájaros foi escrita, qual seja, aquele debate que leva em consideração o barroco como 

princípio de nossa formação enquanto cultura e sujeitos. Se o diferendo é uma subjetivação 

inauguradora de uma nova barbárie, presente desde a colonização, portanto, como ela se 

repetiria ou se manifestaria de diferentes formas ao longo do devir americano?  

O diferendo enquanto disposição subjetiva que articula a barbárie em Los Pájaros está 

como traço da dimensão heroica da Mãe, que poderia ser pensada a partir da noção de herói 

sádico, de Severo Sarduy. Mas que tipo herói descortinamos em Los Pájaros? O europeu? 

Certamente podemos encontrar seus vestígios e, seguramente, diferenças que o tornam 

específico. A Mãe, que conta com seu duplo de caráter mágico-religioso, Maria Lionza, se 

funde com essa imagem legitimando, assim, sua autoridade e poder diante da Filha. Não 

obstante a unidade entre a Mãe e Maria Lionza, temos ainda outro signo que denota o lugar 

ocupado por essa figura na obra: o fato de que a coroa de Maria Lionza está fincada por uma 

cruz e que a história da deusa carrega em si essa visão da colonização como sincretismo. A 

unidade formada pela Mãe-Maria Lionza nos remete à figura do herói não só pela cegueira 

com a qual age, mas pela ideia de transbordamento dos limites humanos, que visa ocupar o 

lugar do divino, do pai, do deus, do grande Outro, e através disso, efetivar a busca pelo objeto 

perdido, busca que aparece em vão, um estado morto no qual futuro e presente projetam como 

manutenção, antes de mais nada, de barbaridades. É nesse sentido que podemos interpretar o 

heroísmo da Mãe como sádico, pois torna o outro sujeito (Filha) meio de alcance de 

realização de seu desejo: objeto. O drama moderno, nesse sentido, expressa um luto. 

Segundo Irlemar Chiampi, o luto/melancolia do drama barroco seria “uma simulação” 

pela qual a figura régia do drama barroco mantém-se no poder. O luto do sujeito na América 

Latina apareceria como cultural, pois o trauma colonial de negros e índios se repete no caso 

da moderna sociedade latino-americana, e comporta a tensão histórica que “haveria de criar 

uma nova forma de cultura sobre as ruínas dos mitos e deuses autóctones” (CHIAMPI, 1998, 

p. 7). O ressurgimento do morto, nesse sentido, é a expressão de um luto que nos abre 

caminho para interpretá-lo como parte do imaginário religioso local sucumbido à hibridização 

com o diferendo, como se o cristianismo trouxesse a subjetividade da forma moderna de 

Maria Lionza cuja casca exterior, sua aparência ainda conserva a forma antiga autóctone. 
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Quem nos dá uma perspectiva que ajuda a ampliar um olhar sobre o diferendo na América 

Latina no século XX é Severo Sarduy.  

O autor detecta na subjetivação sádica características próprias do contexto cristão 

católico através da noção de herói. Dentro desse contexto, o significante do marido morto, 

enquanto Pai, ganha mais um sentido enquanto metáfora do deus-rei que saiu do centro. O 

herói-sádico, incorporado na figura da Mãe, é aquele que justamente tenta ocupar o lugar do 

Outro, do grande Sujeito, o antigo centro. Este centro que, na América Latina, aparece como o 

vazio, o lugar a ser preenchido. Nesse sentido, é de suma importância lembrarmos que a 

América Latina foi, religiosamente, colonizada pelo catolicismo, pois o herói sádico 

pressupõe, segundo Sarduy, o espaço cristão com o deus destituído. 

Em Escrito sobre um Corpo, Severo Sarduy (1979b) identificou quatro formas do 

erotismo barroco (SARDUY, 1979b: 13-15) que nos parecem pertinentes para 

compreendermos, em Los pajaros, a figura dupla da Mãe-Maria Lionza, ou seja, a 

configuração da ação heroica convertida em tirania, o herói-sádico. O autor chamou a atenção 

para a história do sadismo e de seu estreitamento com o fantasma da fixidez que é a 

contradição do movimento. A teatralização do espaço de confinamento, que o autor reflete a 

partir da obra de Sade, surge como consequência de um fechamento, prisão e confinamento, 

que necessita do olhar externo ao espaço íntimo em função da espetacularização da solidão da 

cela.  

A cela, por sua vez, torna-se espaço do sádico que cria o ritual no qual a sequência de 

procedimentos repetitivos e precisos investe os objetos de essência divina. Na ausência da 

autoridade do Deus exterior, a dialética entre os sujeitos se converte na de amo-escravo e se 

articula através da expressão da lei do mais forte: “Porque a maquinaria da crença e da 

autoridade de Deus (ou do Rei, que é a sua metáfora) foram destituídos, que a dialética amo-

escravo pode ser estabelecer. O servidor já não obedece em nome de algo (que reverencia no 

ato da servidão), mas unicamente em nome da lei do mais forte”. (SARDUY, 1979b, p. 16-

17). Ampliando o olhar sobre essa condição espacial da relação, acerca do escravo, segundo 

Dufour (2005, p. 15) é “Lacan [que] fala da posição masoquista, que consiste em se colocar 

na posição de ser rejeitado pelo Outro”, ou seja, pôr-se em fuga do seu complemento oposto. 

É nesse ponto que Los Pájaros torna-se a representação do sadismo como conjunto de atos 

manipulados pelo Mesmo como encarnação moderna do diferendo. 

 Nesse sentido, a disposição sádica age pela total falta de autoridade do pai, se 

comprazendo no desejo erótico da blasfêmia, pois a paixão que move o sádico é a blasfêmia e, 

para concretizá-la, é preciso a cerimonização como jogo que o seduz ao ato. Tanto a blasfêmia 
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quanto a repetição presentes no texto, nesse sentido, são dois dos suportes de figuração do 

perverso. Perversão no sentido da transformação do Outro em objeto ou projeção do meu 

próprio desejo que é atraído para o jogo de sedução que, no limite, instaura a vertigem do 

inalcançável ou, melhor, do objeto que se furta através da repetição do desejo pelo 

inalcançável. Essa obstinação é que faz com que o perverso transgrida toda a lei e renuncie a 

ser sujeito. No fundo, o sadismo careceria de sujeito sendo ele puro objeto do desejo e, assim, 

“o sádico é um herói perverso” (SARDUY, 1979b, p. 17). 

O herói sádico, enquanto manifestação substancial do desejo, modifica o espaço para 

que se crie as condições nas quais ele pode fazer coincidir o objeto com seu próprio 

‘fantasma’, através de um “código preciso, inflexível, de posição e gesto”, num ritual. E ali, 

diante do olhar do Outro, ele “vê a formação desse espetáculo em que a realidade será esboço 

do seu desejo” (SARDUY, 1979b, p. 17-18). Dessa forma, o autor aproximou como exemplo 

duas normas e preceitos ritualísticos de esferas aparentemente diversas – missa, orgia – “com 

suas exigências de palavra e gesto”. Nessa aproximação é que as regras podem ser vistas 

como prescrições para que o divino autentique a intervenção nos objetos através de sua 

encarnação que o torna ser, antes sendo coisa. É dessa forma que o herói-sádico invoca o 

divino – sagrado e erótico -, para que “venha coincidir com a verdade física dos corpos e 

justificar com sua presença e desencantamento de forças e blasfêmias” (SARDUY, 1979b, p. 

18). 

Podemos então admitir essa presença no drama de Peña, mas com uma variação 

operada pela modernidade do século XX, na qual o processo de hibridização e 

transculturação, trocas e contaminações, modificou a percepção deste herói contaminando o 

espaço doméstico marginal, pois ele se insere nos emaranhados da cultura perpetuando, em 

sua malha fina, a violência aos pobres a partir da configuração até mesmo de seus espaços 

privados. Os processos de perda de fé, desesperança, doenças, misérias, impossibilidade de 

rompimentos, mais do que ações individuais, aparecem na figura da filha como respostas a 

essas ações sádicas do diferendo como sujeito presente nessa repetição da colonização que se 

torna, no drama de Peña, a base de uma tragicidade da modernização.  

O cotidiano do drama moderno latino-americano declina, como dissemos 

anteriormente, o antigo destino e a configuração heroica para a marginalidade, sem abandoná-

la. O cotidiano desse drama moderno marca uma clara diferença entre as sociedades europeias 

e latino-americanas, um bloqueio da possibilidade de modernizar-se devido aos discursos 

messiânicos que pretendem ocupar o lugar de Grande Sujeito que, embora moderno, é ao 
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mesmo tempo colonial e que a paródia revela-o justamente como o causador dos conflitos 

cujos cursos figuram como contínuos e intermináveis às populações pobres. 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa, tratamos de abordar a peça Los Pájaros se van con la Muerte 

por diversas perspectivas que nos permitiram lançar um olhar crítico a respeito de sua forma. 

No primeiro capítulo, a localização histórica da peça foi de grande importância para a 

percepção de traços particulares latino-americanos e venezuelanos, como a figura de Maria 

Lionza e o sentido amplo de seu ritual, bem como sua relação histórica com o êxodo rural 

vivenciado pelas populações rurais em função do surgimento das capitais modernas no 

continente, principalmente no que isso implica na construção das personagens. O hibridismo 

de formas culturais, sociais, religiosas e culturais, alicerça a construção dramática de Edílio 

Peña e cria um diálogo entre temporalidades e espacialidades distintas neste drama moderno 

que relativiza e secundariza o presente absoluto. No segundo capítulo, retomamos a discussão 

sobre a modernização dramática europeia buscando enfocar algumas das principais diferenças 

entre uma e outra experiência narrativa que, no caso latino-americano, remonta a discussão do 

neobarroco. Nesse sentido é que pudemos criticar a peça em questão e, consequentemente, 

seu trágico, adotando um olhar que realce os traços latino-americanos dessa variante ou 

margem do ocidente. 

É possível afirmar que Edílio Peña articulou, através de cenários, objetos, ações e 

imagens, uma alegoria da modernização na periferia de Caracas, pela perspectiva dos pobres, 

repleta de um jogo entre temporalidades que configuraram o presente. Essas temporalidades, a 

colonial, a tradicional e a moderna, entrecruzam-se formando o complexo do presente 

dramático.  

A forma do drama de Edílio Peña resgata, ao longo de suas cenas, uma diversidade de 

formas pretéritas presentes na história do teatro venezuelano. O drama antigo e o drama 

moderno, sem dúvida, se fazem presentes na criação do espaço e das personagens, no que 

podemos reconhecer marcas da importação de formas não só literárias, mas culturais e 
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religiosas, presentes desde o processo de colonização que, por outro lado, configurariam a 

religiosidade sincrética, o idioma espanhol, e a condição sociocultural das populações 

camponesas assimiladas pela modernidade. Ao mesmo tempo, fica evidente a desumanidade 

pela animalização dos sujeitos dramáticos, que acabam por tornarem-se uma caricatura da 

cultura dominante tradicional e moderna, bem como de suas estratégias de controle que, na 

perspectiva de Peña, criam o espaço de confinamento do trágico latino-americano. Nesse 

sentido, o drama moderno venezuelano envolve, antes de mais nada, uma crítica ao processo 

problemático de modernização que se desenrola em toda a América Latina.  

A tirania, a clausura, o sufocamento, aparecem como as principais formas da situação 

dramática encerrada em si mesma, estática. Por isso, qualquer tentativa de libertação volta 

contra si mesma realizando um giro ou espelhamento do mesmo, fechamento do cosmos 

dramático que se dobra ao infinito sem oferecer qualquer possibilidade de saída ou fuga, nem 

mesmo através da morte. 

No fechamento do cosmos de Los Pájaros, passado e presente se tornam reversíveis de 

acordo com a rica diversidade de signos, figuras e coisas cuja significação ganha o sentido de 

“hora da morte dilatada ao extremo – como uma agonia” (SARRAZAC, 2017, p. 73), e, desse 

modo, o autor venezuelano acaba por articular, como sugere Sarrazac, o tempo no espaço, 

transformando um em outro. 

  Edílio Peña, antes de mais nada, representa um trágico processo de tentativa de 

desmecanização de um cotidiano ritualístico, místico, mítico, tradicional, preso a valores de 

uma temporalidade que se mantém viva através da perpetuação da agonia impetrada ao sujeito 

moderno. Há uma torrente jorrada por lógicas, gestos, palavras e, talvez, verdades que se 

oferecem como atemporais, que devora as pedras de gelo das quais falava Hebbel, uma 

torrente que faz dissolver, em seu processo e em seu curso, qualquer desvio, lasca, rocha ou 

cristais que venha a interferir na homogeneidade do processo histórico. Embora relativo, 

segundo a visão da Filha, o poder da Mãe se oferece e se apresenta como absoluto dentro de 

Los Pájaros e, somando-se à forma heroica das personagens, sádica e masoquista, cria uma 

verdadeira paródia do drama, espelhando desde a América Latina a própria cultura ocidental 

em sua particularidade. É o barraco a metáfora de uma gaiola em Los pájaros, o espaço de 

confinamento. 

A tentativa de desmecanização frente à ação de completa sujeição, objetificação, 

erotização e alienação marca o trágico moderno deste drama latino-americano. O 

condicionamento total desses sujeitos dramáticos marginalizados por uma ideologia 

hegemônica, sujeitos que veem a cidade ao longe enquanto vivem isolados em seu barraco na 
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favela. Essa condição ilumina a aporia na qual se encontram e isso faz a morte do sujeito 

moderno aparecer ao mesmo tempo como assassinato e suicídio:  “Mata ele, não deixa ele te 

matar”. O trágico latino americano se configura nas relações de sujeição. 

Nesse sentido, buscamos pistas para circunscrever as especificidades possíveis de um 

trágico latino-americano que redefine a relação amo-escravo pressuposta pela dialética 

hegeliana do drama.  

  Para dar conta da multiforme estrutura trágica moderna, Peña incorporou diversas 

linguagens em suas cenas, como a comédia, a tragédia, o absurdo, o ritual, o distanciamento 

crítico e até mesmo a performance, se levarmos em conta suas peculiares rubricas. Se desde o 

costumbrismo e o teatro criollo a figura do estrangeiro, do capitalista e do senhor eram 

caricaturadas nas suas relações com os escravos, pobres e trabalhadores, o drama moderno, 

por sua vez, diminuiu a distância entre um e outro lugar de enunciação hibridizando ou 

mesclando o velho e o novo de acordo com um circuito fechado semelhante à dialética entre 

tradição e modernidade em pauta naquele contexto mais amplo. 
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