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“Não penso que seja errôneo dizer que existem duas 

diferentes concepções de atores a respeito do palco em 

que investem todas as suas esperanças e no qual 

despenderão a maior parte de suas vidas. Para alguns 

deles, o palco nada mais é do que um espaço vazio que, 

de tempos em tempos, se enche de atores, carpinteiros e 

maquinistas, cenários e adereços; para eles, tudo o que 

ali aparece é apenas o visível e o audível. Para outros, o 

exíguo espaço do palco é um mundo inteiro, impregnado 

de uma atmosfera tão forte, tão magnética, que 

dificilmente suportam separar-se dele depois que o pano 

cai no final de uma apresentação”. 

Michael Chekhov 
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RESUMO 

 

O ambiente de ensaio pode ser considerado um lugar teatral, ou seja, um local onde as 

relações teatrais se estabelecem. A partir das relações que acontecem na sala de ensaio é que 

se instaura a atmosfera cênica. O foco central desta pesquisa trata da criação e efetivação da 

atmosfera cênica no processo da criação de um espetáculo, observado no trabalho do diretor 

teatral. Este processo foi observado entre os meses de outubro e fevereiro, o período de 

criação do espetáculo “Maria que virou Jonas ou a força da imaginação” da Cia Livre na 

cidade de São Paulo sob a direção de Cibele Forjaz.  O que se pretende a partir destas 

observações é um entendimento sobre as relações estabelecidas pelos procedimentos da 

diretora na sala de ensaio. Considerando que tais procedimentos conduzem ao 

estabelecimento de uma atmosfera cênica que permeará os ensaios até a efetivação do 

espetáculo que será levado a público. 

Palavras-chave: Atmosfera cênica; Direção teatral; Processo; Ensaio. 
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ABSTRACT 

 

The rehearsal environment can be considered a theatrical place, so that, a place where the 

theatrical relationships are established. From the relations that take place in the rehearsal 

room is that it establishes the scenic atmosphere. The central focus of this research deals with 

the creation and execution of the scenic atmosphere in the process of creating a spectacle, 

seen in the work of theater director. This process was observed between the months of 

October and February, the period of creating the play "Maria que virou Jonas ou a força da 

imagbinação" of Cia Livre in São Paulo under the direction of Cibele Forjaz. What is required 

from these observations is an understanding of the relationships established by the procedures 

of the director in the rehearsal room. Considering that these procedures leading to the 

establishment of a scenic atmosphere that will permeate the rehearsal until the conclusion of 

the performance which will be made public. 

Keywords: Scenic atmosphere; Theater direction; Process; Rehearsal. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os processos de criação cênica estão repletos de recursos que juntos possibilitam a 

criação do objeto de arte. Desenvolver uma pesquisa teórica a partir da criação teatral, sobre 

as maneiras de como os diretores procedem na elaboração de seus trabalhos, certamente 

amplia as visões que temos deste fazer artístico. 

Colocamos aqui com um dos motivadores de nossa pesquisa o entendimento sobre os 

procedimentos de criação cênica focados na direção teatral. Importante entendermos o 

trabalho do diretor para além do fato de ser aquele que rege, coordena e articula os elementos 

da cena em função da criação de um espetáculo.  O que buscamos então, inicialmente, é 

entender os procedimentos de criação do trabalho do diretor. 

Há um considerável número de teóricos e artistas que já procuraram definir e 

compreender os modos de produção e criação da cena. Percebemos que muitos teóricos 

utilizam o termo “atmosfera” para falar tanto de sua relação com o processo de criação, 

quanto das impressões finais do espetáculo.  

Citamos aqui alguns exemplos para introduzir o que vamos definir como foco de nossa 

pesquisa. Perceba a fala do teórico Sábato Magaldi (2001) em seu livro “O texto no teatro”, 

quando afirma que o dramaturgo italiano Diego Fabbri ao transpor para o teatro a obra de 

Dostoievski foi fiel ao romance: 

 

Tudo é teatral na obra do escritor russo porque o menor gesto de uma personagem é 

dramático e todas estão suspensas por um fio do qual podem a cada momento cair no 

abismo. Vivendo na mais terrível tensão suas criaturas acham-se no ponto máximo de 

carga dramática além do qual só lhe resta estourar (...). Transpondo para a peça essa 

atmosfera
1
, Diego Fabbri foi fiel ao espírito de Dostoievski  (MAGALDI, 2001, 

p.114). 

 

Aqui o autor utiliza o termo atmosfera para confirmar que o dramaturgo foi capaz de 

transpor para a forma teatral a mesma atmosfera da obra literária de Dostoievski, ou seja, a 

mesma aura que estava presente no romance também estava na a peça. 

O diretor polonês Jerzy Grotowski cita o termo atmosfera seu livro “Em busca de um 

teatro pobre”, colocando um ponto de atenção especial com que o diretor deve ter com o 

processo criativo, focando especificamente o ator, durante o processo de criação: 

 

O problema essencial é dar ao ator a possibilidade de trabalhar “em segurança”. O 

trabalho do ator está em perigo, é sempre submetido a uma supervisão e uma 

                                                           
1
 Grifo nosso. 
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observação contínua. Deve-se criar uma atmosfera
2
, um sistema de trabalho pelo qual 

o ator sinta que pode fazer absolutamente tudo, que será entendido e aceito. Muitas 

vezes, é no momento exato em que compreende isto que o ator se revela. 

(GROTOWSKI, 1992,  p.181). 

 

Grotowsky (1992) aponta um caminho que nos interessa, pois atenta para uma 

atmosfera de segurança que o diretor deve dar para o ator em seu processo criativo. 

Evidentemente que uma atmosfera adequada ao processo reverbera no produto final.  Logo a 

atmosfera da sala de ensaio está diretamente ligada à atmosfera da cena final. 

O diretor e teórico inglês Peter Brook também se utiliza do termo para exemplificar 

uma situação na qual o diretor é o responsável por criar uma atmosfera de provocação no 

trabalho do ator: “O diretor vai provocando continuamente o ator, estimulando-o, fazendo 

perguntas e criando uma atmosfera
3
 na qual o ator possa se aprofundar, experimentar e 

investigar” (BROOK, 1994,  p.20). 

Aqui mais uma vez observamos a palavra atmosfera ligada ao processo de criação do 

ator em relação com o trabalho do diretor, este sendo instigado a fornecer ao ator uma 

atmosfera de trabalho na qual permita ter segurança para pesquisar e criar. 

Constantin Stanislavski, também cita o termo atmosfera ligando-o aos procedimentos e 

a ética que o ator deve ter com o seu trabalho, delegando a este a responsabilidade pelo bem 

estar na sala de ensaio: “Mas se, pelo contrário, cada um de vocês agir corretamente em 

função da responsabilidade coletiva e chegarem ao ensaio bem preparados, criarão assim uma 

agradável atmosfera
4
, tentadora e estimulante para vocês” (STANISLAVSKI, 2003, p.343). 

Além do diretor Russo, podemos também citar o ator e diretor francês Antonin Artaud 

(1993) que utiliza várias vezes o termo atmosfera no seu livro “O teatro e seu duplo”. 

Optamos ressaltar aqui uma citação que faz parte do “Manifesto do Teatro da Crueldade” 

onde o artista propõe a criação de um teatro que transforme os espectadores deixando-os com 

nervos e corações despertados. Através de um espetáculo em movimento que influencie o 

público explorando a sua sensibilidade. 

 

A questão não é fazer aparecer em cena, diretamente, ideias metafísicas, mas criar 

espécies de tentações, de atmosferas
5
 propícias em torno dessas ideias. E o humor com 

sua anarquia, a poesia com seu simbolismo e suas imagens fornecem como que uma 

primeira noção dos meios para canalizar a tentação dessas ideias  (ARTAUD, 1993, p. 

86). 

                                                           
2
 ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 ibidem 

5
 Ibidem  
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Diferente das citações anteriores onde o termo atmosfera é colocado em relação ao 

processo de criação e ao trabalho do ator e do diretor. O que temos aqui é Artaud falando da 

atmosfera que já está presente na cena e de como está já afeta tanto a encenação quanto o 

espectador. 

No entanto quem realmente nos chamou atenção para o termo foi o diretor, ator, 

professor e teórico Russo Mikhail Chekhov
6
 em seu livro “Para o ator”. Chekhov, que era 

sobrinho do dramaturgo Anton Tchekhov e também discípulo direto de Constantin 

Stanislavski, desenvolveu um extenso trabalho no teatro deixando como bibliografia apenas o 

livro acima citado.  

Em sua única obra teórica Chekhov (2010) apresenta um capitulo dedicado à atmosfera 

e aos sentimentos individuais. O autor nos introduz o termo comparando dois tipos de atores: 

Para alguns atores o palco é um espaço vazio que de tempos em tempos de se enche de 

técnicos, adereços, porém “Para outros o exíguo espaço do palco é um mundo inteiro, 

impregnado de uma atmosfera
7
 tão forte, que dificilmente consegue separar dele...” 

(CHEKHOV, 2010, p.57), exaltando a aura de romance que envolve a profissão de ator.  

No entanto no decorrer do capítulo o autor nos elucida um pouco mais sobre a 

importância da atmosfera que envolve o trabalho do ator e o espetáculo. Explicando que 

existem inúmeras possibilidades para àqueles que integram e compreendem a atmosfera de 

uma interpretação e além do mais acabam por criar um forte vinculo afetivo com o seu 

trabalho que é capaz de envolver a todos os presentes. 

Chekhov (2010) afirma que é possível localizar inúmeros elementos através dos quais 

se criam atmosferas no palco. Praticamente tudo que se percebe na cena teatral pode servir ao 

propósito de realçar atmosferas ou mesmo recriá-las. Porém é necessário, sobretudo,  que o 

artista criador saiba, ou pelo menos intua sobre o clima desejado para a cena, a fim de que 

haja uma consciência sob o os objetivos que se almeja com esta atmosfera.  

De acordo com Chekhov (2012, p.58): “Seria uma boa e verdadeira definição dizer que 

atmosfera de cada obra de arte é o seu coração, sua alma sensível. Por conseguinte, é também 

alma, o coração de todas e de cada performance no palco”.  Ou seja, a atmosfera cênica, 

criada ou estabelecida em um ambiente é o que determina o clima da cena. Podemos dizer que 

uma de suas funções é abraçar sensitivamente tanto o ator quanto o espectador.  

                                                           
6
 Doravante utilizaremos a versão americana do nome do autor,  como consta no livro do qual estamos citando: 

Michael Chekhov. 
7
 Grifo do autor 
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Assim, procuramos aqui compreender a necessidade de um diálogo contínuo entre os 

diversos elementos da escritura cênica e o processo criativo do encenador. Logo, esta pesquisa 

tem como foco estudar como funcionam os meios e procedimentos da direção dentro do 

processo de encenação para a construção da atmosfera da cena.  

Esta proposta nos leva a crer na necessidade de um olhar coerente e coeso sobre a 

criação cênica. Pois de fato, um dos trabalhos fundamentais do diretor está na construção do 

clima da cena, fator sensível e determinante que certamente se conclui na atmosfera cênica.  

Certos de que nossa pesquisa se fundamenta no trabalho do diretor, apontamos aqui a 

importância de realizar uma busca sobre os seus procedimentos, pensando-os a partir dessa 

atmosfera da qual Chekhov (2012) nos fala. Entendendo que o estabelecimento da Atmosfera 

de um espetáculo permeia o caminho do diretor. Assim, buscaremos através da leitura de um 

processo de criação teatral, uma compreensão de como efetivação da atmosfera cênica vem a 

incidir sobre a arquitetura da cena teatral. 

Deste modo resolvemos observar o estabelecimento da atmosfera observando um 

trabalho prático. Para este feito escolhemos como referência a diretora paulistana Cibele 

Forjaz, uma renomada artista no cenário teatral, que desenvolve um importante trabalho de 

pesquisa cênica em seus espetáculos.   

Formada em direção teatral pela ECA-USP, onde atualmente leciona nas cadeiras de 

Iluminação e Direção. A diretora conta com um longo período de trabalho ao lado do diretor 

José Celso de Martinez Corrêa no Teatro Oficina Uzina Uzona. Para além dessa importante 

referência, Forjaz trabalha há mais de quinze anos com o seu grupo teatral a Cia. Livre, Há 

também em seu currículo diversos projetos paralelos. 

Assim, tivermos a oportunidade de observar o trabalho da diretora junto ao seu grupo, 

o processo de criação do espetáculo “Maria que virou Jonas ou A força da imaginação”. 

Acompanhamos o processo desde o período de imersão no tema até a estreia da peça. 

Diante disso estruturamos nosso trabalho da seguinte forma: o primeiro capítulo 

compreende o que entendemos por atmosfera em um sentido geral e atmosfera da cena. Para 

este feito apoiamo-nos nos escritos de Chekhov e nos artigos do filósofo alemão Gernot 

Böhme.  O primeiro nos fala dos efeitos do fenômeno da atmosfera na cena, já o segundo trata 

a atmosfera dentro dos estudos da Estética. Este primeiro capítulo nos serviu de base para 

podermos observar a criação da atmosfera na cena. 

No segundo capítulo apresentamos um breve percurso histórico de Cibele Forjaz, a fim 

de introduzirmos os processos de trabalho da diretora. Apresentamos também a Cia Livre, 

Companhia da qual Forjaz é uma das fundadoras e que foi o grupo responsável pela 
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montagem do espetáculo observado. Apesar de nossa pesquisa não ter um foco 

historiográfico, acreditamos na importância deste capítulo. Pois, estes dados sobre a 

formação, o histórico de Forjaz e da Cia Livre acrescentam informações que serão 

fundamentais no entendimento do processo de construção da atmosfera da cena. 

No terceiro capítulo começamos a desenvolver o estudo sobre a construção da 

atmosfera no processo de criação do espetáculo “Maria que virou Jonas ou A força da 

Imaginação”.  Para tal, realizamos um estudo sobre a temática desenvolvida para o 

espetáculo. Durante o percurso da pesquisa entendemos que a temática da peça tem muita 

influência na atmosfera da peça.  Percebemos que o trabalho sobre a imersão no tema 

realizado por Forjaz tem profunda importância para todos os artistas envolvidos. 

No quarto capítulo listamos e comentamos alguns dos procedimentos de direção que 

Forjaz utilizou durante o trabalho de criação do espetáculo. Descrevemos tais procedimentos e 

os exemplificamos focando no que tange a efetivação da atmosfera.  

Por fim, no quinto capítulo procuramos descrever de maneira mais detalhada o 

processo de criação e efetivação da atmosfera no espetáculo. Para tal feito optamos por 

realizar uma leitura do processo com base na semiótica de Tadeusz Kowzan. De modo que 

avaliamos o trabalho dos artistas criadores do espetáculo focando o seu diálogo com o 

trabalho de Cibele Forjaz. 

 

1.1 SOBRE OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Primeiro realizamos uma revisão bibliográfica sobre os principais diretores e teóricos 

da cena.  Na sequencia procuramos desenvolver um estudo sobre o que entendemos por  

atmosfera e seus efeitos na cena e por fim uma revisão bibliográfica sobre semiótica teatral, a 

fim de que esta nos auxiliasse na leitura do processo. 

 Em seguida desenvolvemos um estudo sobre Cibele Forjaz e a Cia Livre, revisando 

seu percurso de formação e trabalho através de livros, artigos, vídeos e entrevistas. 

 Acompanhamos durante seis meses o processo de criação do espetáculo “Maria que 

virou Jonas ou a força da imaginação”. Registramos este acompanhamento através de 

anotações, gravações, fotos e entrevistas.  Por conseguinte agrupamos e decupamos todo o 

material registrado e, por fim, escrevemos a dissertação. 
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2  SOBRE A ATMOSFERA CÊNICA 

 

No intuito de estabelecer o foco de nossa pesquisa, buscaremos aqui, ampliar o que 

entendemos acerca dos termos “atmosfera” e “atmosfera cênica”. Como sabemos esse termo 

originalmente provém dos estudos da Física; que por sua vez, indica uma camada de gases 

que envolvem e acompanham a Terra em todos os seus movimentos devido à força da 

gravidade.  Nosso interesse, no entanto, recai sobre a utilização metafórica do termo.  

Gernot Böhme, filósofo alemão, aponta que a expressão atmosfera passou a ser usada 

metaforicamente a partir do século XVIII, evidenciado pelos ideais românticos. O emprego do 

termo, nesse caso, aparece indicando que “algo está no ar” ou que o ambiente está sendo 

afetado por uma relação entre os objetos e a situação, que se alteram a partir de sua percepção. 

 
Foi somente a partir do Século XVIII que o termo passou a ser usado 

metaforicamente, para indicar o estado de ânimo que está "no ar", para o tom 

emocional de um espaço. Hoje, essa expressão é comumente usada em todas as 

línguas europeias; já não parece tão artificial e dificilmente é mesmo considerada 

como uma metáfora (BÖHME, 2013, p.1). 

 

Este filósofo afirma que devido a corrente utilização da palavra atmosfera 

representando essa situação de ambiência, o termo pode ter deixado de ser usado como uma 

metáfora (BÖHME, 2013). No entanto, como estamos lidando nos terrenos da arte, 

acreditamos ser interessante essa sua colocação metafórica, pois estamos buscando uma 

significação específica para o termo. Neste caso estamos procurando localizar a utilização do 

termo “atmosfera” no âmbito da cena teatral. 

Nesse sentido os artigos de Böhme (2013), ao estudar a atmosfera a partir das relações 

de percepção no campo da Estética, vieram para reforçar esta proposta de pesquisa. 

Ampliando o entendimento sobre o termo e evidentemente, fortalecendo o que inicialmente 

estávamos entendendo por atmosfera advinda dos apontamentos do livro de Michael 

Chekhov, ator, diretor e professor russo, discípulo direto de Stanislavski e radicado nos EUA, 

de quem, a princípio, extraímos a ideia de “atmosfera da cena”.  

 

2.1  SOBRE AS BASES DA PESQUISA  

Para começar a entender aqui o que determinamos como atmosfera da cena; 

apresentaremos o nosso ponto de partida. Começamos estes estudos a partir do capítulo 

“Atmosferas e sentimentos individuais” do livro “Para o Ator” de Michael Chekhov.  Onde o 
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autor explica que “a atmosfera é a alma ou a essência da performance” (CHEKHOV, 2010, p. 

73), para ele, a atmosfera sustenta a atuação do artista e envolve o espectador na cena.  

Chekhov (2010) procura explicar que a atmosfera está na relação do ator com o 

ambiente em que acontece a cena, onde os sentimentos individuais de cada ator são 

contaminados por essa atmosfera. O autor afirma que a influência da atmosfera é 

extremamente forte na encenação.  E é justamente este, um dos pontos que nos interessa 

compreender. 

Em nossa pesquisa procuramos estudar o processo de construção dessa atmosfera que 

envolve e sustenta o trabalho do ator e, por conseguinte abraça o espectador.  Para esse fim 

focamos o nosso olhar no trabalho do diretor teatral, considerando-o como a pessoa, que no 

exercício de suas funções é a figura que vai estruturar ou motivar a atmosfera do espetáculo. 

Pois é o diretor quem estabelece a ponte entre o trabalho da equipe de artistas e técnicos que 

criam os elementos da cena, como cenário, luz, figurino, som, texto, etc. e o trabalho de 

criação do ator.  

O diretor frequentemente é a pessoa que conduz o processo de criação do espetáculo 

desde a sua gênese até sua efetivação em cena.  Conduzindo desde a imersão no tema 

proposto para o espetáculo até o detalhamento final dos objetos que irão compor a cena e a 

apresentação do espetáculo.  Todo esse minucioso trabalho desenvolvido pelo diretor, conflui 

na configuração da atmosfera da cena. 

Para entendermos um pouco mais sobre o fenômeno da atmosfera retornamos ao 

Gernot Böhme, que determina o uso do termo “atmosfera” a partir de três pontos: A “aura” de 

Walter Benjamim, que aparece no artigo “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”. O conceito de atmosfera na filosofia de Hermann Schmitz. E por fim a noção 

apontada pelo autor como: Êxtase nas Coisas (BÖHME, 1993). 

O autor relaciona estes três conceitos e determina a atmosfera como “algo” com uma 

qualidade estética e que está na relação entre o sujeito e o objeto. No entanto, o que nos 

chama mais atenção nos artigos de Böhme (1993) é o fato de o autor afirmar que o lugar onde 

é possível fabricar, criar ou estabelecer uma atmosfera é no Palco. 

A respeito do conceito de aura de Benjamim, Böhme (1993, p.116) extrai a ideia de 

que o status da obra de arte está naquilo que Benjamin chamou de “aura”, ou seja, aquela 

característica que a torna única: a experiência de sua contemplação no “aqui e agora”.   

Sobre a atmosfera na filosofia de Hermann Schmitz,  Böhme (1993, p.119)  aponta  na 

obra do filósofo que: as Atmosferas são sempre espacialidades sem fronteiras, disseminadas e, 

no entanto sem lugar, ou seja, não localizável. O autor nos explica que para Schmitz, as 
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atmosferas são potências afetivas de sentimento, espaços que são portadores de humores. Ele 

a coloca não como uma definição, mas a referencia como uma experiência do cotidiano.  

No que diz respeito às “coisas” e o “êxtase” o autor explica que a existência das coisas 

é apontada pela sua localização na relação tempo-espaço, o que determina os modos com as 

percebemos. Assim a atmosfera acaba sendo formada pela maneira como "as coisas" são 

ressiginificadas pelos seus adjetivos e o modo com as sentimos em relação ao lugar onde 

estamos. 

Logo, o que pretendemos neste trabalho é um entendimento do que vem a ser o que 

colocamos como: “atmosfera cênica”. Para que possamos compreender os modos com o 

diretor teatral a constrói e como a mesma fornece o suporte à ação dos atores. Chekhov (2010) 

nos aponta em seu livro a importância da atmosfera na encenação e inclusive descreve alguns 

exercícios práticos. Böhme (1993) por sua vez nos dá um esclarecimento do que vem a ser a 

atmosfera e de como esta pode ser construída. 

No decorrer da pesquisa tivemos alguns embates sobre o que seria a “atmosfera da 

cena”. A princípio tentamos estudá-la como um conceito, mas logo percebemos que 

conceituá-la seria uma limitação ou um fechamento desta ideia. Procuramos também entendê-

la como um elemento da cena, mas a sua efemeridade e não materialidade nos dificultou 

compreendê-la desta forma. 

Logo concluímos que a atmosfera cênica é um fenômeno que acontece: na confluência 

das relações tempo-espaço; na relação dos objetos e elementos que compõe a cena; na relação 

temática do espetáculo e na relação do trabalho do ator. Assim a trataremos como um 

fenômeno que envolve a cena. 

 

2.2   SOBRE A ATMOSFERA DA CENA A PARTIR DO OLHAR DO DIRETOR 

TEATRAL 

 

Começamos aqui por buscar uma relação entre este estudo da estética, no qual o termo 

‘atmosfera’ é tratado pelo filósofo Gernot Böhme e a ideia de atmosfera estabelecida por 

Michael Chekhov no livro ‘Para o ator’.  Chekhov (2010) propõe a efetivação de uma 

atmosfera cênica que dê suporte à ação do ator. Um ambiente propício à encenação, que 

envolva o ator em seu trabalho criativo e por sua vez abrace também o espectador dentro do 

evento teatral. Os estudos realizados por Böhme  nos auxiliaram a esclarecer ao apontamentos 

de Chekhov e nos possibilitam uma compreensão do seu funcionamento.  
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Um esclarecimento aprofundado da utilização destes termos poderá nos fornecer dados 

que sirvam de base para compreender como a “atmosfera cênica” é construída na criação 

teatral. Para este entendimento vamos observar no trabalho do diretor a construção do 

fenômeno “atmosfera cênica”. Como falado anteriormente, acreditamos que o diretor teatral 

no exercício de seu ofício é o responsável pela estruturação da atmosfera da cena durante o 

processo criativo do espetáculo. 

Os processos de criação cênica oferecem uma amplitude de possibilidades e 

procedimentos criativos repletos de signos que juntos formam o objeto de arte. Logo, o 

caminho para a compreensão e leitura da efetivação de uma atmosfera para cena teatral passa 

pelo entendimento acerca dos procedimentos da criação teatral. Assim, um olhar atencioso 

para as maneiras como o diretor teatral procede na elaboração de seu trabalho nos conduz a 

uma percepção do que venha a ser a construção do fenômeno da atmosfera cênica. 

Pensamos então no diretor teatral como aquele que em seu trabalho criativo se apropria 

das ferramentas que o teatro possui, trabalhando-as com a finalidade de atingir a atmosfera 

cênica desejada. Diante disso pressupõe-se que o processo da concepção cênica nas mãos do 

diretor não acontece a partir de um único elemento, mas sim da utilização de todos em função 

de ponto de convergência que crie um diálogo específico entre si. 

Veremos aqui de acordo com Chekhov (2010, p.63), que “é possível localizar inúmeros 

elementos através dos quais se criam atmosferas no palco”. Praticamente tudo que se percebe 

na cena teatral pode servir ao propósito de realçar atmosferas ou mesmo recriá-las. Porém 

acima de tudo isso é necessário que o criador saiba ou pelo menos intua sobre o clima 

desejado para a cena, a fim de que haja uma consciência sob o os objetivos que se almeja com 

esta atmosfera. 

Deste modo, procuramos aqui compreender a necessidade de um diálogo contínuo 

entre os diversos elementos da escritura cênica e o processo criativo do diretor. Por isso, nos 

interessa observar como funcionam os meios e procedimentos da direção dentro do processo 

de encenação para a construção da atmosfera da cena.  

Assim sendo, entendemos que para a observação da construção da atmosfera cênica é 

essencial observar determinadas especificidades, no tocante aos procedimentos de construção 

da encenação. Para então poder observar as funções de cada elemento e de como estes geram 

uma dinâmica criativa, específica no interior do ambiente teatral  que por sua vez  determina a 

criação da atmosfera cênica.  

Verificamos este ponto como motivo de fundamental importância para o entendimento 

do fenômeno da atmosfera que envolverá a cena, pois ao realizarmos tal observação, estamos 
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encaminhando o nosso olhar  para o trabalho do diretor e nos modos como este estabelece, 

cria ou se apropria dos procedimentos de criação teatral e a forma de como esses 

procedimentos influenciam na atmosfera do espetáculo.  

Já citamos que para Chekhov (2010, p.63) uma boa definição para o termo atmosfera 

de uma obra de arte seria “o seu coração, sua alma sensível”. Ou seja, a atmosfera cênica 

indica que está sendo criado um ambiente, ou está sendo estabelecido o clima da cena que 

abraça sensivelmente, afetivamente tanto o ator quanto o espectador.  

Este pensamento nos leva a crer que o diretor deva ter um olhar coerente e coeso sobre 

a criação cênica, pois ele é o responsável pela escritura do texto espetacular. De fato, um dos 

trabalhos fundamentais do diretor está na construção do clima da cena, fator sensível e 

determinante que certamente se conclui no fenômeno da atmosfera cênica.  

 

2.3 SOBRE A ATMOSFERA CÊNICA 

 

Começamos então por entender o termo e suas utilizações.  É possível encontrar a 

expressão “atmosfera” sendo utilizada de múltiplas formas, no entanto, preferimos realizar a 

associação do termo como aparece no capítulo do livro “Para o ator” de Michael Chekhov, 

juntamente com os apontamentos nos artigos do filósofo alemão Gernot Böhme. Fazendo a 

ligação entre o que Böhme (1993) nos apresenta em seus estudos de percepção e estética e o 

que Chekhov (2010) nos aponta sobre esse ambiente receptivo, previamente preparado para 

receber o ator em seu trabalho criativo e o desenvolvimento deste em acordo com o 

espetáculo que está sendo criado.   

Böhme (1993) explica que termo “atmosfera” é comumente empregado para 

demonstrar, significar ou representar: sentimentos, humor, ambiência, tonalidades e 

sensações, podendo apresentar a distinção entre pessoas, objetos e espaços. É possível falar da 

atmosfera de uma manhã ensolarada ou de uma tarde chuvosa, da atmosfera de uma sala onde 

acabou de acontecer um encontro amoroso, a atmosfera de uma cidade, de uma rua, de uma 

época, ou da atmosfera que ronda uma personalidade.  Porém o autor também fala que: “A 

primeira impressão que temos é de que o termo atmosfera se destina a indicar algo 

indeterminado, difícil de expressar, mesmo que seja apenas para esconder a mudez do falante” 

(BÖHME, 1993, p. 113)
8
.  

                                                           
8
 One has the impression that atmosphere is meant to indicate something indeterminate, difficult to express, even 

if it is only in order to hide the speaker’s own speechlessness (tradução nossa). 
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É partindo desta dificuldade de falar sobre o que venha a ser esse “algo” nebuloso que 

denominamos de atmosfera é que pretendemos aprofundar o nosso estudo e 

consequentemente ampliar a nossa possibilidade de compreensão do termo. 

O clima ou o ambiente de muitos fatos ou eventos podem ser descritos pela utilização 

metafórica do termo atmosfera. De modo que seu efeito se mostra presente de uma forma 

etérea no espaço onde se instaura uma ação. Evidenciada na relação entre sujeito-objeto, de 

modo que sua atuação seja capaz de alterar a percepção que temos do ambiente. Segundo 

Böhme: 

O uso frequente, às vezes embaraçado da expressão atmosfera no discurso da estética 

nos leva a concluir que esta se refere a algo que é esteticamente relevante, mas cuja 

elaboração e articulação mantêm-se como um trabalho árduo. Como minhas 

observações introdutórias sugerem a colocação da atmosfera; como um conceito em 

estética deve articular-se com as distinções entre as atmosferas cotidianas de caráter 

diferente. A atmosfera só pode tornar-se um conceito, no entanto, se conseguirmos 

perceber o estado intermediário peculiar de atmosferas entre sujeito e objeto 

(BÖHME, 1993 p 114)
9
. 

 

 

Percebemos que o autor começa a estabelecer um conceito, mas não chega a fechar 

uma ideia. De fato, ele nos afirma que a atmosfera não está nem na esfera do objeto nem do 

sujeito, pelo contrário, é uma co-presença que existe na relação sujeito/objeto.  

A atmosfera só é diferenciada, a partir da percepção que estabelecemos nas polaridades 

entre o ‘eu’ e a ação que percebo, assumindo assim um pacto fixo entre sujeito e objeto. Uma 

atmosfera flui para fora do espaço, alterando a sua percepção e transformando-o em um lugar; 

mesmo que não seja de maneira definitiva.  

As atmosferas são espaços com qualidades vitais e que podem ser percebidos 

sensitivamente. Elas modificam e alteram a percepção e a sensação do lugar, realizando 

também uma ligação entre o espaço e a emoção, promovendo um envolvimento afetivo entre 

sujeito e objeto.  

Logo, a atmosfera se estabelece na relação com o sujeito (que no caso desta pesquisa e 

do processo de criação, podemos determiná-lo como o ator) e o objeto (que aqui também 

                                                           

9
 The frequent, rather embarrassed use of the expression atmosphere in aesthetic discourse leads one to conclude 

that it refers to something which is aesthetically relevant but whose elaboration and articulation remains to be 

worked out. As my introductory remarks suggest, the introduction of ;atmosphere; as a concept into aesthetics 

should link up with the everyday distinctions between atmospheres of different character. Atmosphere can only 

become a concept, however, if we succeed in accounting for the peculiar intermediary status of atmospheres 

between subject and object. (tradução nossa) 
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podemos determiná-lo como o “espaço cênico”, um “lugar” que normalmente é resignificado 

pela cenografia, luz, figurinos e maquiagens).  

Nós só podemos acompanhar a sua presença na medida em que temos a experiência 

direta da mesma. É preciso estar aberto para entendê-la e assim, ser afetivamente 

influenciado, afetado, tocado pela atmosfera. Sabemos que as relações provocadas pela arte 

são relações afetivas, ou seja, de afeto: “afeto” que vem do latim affectus e que significa: 

tocar, e nós somos tocados pelos cinco sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar 

(excetuando-se aqueles que possuem alguma incapacidade). De modo que a arte, de uma 

forma ou de outra, sempre nos toca, ou seja, nos afeta.  

Logo, ao experimentar o contato com o fenômeno da atmosfera em um evento artístico, 

mesmo que esta não seja uma presença física ou material, sabemos que ela é uma “presença” 

e que nos toca, ou seja, nos afeta. Estabelecendo uma relação afetiva. E esta relação afetiva é 

o que nos motiva a entender a importância do estabelecimento da atmosfera que irá permear a 

cena.  

Um determinado estado de espírito alegre pode prevalecer em um ambiente em 

detrimento a um estado de espírito depressivo. Podendo ser claramente verificado, observado, 

percebido, sentido. Chekhov  cita um exemplo deste: 

 

Imagine-se um velho castelo abandonado, onde o próprio tempo parece ter parado há 

muitos séculos e preservado, em invisível, mas obsecante glória, os pensamentos e as 

façanhas, as mágoas e as alegrias de seus habitantes há muito esquecidos. Uma 

atmosfera misteriosa, tranquila, impregna esses salões, corredores, porões e torres 

vazios. Um grupo de pessoas entra no castelo, trazendo consigo uma atmosfera 

ruidosa, alegre, despreocupada, a que não faltam risos e gargalhadas. O que acontece 

agora? As duas atmosferas entrechocam-se imediatamente num combate mortal, e não 

tarda muito para que uma delas se revele a vitoriosa  (CHEKHOV, 2010, p.62). 

 

Böhme também nos fala dessa sinestesia proporcionada pela atmosfera: 

 

Atmosferas são compreendidas como poderes que afetam o sujeito; elas têm a 

tendência para induzir o sujeito a um humor característico. Eles se apoderam de nós, 

não se sabendo de onde, como algo nebuloso, que no Século XVII poderia ter sido 

chamado um “je ne sais quoi,” elas são experimentados como algo místico - e, 

portanto, irracional (BÖHME, 2013, p. 3)
10

 

 

Deste modo a atmosfera apresentada pelo autor é a sensação que temos a partir de uma 

experiência imediata quase que exterior a nós. Assim, estamos procurando compreender a 

                                                           
10

 Atmospheres are apprehended as powers which affect the subject; they have the tendency to induce in the 

subject a characteristic mood. They come upon us from we know not where, as something nebulous, which in the 

18th century might have been called a je ne sais quoi, they are experienced as something numinous - and 

therefore irrational. (Tradução nossa) 
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atmosfera da cena como uma condição específica para a percepção individual de sua 

ambiência.  

Temos então, uma experiência imediata a partir dos "fenômenos atmosféricos" 

estabelecidos na cena, como qualidades que podem proporcionar a ligação da energia do ator 

ou do espectador com o ambiente instaurado na cena. Tendo o seu corpo e os seus sentidos 

emocionais e afetivos sendo tocados pelas forças da natureza personificadas no ambiente da 

cena, ou seja, o ator tem a sua performance afetada pela atmosfera que foi criada naquele 

ambiente cênico para sua interpretação. 

Aqui já estamos buscando estabelecer um ponto de convergência entre o que 

constatamos acerca do o entendimento do que venha a ser a atmosfera da qual Chekhov e 

Böhme nos falam, observando a sua efetivação de forma prática.  

Pontuamos assim, a relevância da efetivação, ou construção, de uma ambiência 

específica criada para uma situação ou cena e percebemos a atmosfera como algo que provoca 

e estimula a relação entre emissor e receptor. E na percepção da cena, o indivíduo não apenas 

sentirá a presença de um fenômeno externo, mas algo que está muito próximo de seu próprio 

corpo integrado com aquilo que ele sente ou percebe.  

Logo, temos as materialidades que surgem a partir da necessidade do estabelecimento 

da atmosfera. Percebê-las é um processo dinâmico, porque elas próprias produzem atmosferas 

e, portanto, a sua contextualização se dá nas relações que se estabelecem entre ator e ou 

espectador e o ambiente estabelecido para a cena. Assim, as materialidades promovem a 

possibilidade da percepção da atmosfera na cena.  

Consideramos que através dos elementos materiais que compõem a cena teatral é 

possível perceber a atmosfera sendo estruturada, ou seja, é possível ler a instauração da 

atmosfera através dos elementos materiais postos em cena. De modo que os processos 

criativos de sua instauração devem ser cuidadosos, no sentido de que um equívoco em 

construção pode afetar todo o evento cênico.  

O que distingue esta materialidade é o seu lugar espacialmente estabelecido, sua 

corporeidade, a sua identidade, a forma que funciona como potência, ou ponto de 

condensação de qualidades possíveis de serem percebidas atmosfericamente. Ou seja, as 

materialidades possuem uma relação significativa de acordo com o espaço na qual ela está 

inserida. 

É na percepção dessa relação sígnica que se estabelece o ponto de contato entre sujeito-

objeto. Assim, podemos experimentar, de fato, que existe um acordo objetivo neste encontro 

entre sujeito e objeto. As atmosferas não são coisas materiais, mas elas podem ser percebidas 
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ou sentidas a partir da relação significativa que as coisas possuem, ou seja, a partir da relação 

cultural que possuímos com elas. 

Logo, após o entendimento de uma interação consciente entre sujeito e objeto, 

buscaremos agora o entendimento do que Chekhov nos fala de uma interação afetiva entre o 

ator e a atmosfera: “Os atores que possuem ou recém adquiriram amor e compreensão pela 

atmosfera de uma performance sabem muitíssimo bem que forte vinculo ela cria entre eles e o 

espectador” (CHEKHOV, 1986, p.58). 

 Aqui percebemos que o ator, quando bem relacionado com a atmosfera instituída para 

o espetáculo, estabelece uma relação afetiva com a cena que capaz de envolver o espectador.  

Este vínculo que se estabelece na relação entre ator e espectador está neste “algo” localizado 

entre o sujeito e o objeto, ou seja, a atmosfera do espetáculo.  

Este “algo” suspenso no ar, estabelecido na relação o tempo/espaço, ou seja, a própria 

relação tempo/espaço é a atmosfera que envolve tanto o sujeito quanto o objeto. É a atmosfera 

instaurada no ambiente que abraça a performance do ator/criador/artista. Quando a atmosfera 

está plenamente instaurada ela envolve tanto o artista quanto o espectador que é o receptor da 

obra.  

De modo que, os objetos, ou seja, as materialidades, as quais nós estamos apontando 

aqui através dos elementos da cena teatral, criam espacialidades com as quais os sujeitos, ou 

seja, os atores, irão se relacionar. É no encontro entre ambos que se instaura a atmosfera da 

cena.   

Assim temos: uma atmosfera que foi criada para receber o ator em sua ação; o ator, que 

com os seus sentimentos individuais, o seu prévio entendimento do que vem a ser a temática 

da cena, interage com essa atmosfera e a complementa; e por fim o espectador, ou seja, o 

receptor da obra, que é abraçado e contagiado pela atmosfera do espetáculo. Chekhov nos fala 

dessa relação: 

 

Um desempenho coercivo, irresistível resulta da ação recíproca entre o ator e 

espectador. Se os atores, diretor, autor, cenógrafo e, com frequência, os músicos 

criaram verdadeiramente a atmosfera para a performance, o espectador não será capaz 

de lhe permanecer distante, mas,  pelo contrário reagirá com inspiradoras ondas de 

amor e confiança (CHEKHOV, 2010, p.52). 

 

O autor aqui também nos lembra da importância de também consideramos o 

espectador como um elemento que deve ser pensado dentro processo criativo. Sendo este 

espectador, também parte integrante da criação artística.  



27 
 

Inclusive dentro do trabalho da direção, é fato importante pensar o lugar da audiência, 

de modo que o lugar do receptor seja ponderado dentro da atmosfera que envolve o 

espetáculo. Lembrando que o formato ou o modelo de lugar cênico seja previamente 

estabelecido dentro do processo de criação, até mesmo a possibilidade de mudanças neste 

lugar cênico deve ser previamente pensada pela direção. Pois, esta relação afeta a ação dos 

atores. 

Geralmente os espetáculos são criados pensando como será a relação com o 

espectador, se a plateia ficará próxima, distante, sentada ou em pé, enfim esta relação deve ser  

pensada no processo criativo. De modo que o espectador, independente de sua localização, 

também é parte integrante da atmosfera. Reafirmando que a presença do espectador 

normalmente influencia os atores. 

Continuando um pouco mais sobre a interação com o espectador, consideramos 

importante esta relação, mesmo que não seja o foco principal de nossa pesquisa. Nosso 

objetivo não é observar a atmosfera de um espetáculo pronto, mas sim o seu processo de 

criação.  Logo, o que estamos pesquisando é o modo de como a atmosfera é construída, mas 

temos a consciência de que em um dado momento o espetáculo será apresentado a uma plateia 

de espectadores que se integrarão na atmosfera preparada para o espetáculo.  

Ainda sobre esta citação do capítulo do livro de Chekhov (2010), realçamos que este 

pensamento do autor nos afirma que a atmosfera é dada na articulação dos elementos da cena. 

A sua construção acontece em acordo íntimo com a criação geral do espetáculo. Ampliando 

esta visão fica evidenciado que ela permeia todo o espetáculo, estando presente em todos os 

seus elementos.  

Isto é, a atmosfera está diretamente relacionada com a articulação de todos os 

elementos presentes na cena. É importante entender o que vem a ser esta articulação. Pois é na 

confluência dos elementos da cena que se instaura a atmosfera, é na articulação destes que se 

torna possível estabelecer um acordo íntimo que constitua o diálogo entre sujeito e objeto.  

Böhme também nos fala da importância que a cenografia e seus elementos têm na 

instauração da atmosfera. Ele afirma que o cenógrafo é o artista capaz criar atmosferas e que a 

cenografia é responsável por sustentar a ação do ator e envolver o espectador. O autor procura 

encontrar é uma objetividade, ou uma materialização para o que ele aponta como “atmosfera”. 

 
A questão parece diferente e se aproxima do lado da produção estética, o que torna 

possível ter um acesso racional a esta entidade "intangível". É a arte da cenografia que 

livra atmosferas do odor do irracional: aqui está a questão da produção de atmosferas. 

Todo este conjunto não teria sentido se as atmosferas fossem algo puramente 

subjetivo. O cenógrafo deve relacioná-las a um público mais amplo, que poderá 
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experimentar a atmosfera gerada no palco, em grande parte, da mesma maneira. E 

depois tudo, a proposta da cenografia é estabelecer em cena uma atmosfera que servirá 

de base para à ação, sintonizando os espectadores para o acontecimento teatral e serve 

para os atores com uma caixa de ressonância para sua ação. A arte da cenografia, por 

conseguinte, demonstra a partir do lado da práxis que a atmosfera é algo quase 

objetivo (BÖHME, 2013, p.3) 
11

. 

 

O filósofo também amplia as possibilidades que a cenografia tem para além dos palcos, 

citando cenografias de grandes eventos comerciais e políticos. No entanto, o que nos interessa 

aqui é a tentativa do autor em racionalizar o estudo das atmosferas, afirmando que estas 

podem ser criadas. Neste ponto ele acaba dialogando com o que Chekhov (2010) nos 

apresenta, quando fala que no momento que os artistas criam uma atmosfera, o espectador se 

integra e se entrega à encenação. 

Evidentemente, entendemos aqui que a cenografia não é o único elemento, que sozinho 

estabelece a atmosfera de um espetáculo. Ela se integra aos outros elementos da cena teatral 

para que juntos formem a atmosfera que permeará a cena. 

Temos na percepção da efetivação da atmosfera o ponto de explosão onde fica 

esclarecida a relação afetiva que se forma ao redor da cena. Este é o momento onde cada 

elemento que foi pensado, estudado, estruturado e formado dentro da criação do evento cênico 

teatral, tem confirmação de sua efetiva presença. Isto é o que torna justificável a presença do 

olhar de um diretor que coordene estes elementos de modo que sua construção seja coerente 

com os objetivos pré-estabelecidos.  Chekhov nos fala desta harmonia proporcionada pela 

atmosfera: “O espaço, o ar em redor que você encheu de atmosfera sempre sustentará e 

despertará novos sentimentos e impulsos criativos. A atmosfera incita-nos a atuar em 

harmonia com ela” (CHEKHOV, 2010, p.60). 

Esta atuação em harmonia na qual Chekhov afirma é um dado interessante, pois a 

tomada de consciência da atmosfera de um espetáculo conduz ao êxito de uma encenação. 

Também é responsável pela relação de segurança que o ator precisa para sua ação. O autor 

também nos aponta que há dentro da atmosfera uma força dinâmica e propulsora que 

impulsiona a ação dos atores.   

                                                           
11 The matter looks different if approached from the side of production aesthetics, which makes it possible to 

gain rational access to this “intangible” entity. It is the art of the stage set which rids atmospheres of the odour of 

the irrational: here, it is a question of producing atmospheres. This whole undertaking would be meaningless if 

atmospheres were something purely subjective. For the stage set artist must relate them to a wider audience, 

which can experience the atmosphere generated on the stage in, by and large, the same way. It is, after all, the 

purpose of the stage set to provide the atmospheric background to the action, to attune the spectators to the 

theatrical performance and to provide the actors with a sounding board for what they present. The art of the stage 

set therefore demonstrates from the side of práxis that atmospheres are something quasi-objective. (tradução 

nossa) 
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O processo de criação desta força que é concebida pelos artistas responsáveis pela cena 

e coordenada pelo Diretor Teatral é a base de nossa pesquisa.  Logo, o que buscamos aqui é 

entender os meios pelos quais se instaura a atmosfera no âmbito da encenação e como esta 

influencia a ação dos atores e envolve o espectador.  

A instauração deste movimento dinâmico conduz o jogo da cena à concretização da 

atmosfera propícia ao acontecimento cênico. “Não existe atmosfera desprovida de dinâmica 

interior, vida e vontade. Tudo o que se precisa para obter inspiração vinda dela é abrirmo-nos 

para seu influxo” (CHEKHOV, 2010, p.68). A articulação dos elementos, a ativação da 

memória relativa às espacialidades, o fluxo dos sentidos, conduz atores e espectadores a se 

perceberem na cena. Quando os atores e espectadores se entendem na dinâmica do processo e 

se estabelecem dentro da cena é o momento quando são abraçados pela atmosfera.  

Logo, temos na relação entre ator-ambiente–espectador o ponto de convergência final 

onde se efetiva o clima da cena. De modo que, temos um ambiente cênico previamente 

estabelecido por seus criadores e que pode ser reconhecido pelos seus signos. Consideramos 

este ambiente cênico o lugar onde ocorre a junção de todos os elementos da cena, elementos 

que são próprios do fazer teatral. E é a partir da relação entre estes elementos que se forma a 

atmosfera da cena. 

Após colocarmos aqui um entendimento do que determinamos por ser tal fenômeno da 

atmosfera cênica, vamos dar continuidade ao que propomos como pesquisa: a observação do 

seu processo de construção da atmosfera cênica visto sob a ótica do diretor. Para esta pesquisa 

escolhemos a diretora Cibele Forjaz junto a seu grupo teatral a “Cia. Livre”.  
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3 SOBRE CIBELE FORJAZ E O TEATRO DE GRUPO 

 

A fim de sistematizar o nosso processo começamos aqui apresentando o percurso de 

formação da diretora e o seu trabalho dentro de seu grupo a Cia. Livre.  Para que seja possível 

um entendimento anterior ao espetáculo onde observamos o processo de criação da diretora.  

Evidentemente que colocamos aqui todo este percurso, por acreditar que o seu 

histórico também faz parte da atmosfera que envolve o seu trabalho. Observando sua 

trajetória entenderemos os seus procedimentos e o trabalho da Cia. Livre. Ou seja, 

percebemos que esta trajetória impregna a aura dos seus métodos de criação.  

Como continuidade destes estudos, nos propusemos acompanhar a construção de um 

espetáculo teatral. Observando na criação especificamente no que tange o trabalho da direção. 

Para este feito escolhemos observar o processo de criação de uma Diretora teatral, 

trabalhando dentro de um “grupo de teatro”.   

A diretora em questão é a paulistana Cibele Forjaz e o seu grupo é a Cia. Livre. Para 

entender um pouco mais sobre o estabelecimento das relações que estamos propondo e 

podermos avançar nas análises feitas a partir dos nossos registros de observação, vamos fazer 

uma apresentação de nossa artista, de seu grupo e de seus trabalhos.  

Consideramos importante realizar esta apresentação em forma de um capítulo, pois é 

fundamental para pesquisa. Logo, o que estamos trazendo aqui é um embasamento para que 

se entendam posteriormente as relações que estamos propondo no entendimento da construção 

da atmosfera da cena no trabalho da diretora. 

Apresentamos a atmosfera como um ambiente que é propício a um acontecimento. É 

com este intuito que vamos apresentar a nossa diretora, o seu trabalho e, sobretudo o seu 

grupo teatral. Para que enfim possamos chegar ao entendimento de como se formam as 

relações no processo de construção do espetáculo e de como estas fomentam a efetivação da 

atmosfera da cena.  

Consideramos importante apresentar o processo de formação da diretora, pois sabemos 

que na maneira como cria o espetáculo: se apropriando, inventando, estabelecendo seus 

procedimentos; o modo como articula, coordena e concatena os elementos da cena é uma 

conjunção de seu histórico de formação profissional.  Ou seja, seu modus operandis é fruto 

desse lastro.  De modo que, o ambiente ou a “atmosfera” com a qual Cibele utiliza para 

realizar o seu trabalho está dado a partir de sua formação. 

Assim, apresentamos aqui, de forma simplificada, pois este não é foco de nossa 

pesquisa, um pouco do histórico de Cibele Forjaz e da Cia. Livre, com o intuito de introduzir 



31 
 

o processo de trabalho da diretora e o espetáculo onde observamos a construção da atmosfera 

da cena. 

 

3.1  SOBRE O TEATRO DE GRUPO 

 

A arte teatral é por excelência uma arte coletiva. De modo que pensamos sempre o 

teatro como uma obra realizada a partir de um agrupamento de pessoas que se unem em 

função da criação de um trabalho em comum. Um coletivo que envolva pessoas com 

interesses artísticos em comum e a partir deste desejo realize diversos espetáculos. Partindo 

deste ideal, diversos artistas se unem neste sonho de poder realizar um trabalho que seja 

coerente e coeso.   

Falar sobre Cibele Forjaz é falar sobre teatro de grupo.  Para que possamos entender a 

natureza da sua obra teatral é interessante começar refletindo sobre o teatro de grupo. André 

Carrera (2008) que já desenvolve uma pesquisa acerca do assunto nos afirma que: 

 
A história dos grupos de teatro no Brasil mostra como a unidade de trabalho do grupo 

permanente (a sua modalidade amadora), foi fundamental para o início da estruturação 

de um sistema moderno do teatro brasileiro. Ao buscar um teatro que funcionaria com 

independência em relação tanto aos mecanismos do mercado como ao regime do gosto 

estabelecido, os amadores puderam, inicialmente, estabelecer vínculos com novos 

modelos de cena (CARRERA, 2008, p. 1) 

 

Carrera nos coloca aqui que os grupos de teatro amador são em grande parte 

responsáveis pela formação do teatro de grupo no Brasil. No entanto, como estamos falando 

de uma artista paulistana, então cabe aqui recordar um pouco sobre a história do teatro de 

grupo na cidade de São Paulo.  

No início do século XX, com a chegada dos imigrantes italianos, se estabeleceu uma 

boa base para o que futuramente, seria o mercado mais promissor para o teatro de grupo. 

Estes imigrantes tinham a necessidade da convivência em grupo. Quase mesmo uma questão 

de sobrevivência em um país estrangeiro. E foi nesse meio, que surgiram os grupos amadores 

denominados de “filodramáticos”.  

 

Foram muitos os grupos italianos filodramáticos em São Paulo e se diferenciavam 

entre si em função da ideologia que os motivava. Movimentos operários, grupos de 

artesãos, homens e mulheres simples para quem a expressão artística serviria como 

aprimoramento, diversão e forma de comunicação (VENEZIANO, 2006, p.48.). 
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Aqui Neyde Veneziano nos conta um pouco destes grupos filodramáticos e logo 

fomentaria inclusive, segundo a autora e pesquisadora no assunto, o “Teatro de Revista” na 

cidade. Porém, estes grupos que se formaram no contexto paulistano, sob a tutela dos 

imigrantes italianos, logo dariam origem àquele que seria um dos mais importantes teatros na 

cidade de São Paulo: o Teatro Brasileiro de Comédia. 

Então temos nos anos 40 o surgimento do TBC, teatro que instaurou a formação de um 

teatro profissional. O TBC trabalhava com um grupo de artistas fixos.  Logo, um ponto 

importante deste foi a profissionalização de seus artistas.  Criando e produzindo espetáculos 

em um ritmo frenético, o TBC é o empreendimento que transformou o rumo da cena teatral 

nacional. Em dezesseis anos foram levadas no palco da Rua Major Diogo, na região central de 

São Paulo, cento e quarenta e quatro obras, vistas por quase dois milhões de pessoas. 

Ainda não perdendo o foco de nossa artista, nos interessa encaminhar o nosso olhar 

para dois grupos em específico, que nos ampliam o entendimento acerca do teatro de grupo 

em São Paulo e que certamente reverbera para todo o país.  

São dois grupos que fortemente influenciam o trabalho de Cibele Forjaz: o Teatro de 

Arena formado por Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, José Renato Pécora e outros; e o 

Teatro Oficina formado por José Celso Martinez Corrêa, Renato Borghi, Amir Haddad e 

outros. 

  O Arena e o Oficina são dois grupos de extrema relevância no cenário teatral 

nacional. A importância de ambos reflete em todo o país, sobretudo pela sua força política. 

São dois grupos paulistanos que produziram intensamente nas décadas de 50, 60 e 70.  

O Arena apresentava uma visão mais nacionalista, montando sempre espetáculos de 

autores nacionais, enquanto o Oficina estava influenciado por ideias existencialistas. Com a 

ditadura militar estes grupos acabaram sendo desmantelados, pois muitos de seus artistas 

foram exilados. No entanto é com o esfacelamento destes grupos que chegamos ao nosso 

tema. 

Em uma entrevista a nós concedida, diretora Cibele Forjaz afirma: 

 

Pra mim, no teatro, sempre foi muito importante a ponte entre a geração que veio 

antes. Uma geração passa para a outra, ao vivo, ou por contraponto, ou por 

continuidade, geralmente uma geração aprende com a outra. No caso da nossa 

geração, o fato de ter acontecido a ditadura militar e o exílio de vários grupos, o 

Arena se desestrutura inteiro, o Boal vai para o exílio, idem o Oficina. Quando eles 

voltam em 1979 demora muito tempo pra eles se reorganizarem, voltarem a 

trabalhar. A economia do Brasil dos anos 80 estava muito ruim. Então, eu sentia 

muita falta da relação direta com a geração que vem antes, assim como o Zé teve 

tanto com o TBC, quanto com o Kusnet, com madame Morrinot, que são as grandes 
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referências dele e eu sempre tive isso com o Arena e o Oficina de serem mitos pra 

mim. (Entrevista concedida na cidade de São Paulo, no dia 22 de setembro de 

2014)
12

. 

 

Aqui Forjaz se declara de uma geração que se formou nos anos 80, quando boa parte 

dos artistas que ela admirava, estava retornando do exílio pós-ditadura, e estava se 

reorganizando. Forjaz se considera órfã destes exemplos, durante seu período de formação, 

tendo que formar assim, seus próprios modelos. Porém, nossa artista teve a possibilidade de 

trabalhar nos anos 90, durante um longo período, com o diretor Zé Celso na Cia Teatro 

Oficina Uzyna Uzona.  

 

3.2 SOBRE CIBELE FORJAZ SIMÕES  

 

Cibele Forjaz é uma artista livre. Porém trabalha constantemente com uma liberdade 

advinda de seu desejo de trabalhar em grupo. O teatro de grupo é uma constante em sua vida. 

Sua primeira formação teatral tem uma breve passagem pelo CPT de Antunes Filho, Porém 

Logo ingressa no curso de direção teatral pela ECA na Universidade de São Paulo.  

No período em que cursava Direção teatral na ECA/USP, Forjaz foi convidada por 

alguns professores para realizar uma montagem e logo começou a integrar um grupo formado 

por colegas de sala e de departamento: a Barca de Dionísio, grupo do qual ela era uma das 

fundadoras, juntamente com William Pereira, Antônio Araujo, Lúcia Romano, entre outros, 

culminado na montagem do espetáculo ‘Leonce e Lena’ de Georg Büchner, em 1987. Em 

1989 dirigiu sua primeira versão de Woyzeck no grupo Barca de Dionísio.  

Durante sua carreira Forjaz já integrou três importantes grupos teatrais, no cenário 

paulistano, são eles: “A Barca de Dionísios” nos anos de 1985 a 1991; O grupo Oficina 

Uzyna Uzona nos anos de 1992 a 2001; e a Cia Livre desde 1999 até os dias atuais. Para além 

destes grupos, a artista também é parceira e colaboradora de diversos outros grupos teatrais na 

cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Além de ter realizado diversos projetos 

paralelos com importantes artistas e grupos da cena teatral como: a Cia mundana, a Cia São 

Jorge de variedades, as atrizes Isabel Teixeira, Georgete Fadel, Denise fraga, etc.  

Nos seus trabalhos de direção com a Barca de Dionísio podemos destacar: “O Homem 

da Flor na Boca”, de Pirandello em 1988; “Fala Comigo Doce como a Chuva”, de Tennessee 

Williams em 1988; “Noite”, de Harold Pinter em 1988; porém, foi em 1989 que Cibele 

                                                           
12

 As entrevistas aqui citadas se encontram na integra nos apêndices. 
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ganhou o prêmio de diretora revelação, com a adaptação do romance homônimo de Clarice 

Lispector “A Paixão Segundo GH”, com Marilena Ansaldi. 

No entanto, logo no começo dos nos anos noventa, Cibele foi convidada a participar 

do Teatro Oficina Uzina Uzona, sob a tutela do diretor Zé Celso Martinez Corrêa. Ali, Forjaz 

foi se embebedar nesta inesgotável fonte de criação. Criando a luz, sendo assistente de direção 

ou trabalhando na produção ou participando ativamente de todos os espetáculos da 

companhia.   

Forjaz esteve fortemente envolvida com o diretor e criador do Teatro Oficina, que 

obviamente, além de ser um renomado diretor teatral da cena contemporânea, tem uma 

importante passagem na história do teatro nacional nos anos de 1950/60/ 70. Cibele nos conta 

aqui em entrevista um pouco de como se deu este encontro 

 
O que aconteceu, foi que eu fui fazer um teatro que não era de grupo, pela primeira 

vez e eu já estava formada, já tinha dirigido a Paixão segundo GH, de Clarice 

Lispector, com Marilena Ansaldi, era uma jovem promissora diretora. Então me 

chamaram para dirigir um espetáculo como diretora contratada e fiz, a gente 

ensaiava no Teatro Sérgio Cardoso, ensaiávamos numa sala e na outra sala estavam 

o Zé Celso, Marcelo Drummond e Raul Cortez, ensaiando “as Boas”.  Estreamos no 

Centro Cultural São Paulo, uma semana antes da estreia de As boas, e foi a primeira 

vez que não me reconheci em cena. Já tinha dirigido umas seis, sete, oito peças, 

algumas na escola, outras fora, na Barca tinha dirigido o Lamento de Ariadne que 

foi um processo de construção colaborativo. Quando eu fiz esse espetáculo que não 

era de grupo e havia sido contratada para fazer, isso deu uma crise muito grande. 

Era um texto super bonito, era um elenco de bons atores, cada um vindo de um 

lugar, eu olhei aquilo e não me reconheci ali. Eu achei que não estava pronta pra 

dirigir, que eu não sabia dirigir ator direito.  Nessa época a barca começou a dar 

uma balançada, porque cada um foi para um lado. Eu entrei em crise total, minha 

mãe tinha ido morar no EUA, eu fui passar uns dias com ela, fui pra Nova York, 

passei um mês, vendo vídeos de tudo que eu tinha estudado e nunca tinha visto, vi 

várias coisas, e quando eu cheguei tinha um recado pra mim do Zé, me convidando 

para fazer a Luz do Hamlet. Na verdade eu resolvi ficar no Oficina, quando eu vi 

ele dirigindo atores. (Entrevista concedida na cidade de São Paulo, no dia 22 de 

setembro de 2014). 

 

 

E é nesse período dos anos noventa que Zé Celso reestabelece o Teatro Oficina Uzyna 

Uzona,  o que vem até hoje ser uma das companhias teatrais mais importantes de nossos dias. 

Cibele participou ativamente da reestruturação do teatro e do grupo, participando da 

montagem “Ham-let” com o Teatro Oficina ainda em obras. Ali neste ambiente que nossa 

artista, completa sua formação como uma diretora que desejava trabalhar criativamente, 

sobretudo, dentro da estrutura formal de um teatro de grupo.  

Concomitante, a sua atuação como diretora Forjaz desenvolveu um forte trabalho 

como iluminadora ou para utilizar outro termo: ‘light designer’, criando a iluminação para 

muitos espetáculos de diversos grupos paulistanos, principalmente na década de 90. Inclusive 
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sua pesquisa acadêmica tanto de mestrado, quanto de doutorado são relativas à história da 

iluminação cênica.  

Seu trabalho mais expressivo como ‘light designer’ foi quando trabalhou na Cia. 

Uzina Uzona no Teatro Oficina do diretor Zé Celso Martinez Corrêa.  Criando ou desenhando 

a luz para quase todos os espetáculos da companhia nesta época, como ‘Ham-let’, ‘Mistérios 

Gozozos’, ‘Bacantes’, ‘Ella’, ‘Os sertões’, ‘Cacilda’ entre outros. Forjaz também criou a luz 

para muitos espetáculos de diversos grupos paulistanos. 

Questionando Forjaz, sobre a sua saída do Oficina ela nos conta que: 

 

Eu já estava há algum tempo para sair e o Zé não me deixava. Eu sou diretora e lá 

eu não consegui dirigir, lá é o lugar do Zé. E toda vez que eu falava em sair ele me 

convidava para dirigir lá. Mas eu via que era impossível, havia muito trabalho lá, e 

o trabalho próximo era produção. Não havia necessariamente um espaço para minha 

direção, eu demorei pra sair, uns dois, três anos, porque era necessário estar lá. 

Sempre brinquei que se eu pudesse ser duas, uma de mim tinha ficado lá. 

(Entrevista concedida na cidade de São Paulo, no dia 22 de setembro de 2014). 

 

Foi ainda durante o  tempo em que estava no Teatro Oficina que começou a surgir a 

Cia. Livre, companhia na qual Cibele dirige até hoje seus espetáculos.  Foi a partir de um 

ciclo de leituras de peças de Nelson Rodrigues no SESC Pinheiros que saíram os dois 

primeiros espetáculos da companhia. 

 

3.3 SOBRE CIBELE FORJAZ E A CIA. LIVRE 

 

As três únicas regras de jogo na constituição da Cia. Livre foram: (1) As pessoas 

valem mais do que as coisas; (2) Cada um e todo mundo pode propor um projeto, 

desde que consiga convencer os seus pares e produzir meios do projeto vingar; (3) 

Dívida não. Acrescento agora; (4) “no meio da tempestade, reduzir-se à menor 

grandeza... (FORJAZ,  2012, p. 233). 

 

A partir destas regras, por volta do ano de 1999, nasceu a Cia. Livre que veio 

principalmente do desejo de Cibele Forjaz em estabelecer um agrupamento de pessoas com 

certas afinidades, um histórico em comum e, sobretudo o forte desejo de fazer teatro. Mas 

fazer um teatro com extrema qualidade e competência. Um grupo que permaneceria sempre 

em transição, ou seja, um grupo Livre.  

Estamos falando de uma diretora que trabalhou em diversos grupos e ou em projetos 

isolados, mas sentimos em sua fala que o desejo de estabelecer um “grupo” sempre foi muito 

forte. Trabalhar em grupo pressupõe a busca de uma unidade de pensamento entre diversas 

pessoas que pretendem comungar de um mesmo ideal. Impor suas vontades, mas também ter 
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que ceder às vontades dos outros. É expressar a sua vontade por meio de um trabalho coletivo, 

sobretudo que gere continuidade. Aqui é própria diretora que nos conta sobre como foi o 

princípio do grupo: 

 

Tudo começou com um grupo de amigos, todos artistas criadores com uma historia 

de vida e de profissão construídas no teatro de grupo, mas que, por alguma razão, 

naquele momento de nossas vidas, estavam desgarrados. Encontravamo-nos em 

algum lugar da Vila Buarque, Vadim Nikitim, Gustavo Machado, Isabel Teixeira, 

Alessandra Domingues, Élcio Nogueira, Renato Borghi e muitos outros que 

apareciam para as nossas noitadas de leitura de textos e conversas sobre teatro. 

Queríamos fazer teatro Juntos, porém com relações mais livres... (FORJAZ, 2012, 

p.15) 

.  

Nesta relação de liberdade, com muito entra e sai, com muitas crises e, sobretudo com 

muitos espetáculos. Apresento aqui as peças da Cia. Livre dirigidas por Forjaz: “Toda Nudez 

Será Castigada”, de Nelson Rodrigues em 2000; “Um Bonde Chamado Desejo”, de Tennessee 

Williams em 2002; “Arena Conta Danton”, texto de Fernando Bonassi inspirado no clássico 

“A morte de Danton” de Georg Büchner  em 2004; “VemVai - O Caminho dos Mortos”, texto 

de Newton Moreno em 2007; “Raptada pelo Raio” de Pedro Cesarino (uma livre recriação a 

partir do  mito-canto Kaná Kawã);  “A Travessia da Calunga Grande”, de Gabriela Almeida; 

“Cia. Livre Conta Kaná Kawã”, (remontagem do espetáculo “Raptada pelo Raio” de Pedro 

Cesarino) em 2014 e por fim “Maria Que Virou Jonas ou A Força da Imaginação” com texto 

de Cássio Pires em 2015. 

O sonho do trabalho em grupo é o de poder estabelecer uma unidade criativa e que 

esta se perdure por muitos anos e principalmente por muitos trabalhos. Entendemos aqui certa 

utopia neste desejo. Sabemos que alguns grupos têm conseguido este feito, a custa de muita 

discussão e, sobretudo de muito trabalho.  

Mas o que é que move esta possibilidade do trabalho em grupo? Não podemos ser 

inocentes a ponto de acreditar que somente os ideais estéticos mantém um grupo, nem 

tampouco somente o dinheiro é capaz de sustentar um grupo. Sobre isso Forjaz afirma: 

 

Queríamos trabalhar em grupo, de fato (porque essa é a natureza do teatro, sua 

grande força e seu maior desafio), mas como gatos escaldados, não queríamos mais 

que nossas identidades e desejos como artistas independentes ficassem obnubiladas 

pelo fato de pertencer a um grupo coeso e coerente. Começamos a sonhar com uma 

Companhia Livre... Ah, a liberdade... pássaro fugidio  (FORJAZ,  2012, p.15.) 

 

O importante no caso é a relação de cumplicidade que se estabelece entre seus 

criadores e possibilita um estado de trabalho que só é provável dentro desta unidade. Mesmo 

que se entenda esta unidade como um campo aberto repleto de possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ__GZyrvKAhXEDJAKHW9pCHsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.artistasunidos.pt%2Fprogramacao%2F811--a-morte-de-danton-de-georg-buechner&usg=AFQjCNEm5KdCTL6YYeETeanIeqvxPB_p2w&sig2=g0KaQGYTZr6o9r6nF-qL7Q&bvm=bv.112064104,d.Y2I
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Pode parecer ambíguo, mas é esta a sensação, a ambiência, o clima, que percebemos 

ao ter contato com o trabalho de Cibele Forjaz e sua Cia. Livre. Entender esta dinâmica não é 

realmente muito fácil, pois ainda estamos presos a conceitos muito arraigados sobre o que é 

ser uma companhia teatral, e mais ainda sob a obrigação que temos de pertencer e ser 

pertencido a essa companhia.  

O que percebemos em seu trabalho é uma distinta liberdade de criação que possibilita 

ampliar seus procedimentos criativos em uma pluralidade de obras, nas quais compreendemos 

que a unidade criativa da artista está na atmosfera que ela estabelece para que o trabalho 

teatral se efetive com uma potência criadora, que está presente em suas obras.  

O entendimento de liberdade que um grupo teatral pode ter certamente passa pela 

relação da cumplicidade, da disciplina e, sobretudo com o respeito pelo trabalho do outro. De 

modo que as relações de trabalho e de criação somente se efetivam frente a essa conivência. 

“Como o próprio nome da companhia indica, a primeira premissa na constituição desse grupo 

de teatro foi o que chamamos simbolicamente de “livre” (FORJAZ, 2012, p.217). O que se 

percebe então aqui entre a diretora e seu grupo, é essa sensação de que as afinidades se 

estabelecem a partir do entendimento que o trabalho em grupo tem que ser muito levado a 

sério. Mesmo que essa seja uma cumplicidade Livre. 

 

Para mim, o resultado cênico no teatro não está na medida da excelência de seus 

criadores ou de suas criações, mas na relação dinâmica e verdadeira entre as partes 

que o constituem. A criação do coletivo depende de uma pérola única, tão linda 

quanto rara nos nossos sistemas de produção: a presença (FORJAZ, 2012, p.16). 

 

O que fica esclarecido é que nem sempre essas ditas relações de cumplicidade e 

certezas se estabelecem frente, sobretudo, as questões financeiras. A manutenção de um grupo 

teatral talvez dependa mais do desejo de uma unidade de trabalho do que propriamente a 

vontade de trabalhar. Obviamente que o dinheiro, é um assunto delicado, no que tange as 

relações do teatro de grupo, pois nem sempre é satisfatório a todos os seus envolvidos.  

Vale ressaltar que na cidade de São Paulo existe um sistema de fomento que auxilia 

muitos grupos em sua manutenção, o que é o caso da Cia. Livre, mas que não é totalmente 

suficiente. Também são necessários apoios advindos de outros “editais”, além, é claro, da 

bilheteria que sabemos ser muito pequena frente às necessidades de uma companhia, que além 

de tudo, mantém uma sede. Cibele, no livro que comemora dez anos da Cia., explica um 

pouco sobre o processo de continuidade do grupo: 
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De perto, tudo é bem diferente do que parece com a distância dos anos ou da análise 

dos livros. De longe, percebemos uma coerência e homogeneidade naquilo que, 

enquanto acontece, é muito inconstante e variado. A continuidade de um grupo 

depende de ideais em comum, mas também, de uma série de vontades individuais, 

relações humanas, embates ideológicos e pessoais e da sorte de todos os acasos, como 

as paixões, os casamentos feitos e desfeitos, viagens nascimentos... tragédias e 

comédias da vida real (FORJAZ, 2014, p.18.). 

 

Percebemos aqui um pouco das relações que se estabelecem no processo de 

estabelecimento de um grupo de teatro. Tentamos entender as relações no seu processo 

evolutivo e os modos de como a sua formação artística e a formação de seu grupo passam pela 

história do teatro brasileiro. 

Porém mais do que isso é interessante notar em seus procedimentos características que 

remetem a um fator produtivo que advém da evolução histórica do teatro de grupo no Brasil. 

Seus métodos de criação, o histórico de seu grupo tudo isso são fatores que estão presentes 

em todos os grupos. No entanto percebemos que Forjaz amplia estes limites, imprimindo a 

sua marca. Fato que proporciona um ambiente de trabalho propício à criação teatral. Podemos 

considerar que este é um fato que nos chama atenção para a o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

Neste caminho de um grupo livre, disposta a produzir muitas coisas interessantes, vale 

destacar aqui um momento importante da obra de Forjaz dentro da Cia. Livre, reforçando aqui 

mais uma vez o breve histórico que apresentamos no início do capítulo. Este trabalho foi o 

processo de ocupação do Teatro de Arena, pela Cia. Livre, no ano de 2004.  

Nesta época eles venceram um edital de ocupação com a proposição do espetáculo 

Arena conta Danton, uma recriação da Cia. sobre o texto “A morte” de Danton de Georg 

Büchner. Neste espetáculo havia uma pesquisa sobre o sistema coringa
13

 que norteava a 

encenação.  

No processo de ocupação, além da peça eles descobriram que naquele ano o grupo 

Teatro de Arena completava cinquenta anos, de modo que a companhia resolveu criar a 

mostra “Arena conta Arena 50 anos. Uma mostra composta por exposições, leituras 

encenadas, e conversas com os ex-integrantes do grupo Teatro de Arena. Este momento sem 

dúvida foi de extrema relevância para a Cia., pois integrou uma equipe enorme em função de 

um projeto grandioso. Cibele afirma que: 

                                                           
13

 No Sistema Curinga os atores poderiam se revezar entre os personagens, ou seja, todos poderiam fazer 

qualquer personagem, independentemente de suas características físicas ou qualquer outro motivo. Excetua-se o 

caso do herói que, na formulação final do sistema contava com um ator fixo. Além disso, tinha-se o personagem 

Curinga que conduzia a história levando o foco de um plano a outro da narrativa; portava a voz dos autores; 

explicava determinados pressupostos e entrevistava os personagens (LEAL, 2009). 
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Compartilhar os depoimentos destes artistas do antigo Teatro de Arena, sentados no 

centro da arena, trinta anos depois (ou mais), foi uma experiência inenarrável. Cada 

um destes agentes dessa história compartilhou conosco e com o publico presente 

fatos e memórias, impressões e confissões, revisões e reflexões. Com diversos 

ângulos e pontos de vista, um pedaço importante da história do teatro de grupo em 

São Paulo ia sendo reconstituído... através da troca viva de experiências. Por quatro 

meses consecutivos escutamos as mil variáveis do percurso de um grupo de teatro: 

as contradições e os embates ideológicos ligados ao contexto histórico e as 

transformações que eles causam (FORJAZ, 2012, p.219). 

 

Esse compartilhamento com o grupo é para nossa diretora mais um pouco do que ela 

fala sobre esse processo de aprender por contato e aproximação com a geração anterior. No 

ano seguinte eles tentaram novamente o edital, mas desta vez não foram contemplados, fato 

que impulsionou o grupo a investir na busca por um espaço que fosse a sua sede.  

A referida sede, chamada de “Casa Livre”, que funciona na pequena Rua Pirineus no 

bairro da Barra Funda, é um espaço de criação onde a Cia. realiza seus trabalhos. É um 

barracão improvisado que já sofreu duas reformas, é utilizado como sala de ensaios e 

atualmente abriga os espetáculos da Cia. e de outros artistas, de certo modo ligados a Cia. 

Livre. O espaço é alugado e como já citado anteriormente é mantido pelo grupo através das 

leis de incentivo e fomento.  

A manutenção de um espaço pelo grupo, mesmo que este não possua todas as 

condições favoráveis é fundamental para o estabelecimento do clima, da ambiência de um 

grupo, pois é o lugar onde os artistas se encontram, realizam seus trabalhos e procedimentos 

criativos, com diversas possibilidades.  

 A existência de um local específico onde existam recursos mínimos para a execução 

de uma cena, propicia um ambiente favorável à criação. Recursos como iluminação, figurinos, 

cenografia, sonoplastia, etc. são imprescindíveis para criar uma atmosfera no processo que 

reflita na cena. Evidentemente percebemos algumas características de certa precariedade no 

local, que de certo modo, influencia negativamente alguns atores, mas ainda assim, a magia 

da sensação de casa própria é um fator importante para o grupo em seu processo criativo.  

Como estamos aqui falando de processos criativos e sobre o histórico do trabalho de 

Cibele Forjaz no seu grupo, se faz de extrema importância entender um pouco sobre a 

efetivação do dito “processo colaborativo” do qual a artista é uma das pessoas que podemos 

dizer, fez parte de seu estabelecimento. Além disso, é também um procedimento recorrente 

em seu processo de trabalho tanto na Cia. Livre, como nos outros projetos em que a diretora 

esteve evolvida.  

Por ter participado ativamente do estabelecimento dos seus procedimentos e usá-lo 

com frequência em seu trabalho a artista transita com propriedade sobre seu uso no cotidiano 
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de seus espetáculos. Afirmando mais uma vez aqui o propósito do teatro de grupo no contexto 

criativo da nossa artista em questão, quem nos apresenta um histórico do processo 

colaborativo é Antônio Araújo em sua tese de doutoramento: 

 
A expressão processo colaborativo começou a ser usada na segunda metade da 

década de 90 dentro de um contexto de retomada do movimento de teatro de grupo 

na cena paulistana. O retorno desta perspectiva grupal, que aparece quase como um 

contraponto à hegemonia do encenador no teatro brasileiro da década anterior, vai, 

pouco a pouco, ganhando uma dimensão nacional. Não que os grupos tenham 

deixado de existir após a década de 70 – entre outros coletivos importantes e 

atuantes nesse período, poderíamos destacar o Grupo Galpão, o Imbuaça, o Ponkã 

ou ainda o Ói Nóis Aqui Traveiz – mas o forte da produção teatral nacional orbitava 

em torno dos encenadores. São, desse período, montagens importantes de Gerald 

Thomas, Ulysses Cruz, Bia Lessa, Gabriel Vilella, entre outros (ARAUJO, 2008, 

p.57). 

 

É fato que percebemos apesar de toda a sua experiência, temos uma artista muito nova 

e repleta de um desejo e uma força que trabalho que não acaba nunca.  Percebemos que para a 

diretora a falta de uma estrutura de produção dificulta o trabalho e impossibilita a criação. É 

esta estrutura que a diretora almeja ter para que a companhia se estabeleça e fortaleça o seu 

trabalho.  

Porém percebemos que nada disso impede a artista de criar, sempre sendo convidada 

para novos trabalhos ou se envolvendo em diversos projetos de outras áreas, de dança, de 

música, acadêmicos e muitos outros. Mas é dentro de sua companhia que os olhos da artista 

brilham. É onde ela certamente se sente a vontade para criar. 

 

3.4 SOBRE OS PROJETOS PARALELOS DE CIBELE FORJAZ 

 

Umas das situações mais esclarecedoras deste processo de liberdade em que 

percebemos no trabalho de nossa artista em questão é o fato que a mesma não se obriga a 

trabalhar somente no âmbito de seu grupo, a Cia. Livre, mas também se permite envolver com 

outras companhias. Até mesmo em trabalhos grandiosos que envolvam artistas de diversos 

grupos.  

Em parceria criativa entre a Cia. Livre e outros grupos e artistas-criadores, Forjaz 

dirigiu, entre muitos outros espetáculos:  “Woyzeck, O Brasileiro” em 2003 com adaptação do 

dramaturgo Fernando Bonassi a partir da obra de Georg Büchner. Em 2008, Forjaz realizou 

juntamente com Georgete Fadel e Isabel Teixeira o espetáculo “Rainha [(S)] Duas Atrizes em 
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Busca de um Coração”. Em uma parceria com diversos grupos paulistanos dirigiu entre 2010 

e 2012, “O Idiota. Uma Novela Teatral”  uma adaptação do romance de Dostoievski.  

Em 2012 na cidade de Buenos Aires, a convite do “Complejo Teatral de la Ciudad de 

Buenos Aires” no Teatro San Martí, dirigiu o espetáculo “La Comida”, com texto de Newton 

Moreno. Também dirigiu em 2014 o espetáculo de dança “Xapiri Xapiripë - Lá onde a gente 

dançava sobre espelhos” com a Cia. Oito Nova Dança, uma parceria com a coreógrafa Lu 

Favoreto. Em 2015 dirigiu o espetáculo Galileu Galilei, de Bertolt Brecht em parceria com a 

atriz Denise Fraga. Também neste ano começo um processo de investigação cênica com a Cia 

Mundana, a partir da obra “Na selva das cidades” também de Bertolt Brecht. 

Para explicar um pouco mais sobre estes trabalhos vamos falar aqui do espetáculo: “O 

Idiota, uma novela teatral”, inspirado no livro clássico de Dostoièviski. O Idiota é um 

momento muito importante para sua carreira, pois é uma parceria da Cia. Mundana com 

artistas integrantes de diversos grupos em sua criação. Aqui a diretora Cibele Forjaz amplia o 

seu trabalho e o projeta um espetáculo/novela. A peça tinha sete horas de duração e era 

apresentada em três capítulos, com uma grandiosidade que quase nos remete ao seu tempo do 

Teatro Oficina do diretor Zé Celso, onde os espetáculos costumam ser longos com duração de 

quatro, cinco horas.  

Neste trabalho nossa artista multiplica a possibilidade do teatro de grupo, integrando 

diversos artistas advindos de muitos grupos, e mesmo assim, conseguindo criar uma unidade. 

Uma mistura de diversos grupos que gera uma unidade no sentido de criação de um único 

espetáculo. Este agrupamento de diversas possibilidades acaba sendo o processo de criação do 

espetáculo O Idiota, não sendo um trabalho de um único grupo exclusivo, mas de um 

conglomerado de integrantes de outros artistas pertencentes a outras companhias, criando uma 

unidade peculiar à sua necessidade do trabalho em grupo. 

 Interessante notar que não é um trabalho que integra aristas contratados ou 

selecionados, mas artistas pertencentes a outros grupos e quem mantém esse ideal e que se 

disponibilizaram a estar neste projeto. A atmosfera do teatro de grupo está o tempo todo 

presente, no processo de criação. 

Outro momento que vale ser ressaltado é o espetáculo “Rainhas [(S)] Duas atrizes em 

busca de um coração” onde acontece uma livre recriação sobre o texto Mary Stuart de 

Friedrich Schiller. A nossa artista trabalha com duas atrizes, Isabel Teixeira e Georgete Fadel, 

onde a primeira é uma artista que integrou o elenco da Cia. Livre durante oito anos e a 

segunda integra a Cia. São Jorge de Variedades. Trabalhando em conjunto na criação de um 

espetáculo onde as relações se estabelecem, sobretudo, no processo de criação atoral.  
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As três artistas Cibele, Isabel e Georgete assinam a dramaturgia do espetáculo, 

promovendo assim ampliação do seu processo criativo.  Forjaz imprime neste trabalho sua 

característica mais contundente: a força do trabalho em equipe e principalmente os 

procedimentos de um teatro de pesquisa, onde a atmosfera instaurada pela diretora 

proporciona o ambiente fértil ao trabalho da criação espetacular. 

Durante o tempo de criação da peça “Maria que virou Jonas ou A força da imaginação” 

Cibele esteve envolvida com outros três projetos: “O homem elefante” a partir da obra de 

Dostoievski com grupo teatral carioca Cia Aberta.  Uma pesquisa cênica sobre o a peça “Na 

selva das cidades” de Bertold Brecht com a Cia Mundana. E “A vida de Galileu” também do 

dramaturgo alemão Brecht com produção e atuação da atriz Denise Fraga. 

Cibele Forjaz é uma artista que dispensa apresentação. No entanto, como em nossa 

pesquisa estamos falando do processo de construção da atmosfera cênica, acreditamos ter sido 

importante fazer e apresentar essa revisão sobre o percurso de formação da diretora que 

pesquisamos, pois, conhecer um pouco da sua história nos encaminha para a compreensão de 

como funcionam os seus modos de trabalho, de onde surgiram os seus procedimentos, de 

como conduz o seu processo criativo. Mas, sobretudo, de como a nossa diretora institui a 

atmosfera em sua sala de ensaio e estabelece a atmosfera do espetáculo. 
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4 SOBRE A CONSTRUÇÃO DA ATMOSFERA NO ESPETÁCULO “MARIA QUE 

VIROU JONAS OU A FORÇA DA IMAGINAÇÃO” 

 

Realizaremos aqui uma breve introdução, a fim de apresentarmos o espetáculo “Maria 

que virou Jonas ou A força da imaginação” realizado pela Cia. Livre sob a direção de Cibele 

Forjaz, o qual tivemos a oportunidade acompanhar o seu percurso de criação.  

 

4.1 SOBRE O ESPETÁCULO 

 

Após a apresentação do percurso de Cibele Forjaz entraremos então no estudo da 

construção da atmosfera no espetáculo em questão. Para este feito, trabalharemos sob três 

pontos de vista: A temática do espetáculo; Os procedimentos de direção de Cibele Forjaz; e 

por fim a leitura do processo realizada a partir da semiótica teatral de Tadeusz Kowzan. 

Vamos agora falar propriamente do espetáculo focando o processo de estabelecimento 

da atmosfera cênica.  A fim de que se estabeleça um entendimento inicial começaremos por 

apresentar uma sinopse do espetáculo e a sua ficha técnica.  Na sequência falaremos sobre o 

trabalho da temática do espetáculo, os procedimentos de direção de Cibele Forjaz e a Leitura 

do processo de criação. 

 

4.1.1 Ficha técnica do espetáculo 

 

 Direção geral e encenação: Cibele Forjaz; 

 Direção de movimento: Lu Favoreto; 

 Assistência de direção: Artur Abe; 

 Dramaturgia “A força da imaginação”: Cássio Pires; 

 Dramaturgia “Maria que virou Jonas”: Cia Livre; 

 Atores criadores: Lúcia Romano e Edgar Castro; 

 Música ao vivo e sonoplastia: Pepê Mata Machado; 

 Direção musical: Lincoln Antônio; 

 Letras das músicas: Cássio Pires, Lúcia Romano, Judith Teixeira; 

 Preparação vocal: Andrea Drigo; 

 Cenografia: Marcio Medina; 
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 Assistência de cenografia: Maristela Tetzlaf  e Marita Prado; 

 Figurino: Fábio Namatame; 

 Visagismo: Eliseu Cabral; 

 Iluminação:  Rafael Souza Lopes e Cibele Forjaz; 

 Direção de vídeo: Lucas Brandão; 

 Operação de vídeo e contra regra: Dani Colazante e Jamile Valente; 

 Fotos e filmagem: Cacá Bernardes; 

 Direção de produção (estreia): Marlene Salgado; 

 Direção de produção: Laura Salerno; 

 Produção geral: Cia. Livre; 

 Apoios: Programa municipal de Fomento Teatro da prefeitura municipal/ SESC/ 

TUSP. 

 

4.1.2 Sinopse do espetáculo  

 

O espetáculo “Maria que virou Jonas ou a força da imaginação” começa com a plateia 

recebendo uma plaqueta que definirá o lado pelo qual cada espectador entrará.  Podendo ser 

pelo lado Ele ou pelo lado Ela. Assim, dependendo do sorteio, o espectador entra no espaço 

cênico determinado como camarim. Podendo ser o camarim de Jonas Couto, o personagem 

trans do ator Edgar Castro; ou camarim de Neo Maria, a personagem trans da atriz Lúcia 

Romano. 

 Neste momento, com a audiência dividida nos camarins, os atores estão conversando 

em um site de relacionamentos conhecido como chatroulette, até que em determinado 

momento os dois se encontram no site de bate papo e começam a falar de suas vidas. Em 

seguida Jonas Couto convida Neo Maria para um teste que irá acontecer no dia seguinte para 

uma peça de teatro.   

Os camarins que são circundados por cortinas de plásticos, neste momento se abrem e 

os atores trans conduzem a plateia para as arquibancadas. Após a execução da “canção da 

imaginação” os atores realizam o sorteio para saber qual dos dois irá fazer qual personagem 

da peça “A força da imaginação” de Cássio Pires. Então de acordo com o sorteio os atores 

realizam a troca de roupas em cena ao som de “I fell love” do Donna Summer. 
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Começa então a peça “A força da imaginação” com os personagens Ele e Ela. O 

personagem Ele está ansioso e preocupado, a personagem Ela entra distraída e percebe algo 

diferente nele. Os dois começam a conversar e Ele conta que durante a aula o professor 

contou o caso de Marie que virou German citado no parágrafo de um Ensaio de Michel de 

Montaigne
14

.  

Marie que até certa idade havia vivido como uma moça, após saltar um buraco lhe 

apareceu um pênis. Após o fato, ela passou a viver como um homem. Ela se incomoda 

profundamente, achando absurda a história. Ele não entende o porquê de tanta irritação, mas 

também está incomodado com a história. Ela questiona a veracidade do fato, enquanto Ele o 

defende, por ter sido contado pelo Professor, que é uma figura importante pra ambos.  

Após isso, surge na conversa o fato de ter existido uma canção. Neste momento 

acontece a “canção do aviso” um interlúdio que indica que algo anormal está por vir. Após a 

execução da canção, Ele afirma que não existe nenhum registro da música. Ela continua 

incrédula ainda afirma que tal canção só reforçava a teoria que aquela era apenas uma fábula 

contada para assustar as meninas. Chuva forte, os dois decidem dormir. 

No dia seguinte ouvem-se barulhos de coisas quebrando na cozinha, a personagem Ela 

está histérica gritando e quebrando tudo. Ele tenta acalmá-la, porém Ela não permite sua 

aproximação. Então Ela conta que na volta pra casa após uma forte chuva teve de pular uma 

poça e aconteceu com ela, como a fábula de Montaigne. Havia saído de dentro dela um pênis, 

aquelas palavras de alguma forma haviam influenciado aquela situação.  Ele continua a 

acalmando e sugere que procurem um médico, Ela se recusa.  

No próximo dia mais quebradeiras, gritos e crises histéricas. Ela está sofrendo algumas 

transformações, os seios estão diminuindo e pelos ruivos começam a despontar em sua face. 

Ele mais uma vez insiste em levá-la ao médico e desta vez Ela aceita. Retornam do médico 

um pouco mais esperançosos, porém há uma dúvida sobre a irreversibilidade do fato.  

Ela pede que Ele compre roupas mais adequadas a sua nova conformação e também 

solicita que chame o professor. Ele não entende o porquê, pois o Professor não é um médico, 

mas Ela insiste e afirma que quer saber mais sobre a história. 

Dia seguinte, Ela acorda um pouco atordoada, a barba começa a adensar, questiona 

porque Ele não chamou o professor. Ele conta que o professor esteve lá aquela noite e  que a 

conversa havia sido um pouco confusa e em um dado momento Ela começou a dar 

                                                           
14

 Citaremos mais adiante o parágrafo na integra. 
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gargalhadas e dormiu. Ela já começa a aceitar suas transformações, mas decide que não vai 

mais trabalhar. 

Interrupção na história: retornam os personagens Neo Maria e Jonas Couto. Neo Maria 

realiza um monólogo, onde fala de sua história como transexual. Fala que sua casa é uma 

caixa de papelão com uma tampa de plástico por cima, ela é na verdade uma boneca. Também 

faz uma comparação com as Sereias, ela como as sereias, em cima é uma coisa e embaixo é 

outra. E canta a “Canção da sereia”.  Jonas Couto faz um discurso inflamado sobre a violência 

que sofrem homossexuais e transexuais nas ruas. Por fim canta a “Canção do anão da máscara 

Verde”. Os textos e as canções deste momento fazem parte da pesquisa dos atores. 

Retorno da peça “A força da Imaginação”. Passagem longa de tempo, Ela agora tem 

um aspecto mais masculino.  A personagem Ela agora passa ser determinada por Ela/ele. 

Ela/ele está se sentindo um pouco incomodada, Ele conta que já se passaram três meses que 

Ela estava trancada em casa. Ela/ele decide sair de casa e pede ao marido que a acompanhe.  

Os dois trocam de roupa ao som de “I want to break free” do grupo Queen, e saem 

para a rua. Ao retornarem Ela/ele está agitado, pois brigou com um homem que os insultou. 

Ele está um pouco aflito com a situação. Ela/ele decide que vai continuar saindo, enquanto 

Ele não mais vai acompanhar.  

Ela/ele está fora de cena, no camarim e canta a “Canção do agradecimento”, partes II e 

III 

Ela/ele entra em cena carregando um par de sapatos de salto e um vestido de paetês, 

Ele começa a questionar como tem sido as suas noites, Ela/ele afirma que ele não suportaria. 

Os dois discutem até que Ela/ele resolve falar de suas aventuras. Ela/ele conta que faz shows 

em uma boate, com um público essencialmente masculino. Lá, vestida como mulher, conta a 

sua história e as pessoas não acreditam e depois se relaciona com os homens, na boate mesmo 

ou em motéis baratos.  

Ele está um pouco assustado, mas entra no jogo e os dois começam a ter relações 

sexuais. A casa vai aos poucos ruindo, muita chuva e goteiras começam a aparecer por todos 

os lados. As relações continuam intensas. Ele parece estar tomado por um estado de torpor. 

Passagem de tempo, Ela/ele está adormecido, inebriado. Ele começa a ficar confuso. 

Ele conta de uma nova visita do Professor, este havia falado que a situação dos dois não 

estava certa e que eles deveriam mudar. Ela/ele pouco se importa com a situação e só quer 

continuar o que estavam fazendo. Ele nega. Ela/ele dorme. 
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Ele agora começa a se transformar em ela, e passa ser Ele/ela e quer que as coisas 

retornem ao que era antes, Ela/ele afirma que as coisas nunca mais serão como antes. Fim de 

“A força da Imaginação”. 

A peça se encerra com as personagens trans cantando a “Canção do buraco”. 

 

4.2  A ATMOSFERA DA CENA A PARTIR DO TEMA DO ESPETÁCULO 

 

Com o desenvolvimento dos estudos compreendemos que um dos responsáveis pelo 

fenômeno da atmosfera da cena é tema do espetáculo.   

 

4.2.1  De como o tema do espetáculo entrou na pesquisa 

 

Após assistir a alguns espetáculos teatrais, começamos a perceber que a temática do 

espetáculo reforçava a ideia da atmosfera da cena que estava sendo realizada. Percebemos que 

o tema abordado pelo grupo envolve a peça criando uma aura que envolve a encenação. 

No inicio da pesquisa notamos que a atmosfera da cena se configurava a partir da 

materialidade presente em todos os elementos da cena teatral.  No entanto, no decorrer de 

nossos estudos percebemos que a atmosfera da cena é esse algo que está entre sujeito e o 

objeto. Esse algo etéreo e extraordinário que permeia a cena.  

Assim, compreendemos que um ponto importante para a ativação dessa atmosfera 

extrapola para além da materialidade e está também na temática que envolve o espetáculo.  

Ou seja, o tema da peça circunda toda a encenação e envolve todos os elementos da cena. 

Logo, entendemos que a temática do espetáculo também pode ser um caminho para começar a 

entender a atmosfera da cena de um determinado espetáculo. Então, a princípio um bom 

exercício para a percepção da atmosfera da cena em um espetáculo é a localização do tema da 

peça. 

No entanto, sabemos que em nossa pesquisa não estamos nos propondo observar o 

fenômeno da atmosfera da cena em um espetáculo pronto, mas sim o seu processo de criação. 

Começamos então nossa revisão a partir da escolha do tema que transpassará o espetáculo. 

Fato que normalmente é dado no começo dos trabalhos.  

 É a partir da escolha do tema do espetáculo, que o diretor e a equipe começam a 

trabalhar a atmosfera que abraçará o espetáculo. O bom entendimento do tema pela equipe de 

criação do espetáculo auxilia na concepção e no desenvolvimento da peça.  Até mesmo na 
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escolha de cada objeto que irá compor a materialidade do espetáculo, sabendo que estes 

deverão estar de acordo com a temática que permeia o espetáculo. 

Aqui nos interessa verificar como o diretor escreve o texto espetacular e de como essa 

escritura conforma a atmosfera que envolve o espetáculo.  De modo que entendemos trabalho 

do diretor intrinsecamente ligado ao desenvolvimento desta temática que envolve a cena. 

Importante ressaltar que estamos falando sobre a criação da atmosfera da cena a partir 

da obra de uma companhia teatral que cria seus espetáculos essencialmente a partir dos 

princípios do processo colaborativo. Logo, verificamos que o processo de criação neste 

procedimento, normalmente parte de um tema proposto por algum integrante da equipe e a 

direção amplia ente tema partindo de algumas perguntas-chave.  

A pesquisadora e professora Miriam Rinaldi (2006) nos reafirma o entendimento desta 

importância em seu artigo sobre o processo colaborativo citando os procedimentos da 

coreógrafa alemã Pina Bausch: 

 

Um dos primeiros passos tomados por Pina Bausch na criação de uma obra é a 

elaboração de perguntas ou palavras-chave associadas ao tema principal do trabalho, 

que servirão como molas propulsoras da criação.  Se lermos apenas as palavras-chave 

ou as perguntas formuladas no processo de criação de alguns espetáculos do 

Tanztheater, ficaremos sem saber ao certo qual o tema da obra, pois a abordagem de 

Bausch acontece tangencialmente, buscando aquilo que está no entorno ou na 

atmosfera sugerida pelo assunto principal (RINALDI, 2006, p.137). 

 

 

Aqui a autora afirma a colocação de palavras-chave como molas propulsoras do 

processo criativo, porém evidencia que o tema ou o assunto principal do espetáculo está 

diretamente ligado à atmosfera que envolve a cena. 

 

4.2.2 De como a Cia. Livre começou a desenvolver o tema do espetáculo “Maria que 

virou Jonas ou a Força da Imaginação” 

 

No caso do espetáculo “Maria que virou Jonas ou a Força da Imaginação”, o tema do 

espetáculo é a transexualidade.  Pretendo descrever aqui o percurso traçado pelo grupo e pela 

diretora para estruturar o tema da peça. Podemos afirmar, a partir da observação realizada, 

que este é um dos pontos altos do trabalho de Cibele Forjaz.  

 Um importante procedimento que a diretora costuma realizar é um exaustivo trabalho 

de mesa, no qual a diretora juntamente com o grupo procura esmiuçar todos os mínimos 

detalhes da peça e da temática que a envolve. E é neste momento onde Forjaz estabelece os 

direcionamentos que conduzirão o espetáculo. 
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 O grupo iniciou os estudos sobre o tema para o espetáculo, a partir de um parágrafo 

do ensaio “A força da imaginação” do filósofo francês Michel de Montaigne. O referido 

parágrafo conta a história de uma moça chamada Maria que após um esforço para pular um 

buraco lhe ocorrera o surgimento do órgão masculino. Apresento aqui o parágrafo de 

Montaigne (1987) na integra: 

 

De passagem por Virtry-le-François foi-me dado ver um rapaz a quem o bispo de 

Soissons dera o nome de Germain na confirmação, e que todos os habitantes do lugar 

haviam tratado por Maria, como mulher, até a idade de vinte e dois anos. Quando o 

conheci era já velho, muito barbudo e não se casara. Explicou-me que, em 

consequência de esforço feito para saltar, ocorrera o aparecimento de seus órgãos 

viris. É ainda de uso na região cantarem as moças uma canção em que se recomenda 

não fazerem grandes exercícios para não lhes acontecer tornarem-se rapazes como 

Maria germano. Não é tão extraordinário assim o caso, e essa espécie de acidente se 

verifica não raro. Pode-se observar entretanto que a ação da imaginação em tais casos 

consiste em uma contínua obsessão e excitação que levam à mudança definitiva de 

sexo como solução mais cômoda e eficiente (MONTAIGNE, 1987, p. 52) 

 

  É a partir desta fábula contida no ensaio “A força da imaginação” que o grupo 

desenvolveu sua pesquisa e culminou no espetáculo “Maria que virou Jonas ou a Força da 

Imaginação”.  Partindo do desdobramento das ideias contidas neste parágrafo o grupo discutiu 

a questão da transexualidade.   

A proposição deste tema foi dada por Lúcia Romano, atriz integrante da Cia. Livre, 

que desenvolve uma pesquisa sobre o estudo dos gêneros. A proposição foi aceita e abraçada 

por toda a Cia. Evidentemente que não poderia deixar de ter sido incorporada por Cibele 

Forjaz, a diretora do espetáculo, que conduziu o trabalho de pesquisa e aprofundamento da 

temática junto com toda a equipe criativa do espetáculo. 

 

4.2.3 Sobre a transexualidade e as questões de gênero 

 

Aqui apresentamos uma breve revisão sobre como o grupo conduziu a pesquisa acerca 

da temática da transexualidade e questões de gênero. Várias discussões foram levantadas 

acerca do tema, a fim de compreender melhor o assunto que permearia o espetáculo. 

O tema da transexualidade foi debatido a partir de vários aspectos, a fim de entender a 

natureza que envolve esses indivíduos, passando primeiramente pela autoaceitação do 

individuo, que entende e aceita a sua condição. Depois a aceitação desses indivíduos na 

família e suas relações internas e, por conseguinte a relação e aceitação do transexual na 

sociedade.  
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Discutiu-se a importância de tentar compreender a relação da sociedade na formação 

deste individuo.  E foi exatamente na tentativa de entender os modos como a sociedade 

interfere na condição deste sujeito, que a Cia. se propôs a debater esse tema e a contar esta 

história. Sabemos que esse tema é um fenômeno sociocultural que está começando a ser 

amplamente debatido, pois durante muito tempo foi um assunto tabu, que não deveria ser 

comentado ou simplesmente ignorado.  

Aqui se torna importante compreender o conceito de Transexualidade, entendido por 

nós, como o tema, leitmotiv ou superestrutura que transpassará o espetáculo e, sobretudo o seu 

processo de criação.  

Definitivamente é um tema bastante complexo, pois, as questões de gênero e 

sexualidade acabaram por se tornar, no senso comum, conceitos equivalentes. Fato que 

desperta confusões e afirmam as identidades de pessoas que não se encaixam nas regras 

sociais e os classificam como heterossexuais ou homossexuais.  

Tal confusão, somada a preconceitos e rótulos sociais, criam sofrimentos e confusões 

em indivíduos transexuais, fato que de algum modo, os influenciam a optar por cirurgias de 

mudança de sexo, como se somente este fato solucionasse totalmente os conflitos existentes 

em suas vidas. 

Para começar entender um pouco sobre este universo é importante conhecermos as 

questões de nomenclatura, Sobre isso quem nos esclarece é a pesquisadora Berenice Bento: 

 

Utilizarei "transexuais femininas" ou "mulheres transexuais" para me referir aos 

sujeitos que se definem e se sentem como mulheres, e “transexuais masculinos" ou 

"homens transexuais" para os que se definem e se sentem como pertencentes ao 

gênero masculino. Quando afirmo que os critérios aqui estabelecidos partem das 

subjetividades dos próprios sujeitos e de suas narrativas, não estou levando em conta o 

fato de terem se submetido a uma cirurgia, ou o desejo de realizá-la, como critério 

para esta nomeação (BENTO, 2006,  p.44). 

 

As determinações destas nomenclaturas são muito importantes, pois temos a utilização 

de muitos termos comumente usados no cotidiano com teor pejorativo. Bento (2006) afirma a 

validação da nomenclatura como questão de relevância para a confirmação das identidades. 

Também é importante para a nossa pesquisa, pois utilizaremos esta nomenclatura. 

Um assunto que foi amplamente discutido pelo grupo é a inclusão e aceitação dos 

transexuais na sociedade.  As trans femininas por conta da discriminação e também de um 

histórico comum, nem sempre são bem aceitas nos meios sociais. Possuem muita dificuldade 

em conseguir emprego. Acabam tendo a prostituição como um caminho certo para sobreviver.  
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Os transexuais masculinos também sofrem com o preconceito e têm dificuldades de 

aceitação nos meios sociais. A inserção destes indivíduos no mercado de trabalho é uma 

importante questão e que tem sido muito colocada em debate. A visibilidade é pouca e está 

longe do que seria o ideal, no entanto já se faz minimamente presente. Outra constante luta 

dos transexuais é a troca do nome e do sexo nos documentos, geralmente é um processo longo 

e complicado, que gera desconforto e muitas confusões.   Contudo, é necessário deixar claro a 

grande importância que esta alteração possui para as pessoas, pois significa a 

representatividade na vida social e política que as envolvem.  

 

4.2.4 De como o grupo trabalhou o tema da transexualidade no processo de criação do 

espetáculo 

 

Após essa breve revisão e entendimento da importância do tema proposto pelo grupo, é 

importante observar, os modos como a diretora conduziu o assunto e desenvolveu o tema no 

processo de criação do espetáculo.  

Partindo da discussão sobre a transexualidade o grupo ampliou os seus estudos, tendo 

como ponto de partida o parágrafo de Montaigne. No relato da fábula de Montaigne a mulher 

que virou homem e passa a viver como tal, sendo aceito pela sociedade e possuindo um 

emprego na corte. Este é um dado interessante, pois estamos falando de um caso que 

aconteceu provavelmente no século XVI. Esse fato chamou atenção da equipe foi um incisivo 

ponto de discussão. Em um dado momento, dentro do processo de criação do espetáculo, o 

grupo realizou uma pesquisa muito intensa para entender o que seria essa questão da 

transexualidade e como deveriam abordar o tema. 

No encontro realizado no dia 19 de setembro de 2014 os atores debateram o assunto 

trazendo diversas referências que foram de grande relevância para a pesquisa.  Assim, os 

atores propuseram assistir vídeos e a leitura de artigos de Judith Butler, filósofa 

estadunidense que traz a biologia para o campo do social, motivo pelo qual se tornou um dos 

principais nomes da atualidade nos estudos de gênero.  

Butler (2003) em sua obra “Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade” tornou se uma importante fonte de reflexão para o projeto. Outra referência 

pesquisada foi o espanhol Paul B. Preciado, um filósofo feminista transexual masculino, que 

se destaca por ser o principal pesquisador da teoria “Queer” e a filosofia de gênero.  

Neste dia também assistimos ao vídeo “pienso, luego existo” onde o filósofo discute as 

questões de gênero e transgênero e das hétero-normatividades. Também foram vistos vídeos 
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de Lucía Egaña Roja “Mi sexualidad es una creación artística” em que a pesquisadora fala 

sobre indivíduos e coletivos que criam e trabalham com o pós-porno
15

 na cidade de 

Barcelona.
16

 

Judith Butler é importante referência no que tange aos estudos da teoria de gênero e 

teoria Queer. Apresentamos aqui um breve entendimento das proposições de Butler (2003) 

sobre a formação das identidades de gênero. Em capitulo de seu livro “Problemas de Gênero”, 

a autora declara que se faz necessária uma divisão de sexo e gênero inicialmente para 

entender a formulação de que a biologia é o destino.  

 A distinção entre sexo e gênero atende à proposição de que, por mais que o sexo 

pareça distante dos termos biológicos, deixa claro que o gênero é culturalmente construído. A 

autora propõe  que a definição do sexo binário, não decorre somente da construção de que o 

termo “homens” aplique-se exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo “mulheres” 

interprete somente corpos femininos.  

Quando a construção do gênero é teorizada como radicalmente independente do sexo, 

o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e 

masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino como um 

masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. 

A presença destas referências no processo orientaram a direção e os atores no 

entendimento da profundidade do tema no qual eles estavam se propondo a debater com a 

criação do espetáculo.  A existência de um debate profundo e intenso sobre as questões de 

gênero fortalece e preenche o espetáculo com essa atmosfera, esse algo que está para além dos 

corpos e da matéria e que envolve a cena. 

 O entendimento das questões de gênero como construção social, desmistifica o corpo 

estabelecido apenas por suas características biológicas auxiliando o trabalho de criação dos 

personagens e de todo o ambiente que incorpora o espetáculo.  Assim, a atmosfera da 

transexualidade preenche o espaço de criação do grupo evidenciando no processo de criação a 

presença de uma atmosfera de transformação, há algo no ar que está se transformando em 

outra coisa.  

São estas percepções acerca das identidades e das sexualidades que perpassam o 

ambiente e provocam discussões que tentam fazer uma ponte entre estes pesquisadores e o 

                                                           
15

 O pós-porno nasceu nos anos 1990 do século XX pela mão de Annie Sprinkle, como resposta à pornografia 

convencional e à sua representação incompleta e utilitária da sexualidade da mulher. O pós-porno tem vindo a 

ganhar um lugar de relevo em Barcelona desde 2000 (Fonte: http://queerlisboa.pt/filme/mi-sexualidad-es-una-

creacion-artistica. Acesso em: 27 out.2015). 
 

http://queerlisboa.pt/filme/mi-sexualidad-es-una-creacion-artistica
http://queerlisboa.pt/filme/mi-sexualidad-es-una-creacion-artistica
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texto de Montaigne. As configurações do tema são fluidas e possibilitam uma enorme gama 

de possibilidades.   

Existiu no processo uma busca por uma solução que resolvesse a adequação dos 

assuntos debatidos para o espetáculo. No entanto, é neste ambiente propício a transformação 

que o grupo lidou com a temática e jogou com a proposição de criação de cenas partindo do 

tema estudado. Durante a conversa, Forjaz comenta que o teatro é o lugar ou situação que 

permite a brincadeira da transformação. No entanto, na transformação há algo que nunca se 

sabe onde vai parar. 

 

4.2.5 Sobre o desenvolvimento do tema no processo de criação e ensaios do espetáculo 

 

Voltamos então, no histórico do processo de criação do espetáculo, a fim de 

compreender o caminho traçado pela diretora.  Para isso observamos como Forjaz trabalha 

para que a temática proposta pelo grupo para a criação do espetáculo fosse estruturada e se 

conformasse na atmosfera do espetáculo.  Tentando, assim, observar nos caminhos da direção 

a inserção desta temática. 

No princípio dos trabalhos Cibele propôs ao grupo como uma provocação inicial a 

leitura de diversos textos dramáticos onde apareciam personagens trans. Neste momento 

entraram cinco
17

 dramaturgos que iriam propor suas histórias acerca do tema. Como matiz o 

grupo entregou para estes dramaturgos um envelope contendo o parágrafo de Montaigne e 

outros artigos e textos sobre o tema. Existia ali naquele momento a instauração de um outro 

procedimento no processo de criação colaborativo. O grupo e, sobretudo, a direção desejavam 

que os dramaturgos entregassem um texto pronto, que partisse dos primeiros estímulos do 

grupo sobre o tema.  

O grupo precisou dar uma pausa para cumprir outra agenda do programa do Fomento 

da cidade de São Paulo, que era a remontagem do espetáculo “Raptada pelo Raio” que ganhou 

o novo nome de “Cia Livre canta Kana Kawan”. Quando o trabalho foi retomado apenas dois 

dos cinco dramaturgos entregaram algum material, mas nada muito concreto. Um tempo 

depois um terceiro dramaturgo, Cássio Pires, aparece com texto pronto, inteiro. Neste 

momento já havia algumas proposições de cena partindo do workshop de Lúcia Romano.  

                                                           
17

 Os dramaturgos convidados foram: - Silvia Gomez, Gabriela Amaral de Almeida, Solange Dias, Alexandre 

Dal Farra e Cássio Pires  
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Cibele então propôs um primeiro “Por exemplo”
18

 onde puderam experimentar os 

“camarins”, os textos da Solange e o texto do Cássio Pires. O texto de Ale por não ter 

chegado a tempo, ficou de fora.  

No dia 20 de outubro de 2014, Cibele Forjaz começa a tentar estruturar o roteiro do 

primeiro “Por Exemplo”. A diretora afirma não se preocupar com a extensão do, por exemplo, 

e que ele deve ser realmente longo, pois é o momento onde vão testar pela primeira vez as 

ideias, temas, textos e workshops anteriormente propostos.   

Sabemos que muito do que vai ser apresentado ali será cortado, editado, modificado. 

Mas, isso é uma primeira oportunidade de compreender como o assunto que vem debatido 

pelo grupo ganha a forma de uma peça. É neste momento onde tudo o que foi estudado, 

pesquisado é montado em forma de uma apresentação. Todos os recursos cênico-teatrais são 

utilizados estabelecendo um ambiente propício à atmosfera que envolverá o espetáculo. 

Após a apresentação do primeiro, por exemplo, o grupo resolveu optar por encenar o 

texto de Cássio Pires, manteve também a proposição do workshop dos camarins onde 

aparecem os atores transexuais Neo Maria e Jonas Couto. Entendeu-se que o texto de Cássio 

Pires, além de ser o único que estava pronto, continha nele o desdobramento de todo o assunto 

proposto no parágrafo de Montaigne e de toda a temática previamente  estudada pelo grupo. 

De modo que a configuração final do espetáculo manteve os camarins, onde apreciam 

os personagens trans e o texto “A força da imaginação” de Cássio Pires. Procuramos aqui 

entender como a articulação da diretora estabelece a atmosfera da cena impulsionada pela 

temática proposta pelo grupo. 

 

4.2.6 De como ficou a atmosfera da cena, vista a partir do tema no espetáculo depois de 

pronto. 

 

O espetáculo começa na porta do teatro quando a plateia recebe uma placa indicando se 

deve entrar no lado Ele ou no lado Ela. Que são os camarins onde estão as duas personagens 

transexuais, que são os dois atores-trans. A Neo Maria uma trans feminina interpretada por 

Lúcia Romano e Jonas Couto um trans masculino interpretado por Edgar Castro. Estes 

personagens serão os atores que interpretarão o texto de Cássio Pires.   

Eles começam recebendo a plateia dentro de seus respectivos camarins. Neste 

momento eles estão usando o computador, conversando com as pessoas em um site de bate-

                                                           
18

 Explicaremos detalhadamente no próximo capitulo o desenvolvimento procedimento. 
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papo chamado chatroulette. Este site é apenas um recurso para que os atores dialoguem 

aleatoriamente sobre seus dramas e comédias. Até que em um dado momento os dois se 

encontram, começam a falar de suas vidas e decidem ir fazer teatro. 

Os atores-trans quando chegam ao palco do teatro recebem a incumbência de 

encenarem a uma peça onde existem dois personagens: Ele e Ela, mas quem interpretará o 

personagem Ele? E quem interpretará a personagem Ela? O jogo aqui fica por conta dos 

atores já serem transexuais.  Ressaltando a questão da construção social do conceito de 

gênero.  Assim, resolvem realizar um sorteio para saber quem interpretará Ele ou Ela. O texto 

deste momento foi escrito por Cássio Pires a pedido da diretora. Após o sorteio os atores 

trocam de roupa em cena e começa propriamente a peça “A força da Imaginação”. 

A respeito da dramaturgia de Cássio Pires, temos um texto que trata a questão da 

transexualidade do ponto de vista de um heterossexual. Levantando uma questão ampla aqui 

sobre a legitimidade de um discurso sobre uma determinada segmento social, realizado por 

quem não pertence a esse meio. Deste modo, o autor nos contou em entrevista que resolveu 

este problema criando uma história a partir da possibilidade do fato ter acontecido com ele.  A 

peça conta a história de um casal heterossexual, de classe média, tempo atual, provavelmente 

da cidade de São Paulo.  

Durante a peça são levantadas todas as questões acerca da relação do transexual com a 

sociedade. É possível ver as transformações da personagem Ela em Ela/Ele. Também é visível 

como o fato transforma a vida do casal.  Aqui percebemos a atmosfera de transformação, de 

algo que está se transformando em outra coisa.   

No meio do espetáculo existe uma interferência, quase que como um intervalo.  Esta 

proposição veio do workshop dos atores.  No camarim, a atriz Lúcia Romano volta a ser Neo 

Maria e canta a Canção da Sereia, composição de sua autoria na qual levanta várias histórias 

sobre a transexualidade. Estes textos partiram da pesquisa da atriz sobre diversos depoimentos 

de algumas transexuais.   Edgar Castro volta a ser Jonas Couto ele canta uma canção criada a 

partir de um poema de uma poetisa portuguesa Judith Teixeira, além de um texto do próprio 

ator sobre a situação dos homossexuais e dos transexuais. 

 

4.2.7 Para finalizar o estudo do tema na atmosfera da cena no trabalho da diretora 

Cibele Forjaz 

 

Um dado importante sobre o trabalho de Cibele Forjaz é que ela sempre trabalha a 

partir da proposição dos atores. A diretora procura sempre ouvir muito os atores e a equipe 
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técnica antes de estabelecer algo concreto. É a partir do que a equipe propõe que a diretora 

entra com a proposição dela. Evidentemente que existe uma ideia inicial, uma temática que já 

foi amplamente discutida, mas a palavra final é dela: a diretora do espetáculo. 

Essa questão da transexualidade que perpassa todo o espetáculo é acessada 

frequentemente. E é a partir de toda a discussão inicial que o grupo desenvolve o processo de 

criação do espetáculo. Desde os workshops com as ideias iniciais dos atores, o trabalho de 

mesa e de discussão, as proposições de toda a equipe até os ensaios finais, tudo é sempre 

conduzido pela diretora.  

Forjaz está sempre na função de amarrar as ideias, não permitindo que elas se percam 

ou se desvirtuem da proposta inicial.  Ela cria um espetáculo respeitando todas as ideias e 

partindo das colocações de todos os artistas envolvidos na criação do espetáculo.   

A diretora consegue de maneira dinâmica articular a proposição de todos. As 

proposições normalmente não são desperdiçadas, quase tudo é aproveitado e em algum 

momento as sugestões aparecem. Mesmo quando tem de acontecer um corte ou um descarte 

de material, de alguma forma ela arranja um meio de fazer aquela ideia estar presente. Todos 

são atentamente ouvidos e respeitados.  
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5 SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CIBELE FORJAZ NA CRIAÇÃO DO 

ESPETÁCULO “MARIA QUE VIROU JONAS OU A FORÇA DA 

IMAGINAÇÃO” 

 

Revisamos aqui alguns dos procedimentos utilizados por Cibele Forjaz durante a 

criação do espetáculo “Maria que virou Jonas ou A força da imaginação”. 

 

5.1 SOBRE OS PROCEDIMENTOS  

 

Procuramos listá-los verificando a sua aplicação no processo. Alguns deles verificamos 

serem recorrentes, e outros que acabam por funcionar somente neste processo. 

Cibele, em entrevista a nós concedida, afirma que não utiliza uma fórmula ou roteiro 

de ações pré-estabelecidos. Os procedimentos são desenvolvidos, criados ou estabelecidos de 

acordo com a demanda de cada espetáculo. Evidentemente que alguns deles são recorrentes, 

mas a sua aplicação se dá sempre de forma coerente ao processo que está acontecendo.   

O cenógrafo Marcio Medina também nos falou em entrevista, o que mais chama sua 

atenção no trabalho da diretora é fato dela não se repetir, nem de fórmulas que já 

funcionaram. Afirma que ela é uma artista sempre pronta para o novo, sempre pronta para 

novas experimentações. 

Alguns destes procedimentos referendamos com pontuações precisas de algumas datas 

de quando acompanhamos o processo. Outros procedimentos optamos apenas por descrevê-

los, priorizando o foco de nossa pesquisa. 

Evidentemente que a revisão de todos estes procedimentos refletiu em nosso olhar um 

caminho traçado no trabalho de Cibele Forjaz, focando no processo do estabelecimento 

daquilo que apontamos como “atmosfera da cena”. O objetivo específico aqui neste capítulo é 

o relato da observação realizada em um trabalho específico da diretora. Verificando o modus 

operandi utilizado por ela para criar a cena, que a nosso ver é um dos motivadores para o 

estabelecimento da atmosfera cênica.  

De fato, esta lista está contaminada pelo nosso olhar. Buscamos aqui então, uma 

imparcialidade, mesmo sabendo que sempre há algo que salta mais aos nossos olhos. Assim 

sendo, tentamos evitar um pouco este olhar encantado pelo objeto de pesquisa, buscamos 

referendá-lo a partir de alguns teóricos que identificamos com o processo de trabalho da 

diretora. 
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5.2 SOBRE O WORKSHOP 

 

Importante procedimento no processo criativo de Cibele Forjaz é o workshop. Este 

recurso é peça fundamental no desenvolvimento da criação do espetáculo, pois é a partir dele 

que a diretora estabelece o seu trabalho. Forjaz costuma desenvolver as suas ações, sempre 

partindo das proposições dos atores. 

A atriz e pesquisadora Miriam Rinaldi (2006), integrante do grupo Teatro da Vertigem, 

nos dá uma explicação sobre o quem vem a ser este procedimento. Rinaldi (2006, p.136) 

coloca: “Denominamos workshop uma cena criada pelo ator em resposta a uma pergunta ou 

um tema lançados em sala de ensaio”. 

Logo, o workshop é o procedimento, no qual os atores e toda a equipe técnica 

apresentam suas ideias iniciais sobre o tema e a pesquisa em forma de uma cena, instalação, 

performance, etc.  Este é o momento onde, tanto os atores quanto a equipe técnica, começam 

a desenvolver em formato de uma cena pronta, ou quase pronta, a sua proposta para aquilo 

que tenham em mente sobre o tema ou o texto e que seja direcionado ao que possa vir a ser o 

espetáculo.  

Sabemos que o workshop não é uma invenção de Forjaz.  A artista contou em 

entrevista a nós concedida, que primeira vez que ouviu falar do termo nestes aspectos, foi em 

1985, tempo em que cursava Direção Teatral na Universidade de São Paulo. Nesta época 

estava começando um primeiro projeto, a montagem de “Leonce e Lena” de George Büchner 

no que viria a ser o seu primeiro grupo “A barca de Dionísio”.   

Vale saber, que tal procedimento vem sendo desenvolvido por diversos artistas, não só 

aqui no Brasil como no mundo. Artistas como Richard Schechner e Pina Bausch tem o 

procedimento como base de suas criações. Sobre Schechner (2003), Rinaldi (2006) é quem 

nos apresenta a ideias do artista: 

 

Talvez Richard Schechner tenha sido um dos primeiros criadores a definir o 

procedimento. Para Schechner, workshop é uma fase ativa de pesquisa no processo 

de criação da performance, em que o artista tem liberdade de explorar diversas 

possibilidades em ensaios. É o espaço da experimentação por excelência, em que se 

chega à produção de protótipos (SCHECHNER, 2003, p.198 apud RINALDI, 2006, 

p. 136). 

 

Além das palavras de Schechner, Rinaldi (2006) também nos esclarece sobre Pina 

Bausch e sua utilização dos workshops: ela explica sobre a importância da colocação de temas 

e palavras-chave e o estabelecimento de perguntas direcionais para que então os bailarinos-
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atores do Tanztheate Wuppertalr
19

 proponham respostas a estas perguntas com uma cena, 

agindo livremente, dançando ou não, utilizando textos, objetos e outros bailarinos-atores. 

Aqui apresentamos também o workshop como parte do processo colaborativo, 

efetivado nas pesquisas de Antônio Araújo e o seu grupo Teatro da Vertigem.  O diretor e 

pesquisador também utiliza este procedimento, onde em cada processo os atores e a equipe 

técnica, devem propor workshops. Estes devem ser realizados na proposição de uma cena 

mais elaborada pelos atores a fim de que esta possa integrar ou não o espetáculo, mas que 

certamente contribuirá para a criação da obra como um todo.  O workshop segundo Araújo 

(2008) é: 

Improvisação com maior grau de elaboração, uma “quase-cena”, preparada com um 

ou mais dias de antecedência, e que estimula a visão individual de cada ator em re-

lação a um assunto ou problema. Apesar de concebido individualmente, ele pode in-

corporar outros atores no momento das apresentações. É um dos eixos fundamentais 

do processo colaborativo e coloca em evidência a função autoral do ator. Tanto 

como o canovaccio ou o roteiro para o dramaturgo, ou a montagem e a ocupação 

espacial para o encenador, o workshop é, para o ator, o seu espaço por excelência de 

criação e posicionamento artístico (ARAUJO, 2008, p.162). 

 

É possível perceber que o workshop funciona tanto para Araújo (2008) como para o 

trabalho de Cibele Forjaz como uma ferramenta processual. Entendemos sua importância, 

pois é neste procedimento onde notamos a valorização da proposição dos atores para a criação 

do espetáculo e também de todos os integrantes da companhia e da equipe técnica. 

 

5.2.1 Sobre alguns workshops realizados na criação de “Maria que Virou Jonas” 

 

Na criação do espetáculo “Maria que virou Jonas" foram realizados diversos 

workshops, sendo estes fundamentais para a criação da atmosfera do espetáculo. Pois estas 

proposições partiram tanto dos atores quanto da equipe técnica da peça. Citarei aqui alguns 

workshops que aconteceram durante o processo, como exemplo da importância deste 

procedimento. 

No princípio do projeto aconteceu o workshop de Lúcia Romano, onde a atriz 

propunha que acontecesse um cabaré e antes desse cabaré, fosse mostrado o camarim das 

artistas transformistas ou transexuais. Este workshop foi um importante detonador da peça, 

pois acabou indo para a cena.  No espetáculo funcionou como um prólogo, onde apresentou os 

atores-trans  Jonas Couto e Neo Maria. 

                                                           
19

 Companhia de dança alemã criada pela coreógrafa Pina Bausch, falecida em 2009. 
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No dia 20 de outubro de 2014 aconteceu o workshop do Lucas Brandão, artista que faz 

parte da equipe técnica lidando com os vídeos e as filmagens. Brandão propôs um web-

camarim, inspirado pelo site da internet de bate papo Chatroulette. Brandão contou com a 

atuação e improviso dos atores para a realização de seu workshop. 

 

                   Figura 15 - Workshop de Lucas Brandão  

 

                    Fonte: Acervo do autor
20

 

 

Ele propôs um “camarim não lugar” ou um “lugar-imagem”. Os atores conversavam 

através de uma câmera que projetava suas imagens, como se estivessem num ambiente virtual. 

Numa perspectiva em que um encontra o outro dentro o seu espaço, ambos em seus 

respectivos camarins, se encontrando virtualmente via o site Chatroulette. Como se 

estivessem casualmente misturando as suas histórias, permitindo que um entrasse na história 

do outro. Brandão também incluiu neste contexto uma frase do capítulo de Montaigne que 

ficava sendo projetadas pelo espaço.   

                                                           
20 Imagem do workshop de Lucas Brandão com a participação dos atores Edgar Castro e Lúcia Romano. 
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Este workshop também colaborou para a estruturação da atmosfera do espetáculo, pois 

integrou a peça, fazendo parte do prólogo no camarim dos atores-trans, onde os mesmos 

recebiam a plateia. De modo que, a partir desta estrutura de um “camarim não lugar”, os 

espectadores adentravam ao espetáculo vivenciando a experiência de estarem dentro da cena. 

Foi pensado pela diretora que no momento da entrada deveria haver um sorteio 

determinando em qual camarim o espectador entraria. Dentro do camarim o espectador 

presenciava, além da cena que estava sendo realizada ali pelo ator, ou pela atriz, uma projeção 

na parede com imagens do outro camarim, ideia proposta a partir do workshop de Lucas 

Brandão. 

Outro workshop que também nos chamou a atenção foi o de Márcio Medina, 

cenógrafo do espetáculo. Medina propôs uma instalação com diversas araras (cabideiros) 

colocadas em todo o espaço da Casa Livre, tendo nelas pendurados cabides com aqueles 

plásticos que envolvem as roupas quando voltam da lavanderia. As araras tornaram-se ao 

redor da área interna do teatro quase que um labirinto, criando espaços dentro do espaço. 

 O artista nos colocou que esta proposição partiu de uma conversa com a diretora que 

falava sobre a questão da mudança de peles, das várias peles que precisamos assumir neste 

trabalho e que a peça seria composta de várias camadas tal como umacebola.  

O artista nos contou em entrevista que olhando o entorno do teatro, começou a 

perceber os figurinos antigos da Cia. Aqueles figurinos eram como que personagens mortos e 

estavam lá todos pendurados e davam a impressão de uma presença forte. Notou também que 

eles estavam guardados naqueles plásticos, que eram semitransparente, algo que está 

encoberto, te deixando e não te deixando ver ao mesmo tempo.  

A utilização destes cabides com figurinos antigos e plásticos acabou sendo 

incorporada pelos atores e por fim se tornou o cenário da peça, criando uma atmosfera onírica. 

Carregada de significados.  O público entrava no espetáculo dentro dos camarins do atores-

trans, envolto por esta atmosfera estabelecida por estes plásticos e figurinos antigos 

estruturados pelo cenógrafo. 

 

5.3  SOBRE O CADERNO DO DIRETOR OU O DIÁRIO DE BORDO 

 

Este procedimento é recorrente nos trabalhos de Cibele Forjaz. Durante quase todos os 

trabalhos de criação da diretora, ela costuma usar um caderno para realizar a anotações 

pertinentes ao processo. 
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O referido caderno, também conhecido como diário de bordo serve para anotar ideias e 

sugestões que vão surgindo durante os ensaios. Registrar fatos e acontecimentos importantes 

que ocorreram durante o período de criação.  Colar imagens e recortes pertinentes à pesquisa, 

ou mesmo realizar desenhos que surjam como possibilidade para o estabelecimento da cena.  

A pesquisadora Mariana Marcondes Machado (2002, p.260) nos esclarece que: “O 

Diário de Bordo é a compilação de todas as anotações que um encenador-criador faz durante 

a escritura, montagem e encenação do espetáculo...”.  A pesquisadora afirma este recurso 

tanto no processo de criação de um espetáculo como um registro de base para a escrita de um 

trabalho acadêmico. 

A utilização do diário de bordo é muito comum entre os diretores teatrais, de fato o 

caderno é utilizado como um guia para nortear a as ações do diretor ou mesmo como um 

diário de anotações sobre os fatos mais importantes acontecidos durante os encontros.  

O pesquisador Gláucio Machado dos Santos (2008), professor de direção teatral na 

UFBA, em sua tese de doutorado, explica um pouco mais sobre uma utilização mais metódica 

do procedimento: 

 

Um importante instrumento de criação começa a ser elaborado em paralelo á análise 

do texto: O caderno de direção; o qual e incrementado durante todo o processo de 

ensaios. Basicamente a ideia da composição desse caderno parte do princípio de 

distribuir na mesma folha uma coluna para o texto da peça e outras colunas, duas ou 

três para as marcações, intenções e indicações para os atores. O objetivo é ter 

anotado no mesmo campo de visão tanto os diálogos quanto as respectivas ideias do 

encenador para o levantamento da peça (SANTOS, 2008, p.30). 

 

Aqui Santos (2008) objetiva a utilização do caderno de uma forma mais precisa. E nos 

indica que este procedimento, tal como um diário comum, ele deve estar sempre presente no 

processo desde o seu início e que venha a ser utilizado durante todo o processo, porém o autor 

evidencia sua utilização nos trabalhos de estudo do texto e do tema. 

Machado (2002) aponta o diário de bordo como uma ferramenta que para além do 

registro das ações, ideias e discussões ele serve também como um elemento de discussão 

sobre o processo: 

 

Um Diário de Bordo bem realizado é, portanto, algo que documenta processos de 

criação, e que acaba por ganhar, como texto, ‘vida própria’, funcionando como 

ferramenta de concomitantes  aproximação e distanciamento do trabalho processual; 

(MACHADO, 2002, p. 262). 
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Tal caderno proporciona uma visão geral do que foi o período de criação do 

espetáculo e fomenta essa visão distanciada e ao mesmo tempo aproximada do que se tornou a 

cena.  Estes cadernos são importantes fontes de pesquisa e consulta sobre como foi 

desenvolvido o processo de criação da obra. 

Também destacamos sua utilização durante o período de criação e marcação das 

cenas. Pois ajuda não só o diretor como os atores a se recordarem de proposições, ideias e 

marcações sugeridas durante o ensaio.  Estes registros são recorrentes nos cadernos de  

Forjaz, conforme pudemos verificar, inclusive registro aqui algumas imagens dos cadernos 

utilizado durante o projeto. 

 

5.3.1 O caderno da diretora do espetáculo “Maria que virou Jonas ou A força da 

imaginação” 

 

Pelo menos três cadernos fizeram parte do processo de criação do espetáculo, mas o 

“caderno amarelo” apresentado na foto foi o principal registro de dados do processo. No 

referido caderno Cibele realizou importantes anotações relevantes ao espetáculo.  Pontos de 

discussão sobre o tema e até mesmo datas e compromissos.  

 

Figura 2 - Caderno do Diretor do processo de criação do espetáculo “Maria que virou Jonas 

ou A força da imaginação” 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                                    Fonte: Acervo do autor 
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No dia dezoito de setembro de 2015, neste que foi o primeiro dia de encontro com os 

atores e equipe para começar o processo de imersão no tema, para o novo trabalho
21

, Cibele 

inaugurou o novo caderno: um “caderno amarelo”. Questionado sobre a relevância de citar a 

cor do caderno em minhas anotações; apresento um parágrafo onde a diretora conta sobre os 

projetos iniciais da Cia. Livre: 

 

O primeiro projeto, escrito em papel amarelo para abrir os caminhos revelava a 

nossa ambição: montar três tragédias cariocas de Nelson Rodrigues, com todos em 

cena e com um revezamento de várias funções do fazer teatral (FORJAZ, 2012, p. 

16). 

 

O amarelo talvez seja para a diretora como uma cor talismã para dar boa sorte, assim 

neste dia, Cibele inaugurou o seu caderno amarelo para dar boa sorte ao espetáculo. 

Além das breves anotações sobre as ideias e elucubrações do processo, um importante 

dado que observamos são os desenhos realizados pela diretora durante os encontros. Estes 

desenhos norteiam as ideias discutidas e fomentam imagens que possam compor a cena. 

Muitos desses desenhos acabam por fazer parte do programa distribuído no inicio do 

espetáculo e também no livro sobre o processo de criação da peça. 

Apresento aqui uma das imagens que me chamou a atenção durante o processo: 

Figura 3 -  Foto de um desenho do caderno de Cibele Forjaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Acervo do autor 

                                                           
21

 Alguns passos já haviam sido dados no processo, mas este seria o momento que efetivamente começariam a 

criação do espetáculo. 
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Nesta foto do caderno aparece um desenho de uma figura humana, com o órgão sexual 

invertido. Esta imagem certamente é uma das grandes elucidações da encenação. Foi realizada 

logo no início da pesquisa e revela a natureza da personagem que seria estruturada durante a 

criação do espetáculo. 

 

5.4 SOBRE O “POR EXEMPLO” 

 

A proposta deste procedimento é a de apresentar durante o processo mostras de como 

pode ser o espetáculo como um todo. Mesmo sabendo que tudo possa ser modificado, ou de 

que estas ideias poderão ser aproveitadas ou não. É interessante que os atores e a equipe 

tenham ideia da peça por completo. 

A apresentação de um “por exemplo” é um primeiro rascunho das ideias que já foram 

discutidas. A proposta então é montar uma apresentação juntando todas as ideias, workshops, 

textos, improvisos, que já foram anteriormente criados e ou pesquisados. O objetivo é coletar 

todo o material criado e estruturá-los para serem apresentados. A ideia é que toda a equipe 

esteja presente e que além de participar da efetivação deste evento, seja a audiência desta 

mostra. 

O roteiro que aqui se estrutura não tem nenhuma obrigação de se efetivar, pode ser que 

nada do que aconteça no “por exemplo” seja aproveitado. O que se deseja ou espera deste 

momento é ver as discussões, propostas, ideias, desejos, vontades, etc. tomarem forma. 

Evidentemente que esta, ainda que seja um amontoado de proposições desconexas, será a 

forma embrionária do espetáculo final. 

A proposta da estruturação de um “por exemplo”, é uma primeira tentativa de realizar a 

cena. Forjaz usa esse termo como uma forma de começar o processo criativo sem o 

compromisso ou a obrigação de que a mostra apresentada ali seja a proposta final. Esse 

descompromisso é o que proporciona na equipe uma ampla liberdade criadora.  

Nota-se que a efetivação deste procedimento valoriza o trabalho de criação de toda a 

equipe, pois todos podem ver as suas proposições em cena.  De modo que a efetivação de 

cada ideia possa ser testada em cena. Facilitando também o trabalho de corte das propostas 

que não se adéquam totalmente à peça. 

É interessante citar que neste momento é permitida a utilização de todos os recursos 

cênicos como cenário, figurino e iluminação, maquiagem, etc. Entendemos que nada disso 

necessariamente será utilizado em cena, mas é de extrema importância para o trabalho criativo 

de todos os artistas e técnicos envolvidos no processo. De modo que a atmosfera de criação, 
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apoiada nos signos inerentes aos elementos da cena teatral, possa ser amplamente explorada 

no seu momento de instauração. 

Toda a equipe decide juntamente com a diretora os espaços e a formas que podem o ter 

o “Por exemplo”. Tudo é provisório, não há certeza de nada, até mesmo porque a ideia deste 

momento é criar uma mostra para que a equipe tenha uma noção de como será o seu trabalho.  

A proposta é que atores e diretora proponham coletivamente, o maior número de signos 

possíveis, estabelecendo uma atmosfera próxima a que desejam para a efetivação do 

espetáculo. A atmosfera aqui é do trabalho em grupo, em coletivo, todos colaboram com 

todos. 

O interessante é observar que as ideias e as propostas de toda a equipe, são importantes 

para a efetivação do espetáculo. Nenhuma ideia, improviso ou criação é desperdiçada. De 

modo que todos sintam a liberdade da criação. Mesmo sabendo que em um determinado 

momento, serão necessários cortes, mas isso será em comum acordo. É neste ambiente de 

liberdade criativa que a equipe deixa suas ideias fluírem. Ou seja, esta é a primeira atmosfera 

criada pela direção em acordo com a equipe.  

 Vale ressaltar aqui a força da possibilidade de um entendimento e mútuo acordo sobre 

como serão conduzidos os trabalhos. O que se produz neste momento é uma primeira 

proposição acerca do que “pode vir a ser” o espetáculo.  

Antônio Araújo (2008) em sua tese de doutorado cita Luiz Alberto de Abreu em um 

procedimento que pode se assemelhar ao “Por exemplo” de Forjaz. O canovaccio, termo 

emprestado da  “Commedia dell’art”,  é o momento no qual diretor e dramaturgo começam a 

amarrar as ideias e proposições são apresentadas pela equipe, sobretudo, nos workshops e 

improvisações. “Trata-se, portanto, da primeira organização ou sistematização, por escrito, do 

material criativo surgido em sala de ensaio” (ARAÚJO, 2008, p.167). O autor explica que a 

apresentação da improvisação do canovaccio é longa, extensa, pois quase tudo o que foi 

criado e improvisado deve ser apresentado: 

 

Após a definição do canovaccio, parte-se para a sua improvisação integral, sem 

interrupções. Por se tratar da primeira tentativa de organização, o resultado dessa 

improvisação costuma ser bastante extenso e extenuante. Apresenta, em média, uma 

duração de quatro a seis horas. Além disso, dada a complexidade da empreitada – em 

que, por exemplo, são resgatadas personagens, imagens ou fragmentos de cena que 

foram improvisadas várias semanas antes – tornam-se necessários um ou mais dias de 

preparação. Os atores precisam se lembrar do que fizeram, os objetos de cena e 

figurinos necessitam ser resgatados, o roteiro de músicas e de ocupação do espaço tem 

que ser confeccionado, enfim, toda uma preparação material e logística deve ser 

realizada (ARAÚJO, 2008, p.168). 
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Aqui percebemos diversos pontos em comum entre o “por exemplo” e a “improvisação 

do canovaccio”. Evidentemente que existe uma semelhança entre os procedimentos apesar das 

diferentes nomenclaturas. No entanto cada artista desenvolve o procedimento à sua maneira. 

Para a apresentação do “por exemplo”,  Forjaz sugere que enquanto se está 

pesquisando a criação de uma cena, não se deve ter o menor pudor em realizar uma cena 

longa, inflada, pois quando chegar o momento de realizar os cortes haverá muitas 

possibilidades de articulação. 

Forjaz propõe neste procedimento diversos acordos com os atores sobre como será a 

apresentação do “por exemplo”. A diretora utiliza para esta efetivação, um jogo de faz de 

contas, de modo que, respeitando o processo de criação de personagens dos atores. Busca 

criar uma amarração entre diversas criações. Todo o jogo do ensaio é muito livre; sempre 

embalados pela proposta delicada do “que tal se?”.  Assim, atores e equipe lidam com uma 

atmosfera propicia a criação. Atores e equipe têm amplas possibilidades e liberdade total para 

criar. 

 

5.4.1 Sobre o primeiro “por exemplo” do espetáculo Maria que Virou Jonas ou a 

Força da imaginação 

 

No dia 20 de outubro de 2014, segunda-feira, Cibele propôs que fosse estruturado um 

primeiro “por exemplo” para ser apresentado a equipe na sexta feira dia 24.  A diretora em 

meio às diversas conversas, propôs que fosse estruturado um roteiro para a apresentação do 

“por exemplo” 

A estrutura proposta tomou o seguinte formato:  

 

a) Abertura cabaré (apresentação dos atores/trans); 

b) Camarim da Marie (Lúcia Romano); 

c) Texto da Solange Dias; 

d) Camarim do German (Edgar Castro); 

e) Texto do Cássio Pires; 

f) Camarim; 

g) Texto do Alexandre Dal Farra. 
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Assim, a partir dos workshops apresentados pelos atores juntamente com os textos dos 

dramaturgos, montaram um modelo do que poderia ser a primeira estrutura dessa 

apresentação.  

No dia 22 de outubro, Cibele propôs um ensaio do “por exemplo”. O processo 

começou com um acordo de que os atores transitem na proposição de personagens-atores-

trans, ou seria um trans-ator. Como a proposta é lidar com esta questão da transexualidade, os 

atores estão transitando entre a ideia de serem personas que atravessarão todas as peças, 

transmutando-se em seus personagens. 

O ensaio do “por exemplo” transcorreu com a diretora combinado com os atores e 

equipe as possíveis marcações. Os atores realizaram o ensaio sendo conduzidos o tempo todo 

pela diretora, como se fosse uma voz no inconsciente. Assim são apresentados pela primeira 

vez os camarins juntamente com os textos de Solange Dias e Cássio Pires; o texto de Ale Dal 

Farra ainda não estava totalmente definido e ficou para um próximo momento. 

O trabalho deste dia foi longo, pois nos dois dias anteriores não aconteceu ensaio 

devido a problemas de produção e questões pessoais dos atores. A atmosfera do processo 

neste dia foi de trabalho intensivo, pois precisavam definir e arrumar os locais de 

apresentação dos “camarins”, além disso, seria necessário realizar o ensaio do “por exemplo”.  

Edgar já havia escolhido um canto para montar o seu camarim, pensando na utilização 

da porta no fundo do teatro, Lúcia estava em dúvida, pois não queria usar o camarim do 

teatro, por considerá-lo já como um local pronto. Acabou decidindo utilizar o depósito de 

cenários e figurinos o que acabou por tomar um longo tempo em sua preparação, pois o local 

estava bastante desorganizado e sujo. O fato foi interessante, pois envolveu todos em seu 

trabalho e, sobretudo a atriz que junto com a equipe, além da limpeza e organização do local 

acabaram criando o espaço que seria o seu camarim. 
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Figura 4 - Camarim criado por Lúcia Romano  

 

Fonte: Acervo do autor 

 

No dia 24 de outubro aconteceu a apresentação do “por exemplo” para toda a equipe.  

Cibele começou a apresentação explicando para a equipe que os atores Lúcia e Edgar não 

puderam mais participar do espetáculo, de modo que a companhia resolveu abrir testes para 

elenco. E foram contratados dois atores transexuais para a realização da peça.  E nos apresenta 

os dois atores trans, que logo nos conduzem para dentro de suas histórias pessoais e suas 

mutações dentro de cada cena. É uma peça que gera transformação nos atores. 

Foi uma apresentação longa, onde os atores mostraram: uma introdução das 

personagens trans, os seus camarins, o texto da Solange Dias, associado ao workshop de 

Lucas Brandão. E por fim o texto de Cássio Pires. 

Interessante foi perceber a importância exercida pelos elementos materiais que na 

cena revelam em suas peculiaridades a formatação da atmosfera que permeará todo o 
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espetáculo. Mesmo tendo consciência de que muito do que está sendo realizado ali não seja 

aproveitado. É visível a entrega dos atores neste jogo e de como eles entendem a importância 

deste no encadeamento final do processo. 

A realização deste primeiro “por exemplo” possibilitou uma primeira ideia do que 

viria a ser o espetáculo. Inclusive deu uma mostra, sobretudo para o dramaturgo, que estava 

presente no dia, acerca de como estava sendo conduzido o processo. 

 

5.5  SOBRE OS ENSAIOS  

 

Sobre estes três últimos procedimentos listados no período de observação do processo 

de criação do espetáculo “Maria que virou Jonas”, comentaremos a principio juntos e depois 

detalharemos suas características individuais, primeiro por conta de sua semelhança e 

segundo pelo momento ao qual se referem.  

Nesta etapa do processo o espetáculo já se encontra em vias de finalização.  Devido ao 

curto prazo de tempo que o grupo teria para estrear, o trabalho nesta fase é intenso.  Os 

ensaios são longos e a exigência é muito grande.  Cibele Forjaz neste período se entrega 

totalmente ao trabalho.  

O grupo chegava a ficar de seis a oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, dentro do 

teatro criando. Este tipo de ação é comum no trabalho da diretora, em entrevista Forjaz nos 

afirma que não admite poucas horas de ensaio. Até mesmo porque, o processo não envolve 

somente as questões de criação dos atores, mas também de toda estrutura que envolverá o 

espetáculo, e na formatação desta estrutura todos os integrantes participam ativamente.   

Os ensaios, propriamente ditos, acontecem geralmente nas últimas horas do dia de 

trabalho.  Normalmente a equipe chega à Casa Livre, próximo ao horário combinado e cada 

um, logo assume a sua função, no entanto na hora do ensaio alguns membros da equipe são 

chamados para presenciarem a ação dos atores. Nas últimas semanas quase toda equipe de 

criação esteve presente no local de ensaio, participando ativamente das questões de criação e 

também da produção.  

Cada dia da semana estava previamente combinado sobre qual foco da criação deveria 

ser trabalhado. Conversas e discussões pertinentes à criação das personagens e do espetáculo 

sempre aconteciam nos momentos iniciais. Antes de começar os ensaios a preparadora 

corporal Lu Favoreto trabalhava um aquecimento e um direcionamento das intenções 

corporais pertinentes aos personagens. 
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Agora falaremos individualmente de cada um destes procedimentos, detalhando suas 

principais características individuais. 

 

5.5.1 Ensaio técnico 

 

O que aqui nomearemos de ensaio técnico, não é necessariamente aquele ensaio onde 

são revisados os aspectos puramente técnicos da peça como passagem de som, luz, vídeos, 

etc. Mas sim de um ensaio onde são revisadas as marcações, intenções e o andamento das 

cenas, especificamente no trabalho de criação dos atores.  

A partir do ponto em que as cenas estão criadas e já se estabelece um roteiro de ações, 

o espetáculo principia a ganhar um contorno. É nesta etapa onde as cenas que já foram 

anteriormente estruturadas pelo grupo começam a tomar forma, aqui começa a ser 

estabelecido um detalhamento de cada cena.   

Em um primeiro momento a diretora apenas realiza alguns acordos com os atores que 

logo vão pra cena.  No entanto, quando a cena realmente ganha forma a diretora parte para um 

“entalhamento” das formas. Acredito que verdadeiramente é possível utilizar esse termo: 

“entalhamento”, pois o trabalho da diretora nesta fase é como se ela estivesse esculpindo a 

cena. Entalhando, cinzelando, cuidando delicadamente de cada detalhe no percurso dos atores 

em cena. 

 Forjaz também nos afirma em entrevista que o seu maior prazer como diretora e 

encenadora é o trabalho com o ator.  Ela também nos contou da dificuldade que passou em 

outros espetáculos, por se tratarem de longos processos colaborativos, sentiu falta deste tempo 

para um trabalho minucioso com os atores. Este fato foi um dos motivadores para que neste 

projeto, o grupo optasse por trabalhar com uma dramaturgia que chegasse pronta e não por 

um texto que fosse construído em processo, nos moldes do processo colaborativo. 

O ensaio técnico acontecia frequentemente antes do ensaio corrido.  É nesta hora que 

a diretora combina detalhadamente as particularidades de cada cena. Forjaz realiza junto aos 

atores um minucioso trabalho de limpeza de gestos, observando atentamente todos os 

movimentos de cada ator. Quem nos fala sobre a limpeza dos gestos é o diretor e teórico 

russo, Constantin Stanislavski (2003) no seu livro a Construção da Personagem: 

 

O comedimento nos gestos tem particular importância no setor da caracterização. A 

fim de fugirmos de nós mesmos sem repetir as mesmas exterioridades em cada papel, 

é indispensável conseguir uma eliminação de gestos. Cada movimento exterior, que 

fora do palco pode ser natural num ator, separa-o da personagem que ele está 

interpretando e fica a lembrá-lo dele mesmo  (STANISLAVSKI, 2003, p. 117). 



72 
 

A diretora observa atentamente para estes detalhes na ação dos atores, buscando essa 

limpeza de gestos da qual Stanislavski nos fala. E é partindo destes cuidados mínimos com a 

interpretação de cada ator que a diretora conduz este trabalho no ensaio técnico.  

Esta etapa auxilia tanto à diretora quanto aos atores, pois além de todos se atentarem 

para os detalhes de cada cena, relembrarem das espacializações e marcações criadas nos 

ensaios anteriores, também reforça a memorização do texto. É neste procedimento que 

percebemos na função da diretora, o que Peter Brook (1994) nos conta em seus 

procedimentos: 

 

Nas ultimas fases de ensaio o trabalho do ator invade e ilumina uma área obscura, que 

é a vida subterrânea da peça; e quando essa vida subterrânea é iluminada pelo ator, o 

diretor fica em condições de ver a diferença entre as ideias do ator e a peça em si. 

(BROOK, 1994,  p.21). 

 

Neste ponto percebemos que de fato Cibele é diretora de cena e sabe enxergar e  

valorizar a ideias dos atores, cuidando de cada detalhe e, sobretudo dirigindo a criação do 

ator.  Forjaz não é uma “ditadora”, permite e fomenta a criação atoral, conduzindo o ator e, 

sobretudo valorizando a criação deste.   

Indica e aponta caminhos, regendo o traçado da cena a partir da intenção e atmosfera 

que a cena pede. Tem no olhar experiente, a observação do clima de cada cena, indicando 

para o ator a qualidade do registro que a cena precisa ter. Traz aos atores um olhar de 

espectador, que não apenas se encanta com a cena, mas um espectador que lê os seus signos 

através de cada gesto, olhar ou intenção. 

No entanto, o fato fundamental que percebemos neste trabalho, é o auxilio que a 

diretora proporciona na composição de caminhos perceptivos no trabalho atoral. O 

direcionamento praticado por Forjaz neste procedimento conduz os atores para o 

entendimento de uma dinâmica interna do espetáculo, a fim de que com estes caminhos 

perceptivos se estabeleça no trabalho dos atores a percepção da atmosfera da cena. Com este 

trabalho a diretora fomenta o que Chekhov (2010, p.60) denominou como incitamento à 

vontade, à dinâmica ou a uma força propulsora que vive na atmosfera da cena. 

 

5.5.2 O ensaio corrido 

 

Durante o processo de criação do espetáculo o ensaio corrido acontecia sempre após o 

ensaio técnico. Após a passagem detalhada do procedimento descrito anteriormente, os atores 

realizavam uma passagem geral com todas as cenas que estivessem prontas.   
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Aqui neste momento não era necessário a utilização de todos os recursos cênicos, mas 

sempre que possível eram utilizados. Alguns deles, de fato, estavam sendo criados durante 

este procedimento. Nem sempre havia a obrigação, de que todos os elementos cênicos 

estivessem presentes, mas eventualmente a diretora procurava realizá-los no intuito de 

valorizar o trabalho dos atores. 

Neste momento preferencialmente não havia interrupções, pois a ideia é que a cena 

fosse apresentada de forma integral.  Evidentemente que era possível acontecer alguma 

interrupção como, algum ator esquecer o texto, ou uma marcação. Para estes imprevistos a 

diretora e seu assistente estavam sempre prontos para recordá-los.  

Aqui também há um trabalho importante na instauração da atmosfera do espetáculo, 

pois é o momento onde o grupo experimenta a cena como um todo. Aqui atores e diretora tem 

a possibilidade de visualizar, testar, comprovar ou recusar ideias propostas pela equipe.  

Peter Brook (1994, p. 21) afirma que neste momento das “últimas fases de ensaio são 

muito importantes porque nesse momento você pressiona e encoraja o ator a descartar tudo o 

que é supérfluo, a editar e condensar.” Logo, a possibilidade de ver a peça como um todo, 

proporciona à diretora uma visão do que deve ser mantido e do que pode ser descartado.  

 

5.5.3 Ensaio geral 

 

Ao final de quase todas as semanas durante o processo, normalmente nas sextas-feiras, 

o grupo apresentava um ensaio geral. Mostrando para a equipe o trabalho realizado durante a 

semana.  Esse ensaio funcionava como um “por exemplo” com o diferencial de que aqui o 

espetáculo já encontra em vias de finalização.  

Neste dia toda a equipe e alguns amigos eram convidados a assistir ao ensaio e 

algumas vezes a participar de uma conversa sobre o andamento da peça. Funcionando como 

um momento de reflexão para confirmar e testar as criações. A participação de todos os 

integrantes nesta etapa reafirma que, apesar da diretora falar que estão trabalhando em um 

processo colaborativo as avessas,  tais procedimentos fazem parte do processo colaborativo. 

O ideal deste procedimento é que fossem testados o maior número de recursos 

possíveis, como o cenário, figurino, luz, som, etc. Este fato propicia aos atores o 

entendimento dos tempos e, sobretudo a experimentação dos materiais que irão compor a 

cena. 

Utilizar todos os recursos cênicos possíveis possibilita a ideia deste procedimento que 

é mostrar a peça em todos os seus aspectos. Testando as criações e experimentando as ideias.  
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Vale lembrar que alguns elementos já estão prontos, enquanto outros ainda estão em 

fase de finalização ou de teste. Então este é momento de confirmar ou validar as suas 

utilizações em cena. 

Como a proposta era que fosse realizado um ensaio geral, os atores previamente 

realizam um longo aquecimento corporal. Preparando os para a realização da peça, que aqui 

como no “por exemplo” acontece sem interrupções. 

E por fim, próximo à estreia o grupo realizava esses ensaios com mais frequência e 

com a presença de convidados de fora da equipe e imprensa. Essa resposta do público também 

é comentada na tese de Antônio Araújo (2008) sobre o processo colaborativo: 

 

O feedback dos espectadores, por meio de conversas ou questionários distribuídos ao 

final da apresentação, identifica problemas até então não percebidos, além de fornecer 

sugestões úteis à montagem. Nesse sentido, o público torna-se um parceiro concreto 

da criação, interferindo na materialidade da própria obra (ARAÚJO, 2008. p. 177). 

 

Como é um trabalho colaborativo o publico também é parte integrante desta cena. 

Ouvir as sugestões da assistência também faz parte do processo. De forma que o trabalho 

esteja sempre integrado com todos os seus criadores. 
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6 A LEITURA DA CONSTRUÇÃO DA ATMOSFERA CÊNICA DURANTE O 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO “MARIA QUE VIROU JONAS 

OU A FORÇA DA IMAGINAÇÃO” 

 

Dentro de nossa proposta de leitura da construção da atmosfera cênica no processo de 

criação do espetáculo “Maria que virou Jonas ou a Força da imaginação”, já estudamos a 

atmosfera através da temática do espetáculo e os procedimentos de direção de Cibele Forjaz.  

Agora realizaremos uma leitura direcionada sobre como Forjaz em consonância com os 

artistas envolvidos na criação do espetáculo estabeleceram toda a ambientação da peça. O 

objetivo deste momento é realizar uma reflexão sobre como a diretora lidou com elementos da 

cena teatral, de como eles entraram no espetáculo e foram articulados por seus criadores e 

pela diretora.  

Deste modo procuramos realizar uma leitura do processo, observando a escritura do 

texto espetacular, tendo os signos teatrais como norteadores desta leitura. O que nos 

interessou nesta etapa foi a possibilidade de acompanhar, passo a passo o trabalho criativo da 

diretora junto ao seu grupo, especificamente no que tange à criação da atmosfera cênica. 

Intencionamos então  relatar a sua efetivação.  

Durante o processo tivemos a oportunidade de observar que os detalhes de cada 

elemento, de cada cena, foram minuciosamente cuidados por Forjaz. Tudo o que envolve a 

efetivação da cena neste espetáculo, foi amplamente questionado e discutido com a equipe. 

Importante ressaltar que todos tinham voz dentro do processo de criação, mesmo sabendo que 

a palavra final é da diretora, porém vale lembrar que esta procura não se colocar em uma ação 

ditatorial. 

A construção da atmosfera acontece em acordo íntimo com a criação geral do 

espetáculo. Optamos por utilizar um método de leitura que nos permitiu ampliar a nossa 

percepção e que nos direcionou o olhar. Temos como embasamento para esta observação os 

princípios aplicados na Semiótica teatral. Esta escolha se deu pelo fato de optarmos pela 

realização de  uma leitura detalhada no processo de construção de cada elemento contido na 

cena teatral.  

Logo, entendemos que a atmosfera está diretamente relacionada com a articulação dos 

elementos da cena.  Citamos anteriormente Chekhov (2010), onde o autor confirma nossa 

proposição de que a atmosfera cênica se dá a partir de uma integração dos elementos da cena 

teatral. É esta relação que nos chama atenção para focar o nosso trabalho a partir do olhar do 

diretor. Entendemos seu trabalho como aquele que articula os componentes da cena e realiza a 
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escritura do texto espetacular. Estabelecendo assim, uma atmosfera que seja capaz de abarcar 

toda a encenação. 

Tomamos como base para nossa leitura do processo, o quadro de elementos listados na 

semiótica de Tadeusz Kowzan (1977), visando um aperfeiçoamento do processo de leitura. É 

evidente que não será uma utilização rígida da proposição do autor, mas sim uma apropriação, 

tendendo para o nosso foco de pesquisa, ou seja, observar e analisar os signos teatrais no que 

tange à construção da atmosfera da cena.  

A Semiótica como ciência tem por objeto de investigação todas as linguagens 

possíveis, de modo que seu objetivo seja a análise dos modos de composição de todo e 

qualquer fenômeno que produza sentido e significado. Deste modo, investigamos os 

procedimentos de leitura de signos que são compostos de uma carga semântica relativa 

exclusivamente ao fazer teatral. Lucrecia Ferrara nos aponta que: 

 

Identificar e definir a natureza de um signo, a relação que mantém com o objeto 

representado, a atuação possível de um interpretante na prática relacional que 

estabelece entre o modo de representação de um signo e seu objeto, parcial ou 

totalmente representado, constitui condição imprescindível para que se estabeleçam 

os padrões característicos de uma linguagem. Ao estudo dessa lógica dá-se o nome de 

Semiótica (FERRARA, 2007, p.11). 

 

Notamos que a autora nos aponta uma possibilidade de realizar essa identificação 

através de um sistema que nos encaminhe para o entendimento do processo de criação teatral. 

Relacionando tais conceitos e identificando-os na linguagem teatral. Essa relação se dá em um 

contexto social onde é possível estabelecer um padrão de comunicação. No entanto, temos 

como nosso foco uma reflexão acerca dos diversos estudos realizados sobre a aplicação da 

semiótica no teatro. 

Para este trabalho temos como base um registro de observações realizado por nós, 

durante o período de criação e ensaios do espetáculo.  Também nos serve como importante 

fonte, entrevistas semiestruturadas que foram realizadas com a diretora, com o elenco e com a 

equipe de criação. Importante ressaltar que estamos realizando uma leitura do processo de 

criação, aqui nos importam os meios pelos quais a cena foi sendo estruturada e criada, 

evidentemente que em alguns momentos falaremos do espetáculo pronto como meio de 

validar a importância de alguns momentos do processo. De modo que os signos que vamos 

ressaltar foram observados durante o período de criação e ensaios do espetáculo. 

Buscamos avaliar em nossa observação durante o processo de criação do espetáculo os 

referentes instaurados pelos artistas. De modo que a inserção de cada signo dentro da peça 
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possui um referente específico muito bem estruturado pela direção. E na condução da 

articulação dos referenciais que foram sendo trançados na escritura do texto espetacular que 

tencionamos perceber a formação da atmosfera relativa a cena deste espetáculo. Ou seja, a 

conjectura que fazemos aqui é relativa à instauração de um ambiente cênico articulado pela 

direção que possua significações pertinentes as relações estabelecidas pela cena. Kowzan fala 

destas relações em que os signos são interpretados e de como chegam ao espectador: 

 

Um espetáculo teatral constitui um conjunto de signos a serem decifrados e 

interpretados em suas relações sintagmáticas e paradigmáticas. O que importa é saber 

como e quais condições estes signos são codificados e decodificados. Para verificar o 

seu grau de polivalência e ambiguidade é necessário ter em conta os tipos de relações 

que se situam entre tais fenômenos, entre a obra teatral e seu destinatário, ou seja, o 

espectador (KOWZAN, 1997, p.161)
22

. 

 

 

Estamos buscando aqui a partir destas proposições, avaliar os meios de produção dos 

signos teatrais, ou seja, avaliando as condições em se deu o processo de criação, para que 

estes nos conduzam a um entendimento de como se forma a atmosfera da cena em um 

espetáculo durante o seu processo. Kowzan também afirma: “Porém, no caso de mensagens 

destinadas a vários receptores – que é uma situação típica do espetáculo teatral – a 

polivalência de um signo pode resultar na pluralidade de interpretações dos espectadores 

(KOWZAN, 1997, p.161)
23

. 

É evidente que tais signos estabelecidos na cena teatral, por serem tão polivalentes e o 

espetáculo abranger diversos tipos de espectadores, é possível que estes produzam uma 

multiplicidade de significados.  No entanto o fato que percebemos é que no grupo e, 

sobretudo, no trabalho da diretora que há uma maturidade capaz de conduzir o processo 

criativo, permitindo que tais signos criados para o espetáculo, sejam de certa forma, muito 

objetivos. O que não quer dizer que estes signos não sejam polivalentes. 

Apresento aqui o quadro resumido com os itens da semiótica de Kowzan (1977) o qual 

nos servira de base para esta leitura, lembrando que não será uma utilização rígida, mas sim 

como norteador para o nosso processo de escrita. 

 

                                                           
22

 Tradução nossa realizada a partir da tradução em espanhol do original, realizada por Bobes Naves e Jesús 

Maestro 

Un espectáculo teatral constituyue un conjunto de signos que hay que descifrar e interpretar, en sus relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas. Lo que importa es saber cómo, y em quem condiciones, estos signos son 

condificados y descodificados. Para verificar su grado de polivalencia y ambigüedad es imprescendible  tener em 

cuenta el tipo de relaciones em que se sitúan tales fenômenos, entre la obra teatral y su destinatario, es decir, el 

espectador.  
23

 Sin enbargo, en el caso de mesages destinados a vários receptores – que es La situación típica del espetáculo 

teatral-, La polivalência de un signo puede resultar de La pluralidad de interpretaciones de los espectadores.  
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Figura 5 - Quadro comparativo da semiótica de Tadeusz Kowzan 

 

Fonte: Kowzan, 1977,  p.77. 

 

6.1 SOBRE O TEXTO DE MARIA QUE VIROU JONAS OU A FORÇA DA 

IMAGINAÇÃO 

 

O primeiro elemento que vamos analisar é o texto, já falamos aqui sobre o estudo do 

texto e de como este trabalho reverbera na efetivação da atmosfera da cena focado, sobretudo, 

no diz respeito à temática do espetáculo. Agora, o que nos interessa é saber como o texto 

chegou às mãos do grupo, de como a diretora dialoga com o dramaturgo e de como ela 

juntamente com os atores se apropriam desse elemento.   

Evidentemente que nosso maior interesse é saber quais dados contidos no texto 

fornecem recursos para a efetivação da atmosfera. Por outro lado também nos é interessante 

perceber como a diretora lida com estes dados, respeitando-os ou não e assim, dando a sua 

leitura para aquela dramaturgia. Aqui não focaremos em uma leitura semiótica relativa às 

questões semânticas do texto, mas em signos que interferem diretamente na efetivação da 

cena e que constituem a atmosfera do espetáculo. 

O texto, como já foi citado anteriormente, chegou às mãos do grupo através do que 

Forjaz nos fala em entrevista, pelas vias de um processo colaborativo às avessas. 

Normalmente o texto construído no processo colaborativo, acontece durante o processo de 

criação, com o dramaturgo escrevendo as cenas a partir do trabalho criativo dos atores.  
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No caso de “Maria que virou Jonas ou A Força da Imaginação” o processo foi 

diferente, cinco dramaturgos foram convidados para participar do processo, e para o 

desenvolvimento do texto o grupo propôs que este fosse criado a partir do parágrafo do 

Ensaio de Montaigne, já citado anteriormente. E incitados pela temática da transexualidade 

contida no parágrafo os dramaturgos deveriam entregar uma dramaturgia finalizada para o 

grupo. 

Para instigá-los a Cia. Livre propôs uma série de leituras de textos teatrais onde se 

tratava a temática da transexualidade, após isto entregou um envelope contendo todo o dossiê 

de pesquisa para cinco autores.  Existia uma proposta inicial de que poderiam ser encenados 

os cinco textos que chegassem.   

No entanto, no decorrer do percurso de criação da peça, alguns dramaturgos desistiram, 

outros não entregaram um material completo, outros não enviaram material a tempo e 

somente Cássio Pires, que em um primeiro momento parecia ter desistido do projeto, entregou 

um texto completo, respondendo as expectativas do grupo. Além do texto de Cássio Pires 

foram para cena os personagens transexuais criados pelos atores a partir de seus workshops, e 

estruturados durante o processo de criação do espetáculo.  

A diretora durante o processo afirmou várias vezes que ansiava por trabalhar com um 

texto completo. Que este era o seu maior desejo, trabalhar com os atores a partir de um texto 

completo. Sentimos certo esgotamento por parte da diretora no diz respeito aos procedimentos 

do “processo colaborativo”. Muitas vezes a diretora expressava esse sentimento de 

necessidade de trabalhar com as palavras, com um texto dramatúrgico finalizado.  

Evidentemente, com a proposta de criar um espetáculo tendo um texto novo, escrito 

exclusivamente para o grupo a partir de suas pesquisas. Trazendo como fundamentação para 

cena um olhar critico para o seu objeto. Afirmamos isso, pois Forjaz trabalha com o texto 

tratando-o com o devido respeito, mas com a autonomia que lhe é peculiar.  

O Dramaturgo teve total liberdade em escrevê-lo, todas as suas proposições, seu modo 

de pensar, seu modo de escrever, suas rubricas aparecem no texto. O autor, apesar de estar 

presente em alguns ensaios durante o processo, não chegou a intervir diretamente na 

encenação de Forjaz. Esta também procurou respeitar as indicações do autor, porém mantendo 

seus métodos e processos de encenação. Em entrevista a nós concedida, o dramaturgo Cássio 

Pires nos fala: 

 

Eu entendo o seguinte, em qualquer trabalho que eu faço, em que eu não esteja 

dirigindo, o texto é meu e a montagem não é minha. A montagem do texto é do 

coletivo que cuida disso. Eu posso curtir ou não como foi colocado em cena. Eu não 

solicito a qualquer grupo com o qual venha a trabalhar que se façam as coisas do meu 
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modo. Eu posso sugerir ou manifestar minha discordância, mas eu acho que a palavra 

final é a de quem faz a montagem. Invariavelmente em todas as vezes que eu fui 

montado, existem diferenças, às vezes importantes, às vezes com pouca importância 

entre o que eu proponho e o que a encenação propõe. Um caso bem claro nessa 

encenação: eu proponho uma sala onde se vê o casal e existem saídas de cena onde as 

coisas são quebradas e os cacos se acumulam, e a Cibele optou por uma coisa 

completamente diferente. Ela abriu, pra esse jogo dramático e a gente via os atores 

nesse fora, nessa ida pra cozinha, que não era exatamente uma cozinha, mas uma área 

bem teatralizada onde existia uma geladeira, uns cabides com os figurinos. Havia ali a 

opção pelo gelo ao Invés dos cacos e a redução das quebras, em que a mulher quebra 

os objetos da casa. Normalmente essas coisas, elas revelam o olhar do diretor na 

encenação, de como  tem a encenação para aquele texto e ao mesmo tempo elas não 

desestruturam o que me parece essencial na dramaturgia. (Entrevista concedida pelo 

dramaturgo Cássio Pires, na cidade de São Paulo no dia 29 de abril de 2015). 

 

Importante perceber como o autor se relaciona com o trabalho da diretora e como esta 

mostra o seu olhar através da encenação de uma dramaturgia que acabou de ser escrita com 

exclusividade para aquela montagem.  

No caso deste espetáculo houve uma única discordância entre o grupo e o autor, que 

aconteceu em relação ao texto, especificamente com o final do espetáculo. O dramaturgo 

propôs um final com o qual o grupo não estava de acordo. Aconteceram algumas discussões 

em relação a este fato e o que o prevaleceu na encenação foi a posição do grupo. Enquanto o 

texto foi publicado no “Caderno Nóz” 
24

 de acordo com a visão do autor. 

No texto, o autor, trabalha com signos muito evidentes. Em primeiro plano o autor nos 

levanta uma questão muito séria que é o fato de ele ser um homem, heterossexual, casado, 

levantar um tema sobre o qual ele não está intimamente ligado. Como seria a validação deste 

discurso? O autor resolve a questão levantando o tema a partir da suposição: o que eu faria se 

isso acontecesse comigo? Aqui apresento a fala do dramaturgo, contando um pouco mais 

sobre como se deu esta proposição: 

 
Quando eles me chamaram e falaram sobre o que a Cia livre estava pesquisando, em 

um primeiro momento eu pensei que aquilo ali não era pra mim. Porque eu apesar de 

ser totalmente simpatizante das causas que estavam ali, das questões que estavam ali, 

eu não vou ser hipócrita de ficar falando desse tema, dessa questão de gênero, sou 

heterossexual, casado. Sou militante, brigo, já discuti muito com parentes sobre esses 

assuntos, tenho na vida uma convivência com toda essa multiplicidade, que pra mim é 

uma coisa absolutamente natural. Não são questões que estão diretamente no universo 

que eu vivo, mas que muitos pares estão envolvidos, e pessoas em geral vivem no 

mundo. Como escritor eu não vou fazer uma escrita um pouco mentirosa ou falar 

coisas politicamente corretas a troco de uma aceitação. Comecei a entender uma 

questão ‘trans’ que está em todo mundo. O que eu tinha que fazer era partir de um 

ponto de vista heterossexual, eu não posso partir de um ponto de vista trans, de outros 

espetáculos que eu já vi, não posso partir de um ponto de vista gay, nem de um ponto 

                                                           
24

 O caderno Nóz é uma publicação da Cia Livre, onde o grupo publica em forma de um livro o registro do 

processo de encenação de alguns dos seus espetáculos.  Apresentando artigos, entrevistas, comentários, fotos e 

os textos dramatúrgicos. 
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de vista trans, mas de um ponto de vista heterossexual, porque estou lidando com uma 

realidade que esta em mim.  Estou falando de uma realidade que não está em mim, 

mas que poderia estar em minha vida (Entrevista concedida pelo dramaturgo Cássio 

Pires, Na cidade de São Paulo no dia 29 de abril de 2015). 

 

Logo, estamos buscando aqui compreender de como o autor se coloca em relação à 

construção do texto.  Primeiramente percebemos que ele foca a sua criação a partir de signos 

pertinentes à questão da transexualidade, que era o foco inicial de pesquisa do grupo. Porém, 

o dramaturgo coloca em questão o processo de transformação visto a partir de um olhar 

heterossexual, dentro de uma relação de um casal.  Assim, temos signos pertinentes a essa 

relação.  

As rubricas do texto do texto indicam a casa de um casal relativamente novo, 

supostamente paulistano, de classe média, onde ambos trabalham, estudam e não possuem 

filhos. Essa leitura inicial está na dramaturgia e é dada logo no início do texto “A força da 

imaginação”. Esses signos aparecem nas falas dos personagens e nos encaminham para a 

criação de um ambiente ao qual nos identificamos.   

Um signo evidente no texto é a erudição da linguagem que o texto possui. As falas dos 

personagens são repletas de palavras eruditas, complexas, frases de efeito, etc. o que nos 

indica um pouco mais sobre a formação acadêmica do casal.  Fato que a princípio soa 

estranho, no entanto no decorrer da ação a sonoridade destas palavras que na boca dos atores 

ganha uma musicalidade, denotam que há uma intenção rítmica de construção textual, para 

além de sua pura significação. 

Evidentemente que sobre esse tipo de texto há toda uma pesquisa, tanto da direção 

quanto dos atores no processo de entendimento dessa dramaturgia. E para além desse fato 

existe uma pesquisa sobre essa fala quase que cantada, que os atores do grupo trabalham. 

A direção quando optou pela proposição de que existam duas possibilidades de 

encenação do texto, deixando livre para cada ator decidir como lidar com estes dados. O 

ambiente cenográfico é quase o mesmo, trocando apenas alguns adereços coerentes com a 

criação dos atores. 

Por exemplo, Edgar Castro quando atua como a personagem Ela começa a cena na 

sala, sentado na cadeira, fazendo a unhas, enquanto Lúcia Romano quando está atuando como 

o personagem Ele começa a peça sentado, jogando baralho.  

Na proposição inversa, Edgar Castro no personagem Ele começa a cena trabalhando 

com uma escultura, enquanto Lúcia Romano entra em cena com a personagem Ela carregando 
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uma pilha de livros, chegando do trabalho. Estas marcações não estão no texto são criações 

dos atores, instigados pela diretora, a partir do que eles percebem na dramaturgia. 

O texto também indica através das rubricas ambientes sonoros, que remetem a signos 

naturais e que instauram na cena uma atmosfera que alterna entre o real e surreal. Como 

Kowzan (1977) explica: os signos no teatro são essencialmente artificiais o que não exclui a 

possibilidade de que sejam utilizados signos naturais na criação da cena. O que percebemos 

aqui é a possibilidade de multiplicação destes significados. O texto propõe sons de trovões e 

diferentes chuvas que são indícios, pistas capazes de sugerir a temperatura da cena ou mesmo 

o momento em que se passa a história.  

O próprio autor nos conta em entrevista que a ideia desta chuva aconteceu numa época 

que a cidade de São Paulo passava por um longo período de seca e racionamento de água. 

Naqueles dias secos aconteceu inesperadamente uma tempestade e o autor andando na rua 

próximo a sua casa teve de pular uma poça de água. Neste momento Pires teve a ideia da 

possibilidade do fato apresentado no parágrafo de Montaigne, acontecer nos dias de hoje em 

uma situação tão cotidiana.  

Partindo destas situações cotidianas o autor insere estes signos no texto apontando para 

uma sensação de realidade. No entanto, no decorrer da cena estes signos que sugerem certo 

realismo começam a se transformar em algo absolutamente surreal.  

Este signo da chuva está quase o tempo todo onipresente no texto e na cena. Vai se 

ampliando desde a primeira cena, o momento em que a personagem Ela pula da poça de água 

até as goteiras e ruína na casa do casal. Os ruídos das diferentes chuvas e dos trovões 

atravessam as cenas estabelecendo ambientes sonoros e criando climas tensos. Por opção da 

direção toda a sonoplastia é realizada em cena
25

.  

Refletimos aqui a partir de alguns signos mais notórios, sobre como ficou estabelecido 

o diálogo entre a diretora e o dramaturgo na concretização da cena. Apontando elementos 

sígnicos que fizeram parte da construção do texto e que apontam caminhos para a encenação 

na configuração da atmosfera do espetáculo. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Falaremos mais adiante sobre este procedimento, agora o que nos interessa é perceber como a diretora lidou 

com este signo presente o tempo todo no texto de Cássio Pires. 
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6.2 SOBRE OS SIGNOS CINÉTICOS: A EXPRESSÃO FACIAL – O GESTO – A 

MARCAÇÃO 

 

Entramos agora no campo dos signos relativos ao trabalho corporal. Temos aqui a 

analogia entre o corpo do ator e o espaço-tempo onde as imagens estabelecidas por eles criam 

significados a partir de suas relações.  

O trabalho da direção aqui é minucioso, pois Forjaz sempre afirma que o seu maior 

prazer é o trabalho com o ator, ou seja, com a direção de ator. É neste momento que a diretora 

atua com maior precisão. Cada detalhe da cena é sempre estudado, estruturado e revisado pela 

diretora e pelos atores.  A diretora realiza em quase todos os ensaios um trabalho de 

decupagem das cenas revisando as intenções de cada gesto, de cada expressão facial. 

Porém, neste trabalho da direção de estruturação dos corpos dos personagens na 

efetivação uma narrativa corporal, Forjaz conta com o auxilio da coreógrafa Lu Favoreto, que 

já trabalha há um bom tempo com a diretora. Favoreto é responsável pela direção de 

movimentos, ou seja, pela expressão corporal dos atores. Seu oficio é conduzir os atores ao 

entendimento do que venha ser o corpo dos personagens. Ela instiga e provoca os atores no 

seu processo de criação. 

As relações não são fechadas, mas há uma busca pelo entendimento dos corpos desse 

casal que está em processo de transformação. É essa atmosfera de transformação que 

ultrapassa a cena e está presente no trabalho corporal que configurará na atmosfera do 

espetáculo.  

Temos aqui no processo da coreógrafa um trabalho estruturação de corpos que estão 

em trânsito. Neste ambiente onde tudo está se transformando, onde uma coisa se transforma 

em outra que Forjaz e Favoreto estabelecem a espacialização da cena. A atmosfera aqui é de 

trânsito, corpos em um ritual de passagem.   Existe a construção de uma comunicação visual 

que é direcionada no intuito de evidenciar essa atmosfera de transformação. 

Favoreto auxilia os atores na criação de partituras para os personagens estabelecendo 

uma estruturação física para estes. Durante o trabalho ela também teve certo cuidado com o 

ator Edgar Castro, pois percebeu nele a necessidade em estabelecer um corpo feminino, 

principalmente nos momentos em que personagem entra em crise. Era preciso que o ator 

entendesse ali naquela crise os hormônios femininos. Este cuidado é também para evidenciar 

as diferenças; o ator está interpretando uma personagem feminina que sofrerá uma 

transformação inesperada e intensa em sua vida. Na mesma via existe também a busca pelo 

corpo masculino na atriz Lúcia Romano. 
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Favoreto utilizou com os atores o que ela define como: sistema reto e o sistema 

cruzado. A coreógrafa afirma que desenvolve este procedimento a partir de sua relação com 

os trabalhos de Klaus Vianna. Favoreto declara que a proposição destes sistemas corporais 

auxilia os atores na criação de seus papéis. 

Os atores devem estar atentos ao sistema que estarão utilizando em sua atuação. O 

sistema reto e o sistema cruzado é segundo Favoreto uma tentativa de estruturação. Ela 

considera tais sistemas como um procedimento de direcionamento corporal. Afirma também 

que um sistema se apoia no outro. O sistema reto se utiliza do sistema cruzado para se 

dinamizar. O sistema cruzado se utiliza do sistema reto para se estruturar. O entendimento 

destes sistemas proporciona uma possibilidade do percebimento de como um ator se coloca 

em oposição ao outro. 

Em dado momento questionamos o sistema reto como um direcionamento mais 

masculino e o sistema cruzado mais feminino, no entanto Favoreto é pontual em afirmar que 

não existe um direcionamento tão certeiro, mas que existem sim preponderâncias. Segue aqui 

um trecho da entrevista onde Favoreto nos explica sobre estes sistemas: 

 

Lu Favoreto - Sua origem vem da coordenação motora. A fundamentação do meu 

trabalho tem a ver com Klaus Viana e a coordenação motora e todos os links que eu 

consegui construir com esses métodos de consciência corporal. No caso do Klaus 

Viana tem uma técnica de improvisação.  A coordenação motora tem esses dois 

conceitos, sistema reto e sistema cruzado. Que se articulam pra gente se mover dentro 

da coordenação motora. O sistema reto tem a ver com endireitamento, rolamento e 

simetria objetividade e sustentação; o sistema cruzado tem a dinâmica, sinuosidade, 

instabilidade.  Não é separado, eles trabalham juntos no nosso corpo, mas se a gente 

for separar o sistema reto é entre aspas mais da estática outro e da dinâmica. 

Breno - Podemos dizer que trabalho você definiu o sistema reto e cruzado como 

masculino e feminino? 

Lu Favoreto – Não é bem definir, são preponderâncias, tem que tomar cuidado com 

essas aspas, eles trabalham juntos, que nem tempo-espaço não existe um sem o outro, 

mas nesse lugar do feminino da sinuosidade a gente chegou mesmo a reconhecer uma 

preponderância. (Entrevista concedida pela coreógrafa Lu Favoreto, na cidade de São 

Paulo no dia 24 de abril de 2015). 

 

O entendimento da utilização destes sistemas nos revela um pouco mais sobre a 

natureza significativa que se estrutura na relação entre os corpos e o espaço-tempo. A peça 

fala o tempo todo desta relação entre corpos femininos e masculinos em estado de 

transformação, em estado de passagem.  

Os corpos criados dentro deste trabalho são corpos fluídos, porque os atores além deste 

processo de transformação pelo qual os personagens passam, têm de estar sempre preparados, 

pois nunca sabem qual personagem irão interpretar em cada dia de apresentação. Mais uma 

vez evidenciando a atmosfera de transformação que se faz presente o tempo todo na peça. 
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Um momento que podemos descrever a respeito do trabalho corporal e suas relações 

com o espaço são os momentos de crise da personagem Ela. No texto de Cássio Pires estas 

cenas acontecem fora de cena e a indicação é para que se ouvissem barulho da quebra de 

eletrodomésticos. Porém, na encenação de Forjaz esta cena acontece visível para o público 

com a personagem jogam jogando gelo para todos os lados.  Aqui a pesquisa corporal é 

intensa, neste momento foi preciso todo um trabalho com ator, para quando ele estivesse 

interpretando Ela, entendesse a relação dos hormônios femininos. Pois esse era o momento 

onde a personagem tinha acabado de descobrir que um pênis havia saído de dentro dela.  

São relações diferentes que se instauram na criação de cada ator, referenciais diferentes 

para as duas possibilidades que estavam no jogo. Quando Lúcia Romano estava interpretando 

Ela havia a necessidade do entendimento corporal em uma mulher que estava recebendo um 

pênis, quando Edgar Castro interpretava Ela havia a necessidade do entendimento de como 

seria não ter um pênis.  E obviamente as transformações hormonais e físicas advindas dessa 

transformação. Todo este delicado trabalho de entendimento destes signos, deveriam aparecer 

presentes na cena.  Na atmosfera destes corpos em transformação. 

Importante afirmar que as potencialidades estabelecidas por suas interpretações 

reverberam em diferentes atmosferas. Estabelecendo dois espetáculos diferentes, pois o tônus 

de cada ator na interpretação é dado pela sua visão do texto e da peça; mais que isso também é 

dado por sua visão de mundo. É fato, também,  que o gênero e sua estrutura corporal 

influenciam na criação de cada ator. 

Em entrevista, Favoreto mais uma vez afirma a seriedade do trabalho de imersão no 

tema e no texto como sustentação para a estruturação destes corpos na pesquisa acerca da 

expressão corporal, facial e na espacialização da cena. A coreógrafa ressalta a importância de 

um contundente estudo do tema e do texto anterior à pesquisa corporal: 

 

No caso do “Maria que virou Jonas” especificamente foi bem importante, pois eu 

participei bastante do trabalho de mesa, sempre que possível. Isso pra mim foi 

bastante importante e a gente percebia na própria dramaturgia, no texto do trabalho, 

percebíamos que existia uma abertura para o trabalho corporal, para um trabalho 

coreográfico. Então as pistas que a gente encontrou pra entrar no trabalho mais 

dançado vieram muitas do próprio texto. Claro que da nossa leitura do texto. Por 

exemplo, quando indicava os surtos e que os surtos tinham a ver com quebrar, 

quebrar coisas e que pra gente era quebrar dentro do corpo. Então essa leitura, esse 

trânsito do que aconteceria num gesto mais funcional em relação ao objeto a uma 

leitura mais quotidiana de um surto que pra gente virou um surto dançante, 

coreográfico. Então, por exemplo, pra mim o surto foi uma pista muito forte, esse 

surto de transformação do corpo. Foi um grande prazer, em vários textos que 

trabalhamos não tivemos essa pista, tínhamos que achar na própria encenação e não 

no texto. No trabalho em geral eu tenho um procedimento que tem a ver com 

encontrar pistas de construção e de apoio do personagem no corpo interno, nos 
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princípios de movimento, estruturas corporais e no caso do Maria que virou Jonas 

tínhamos essa questão do gênero.” (Entrevista concedida pela coreógrafa Lu 

Favoreto, na cidade de São Paulo no dia 24 de abril de 2015). 

 

Apontamos nesta fala de Favoreto o ponto que nos interessa acerca do trabalho de 

estruturação corporal a partir dos procedimentos adotados por ela e de como estes auxiliam a 

diretora e os atores na efetivação da cena. Para a coreógrafa existe a importância de uma 

pesquisa anterior ao trabalho de sustentação corporal que juntos compõe a criação da cena. 

Este trabalho de base é um dos fatores que coloca o ator em consonância com a atmosfera do 

espetáculo.  

A coreografia criada por Forjaz junto aos atores na espacialização de cena se apropria 

destes signos estabelecidos no trabalho de Favoreto. De modo que os movimentos gerados a 

partir dos procedimentos de Favoreto, realizam uma narrativa muito objetiva no que tange 

este processo de transformação.  

Forjaz procurava sempre que possível discutir e questionar com Lu Favoreto o estudo 

da espacialização e corporeidades. Durante os ensaios as cenas eram sempre estudadas, 

mesmo quando estão consideradas prontas. Cibele permanecia em todos os ensaios sempre 

atenta e cuidando para que toda a movimentação acontecesse de forma limpa e clara. Para que 

cada gesto tivesse a sua precisão no que ele precisava comunicar 

 

6.3  SOBRE A MAQUIAGEM – O PENTEADO – A INDUMENTÁRIA  

 

Estes elementos possuem signos que ainda estão diretamente ligados ao corpo do ator, 

porém de caráter externo. São importantes elementos na criação teatral, pois ajudam a 

estabelecer a relação visual na personalidade dos personagens. Os dados contidos nestes 

elementos possuem uma peculiaridade no direcionamento representativo, pois os referenciais 

a que estão ligados tem um caráter muito objetivo quando chegam ao receptor. São signos 

muito delicados, porém reveladores. Por serem signos facilmente perceptivos, o risco de errar 

é muito grande, então há aqui um trabalho cuidadoso para que as informações não se percam 

no caminho. 

Evidentemente que por serem elementos que estão juntos do ator, estes além de possuir 

forte carga semântica, auxiliam o ator a compreender, sentir e, sobretudo, compor o 

personagem. Estamos falando aqui de signos que participam ativamente da narrativa e que por 

sua vez preenchem o ambiente contaminando a atmosfera da cena. 
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 Podemos aqui como exemplo deste fato citar as perucas que os personagens Jonas 

Couto e Neo Maria usam. São elementos quase que cenográficos. Revelam a essência destes 

personagens e criam um clima de estranhamento logo no começo da peça. Quando acontece a 

interrupção no meio da peça “A força da imaginação” e os personagens voltam, eles apenas 

utilizam as perucas como signo representativo dos personagens. 

O artista responsável por este segmento é Fabio Namatame, um importante figurinista 

que já trabalhou em diversos projetos artísticos assinando, sobretudo, os figurinos para 

diversos espetáculos. Para a criação das maquiagens o responsável foi Eliseu Cabral, 

renomado maquiador que ultimamente tem assinado a maquiagem de muitas peças teatrais. 

Para ambos os artistas este foi o primeiro trabalho com a diretora Cibele Forjaz. 

Começamos aqui então falando da criação da maquiagem dos atores, que ficou por 

conta do maquiador Eliseu Cabral. Não conseguimos conversar com ele, para saber mais 

sobre o seu parecer, mas tivemos a oportunidade de acompanhar sua concepção no dia em que 

foram criadas as maquiagens para a realização da sessão de fotos para divulgação do 

espetáculo.  

 

Figura 6 - Foto montagem com a base da maquiagem 

 

Fonte: Cacá Bernardes 

 

Observamos que o artista criou uma base neutra para os rostos dos atores, de modo 

que ambos pudessem interpretar tanto um personagem masculino ou feminino.  Neste dia 

também por conta da sessão de fotos várias possibilidades de maquiagem foram testadas. 

Desde um rosto masculino barbado a uma complexa maquiagem de uma exótica drag queen.   
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Figura 7 - Lúcia Romano como drag queen no dia da sessão de fotos 

 

Fonte:  Cacá Bernardes 

 

Percebi que a atmosfera proporcionada por este exercício de transformações durante a 

sessão de fotos funcionou como um valioso processo para o trabalho de criação dos atores. 

Pois permitiu que eles se vissem sendo modificados, tendo suas expressões alteradas. 

Promovendo delicadas transformações que estavam no cerne da temática da peça.   

A maquiagem tem esse caráter de alteração da fisionomia, promovendo 

embelezamento ou o contrário.  A maquiagem é no caso das transexuais femininas um 

importante signo de alteração do visual e ícones de feminilidade. 

Porém para este espetáculo era preciso que se estabelecesse um rosto neutro. Pois os 

atores passariam por diferentes personagens durante a encenação. Mas, sobretudo, pelo 

sorteio que decidiria qual ator iria representar qual personagem.  

Neste dia Namatame realizou alguns experimentos, pois os atores precisavam de 

figurinos para a sessão de fotos. Foi um formidável exercício para o artista, pois pode 

experimentar o figurino que seria a base neutra: uma roupa justa, na cor da pele dos atores.  

Esta base neutra permitia que os atores pudessem sobrepor diferentes possibilidades de 

figurinos, além de poder se trocar naturamente em cena. Neste dia do ensaio fotográfico 

acompanhando as indicações das maquiagens, Namatame jogava com figurinos diversos de 
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acordo com as transformações sugeridas pelas maquiagens. Aqui também já começaram a 

surgir ideias para o que viria a ser o figurino da peça. 

Em entrevista a nós concedida Namatame nos contou que o seu grande interesse em 

trabalhar com projetos nos quais envolvem um processo maior de pesquisa é a possibilidade 

que ele como artista tem de explorar o seu maior potencial criativo.  Também nos colocou 

uma afirmação que foi muito pontual para nossa pesquisa, apontando que ele tem um cuidado 

excessivo na criação de figurino para não dar pistas falsas para o espectador. Ou seja, busca 

uma precisão nos signos que o figurino necessita para compor a narrativa da peça. 

Este cuidado está diretamente ligado ao que estamos propondo como pesquisa, pois a 

atmosfera da cena tem a ver com os mínimos detalhes que compõe o ambiente da cena e que 

juntos narram a história. Permitindo ao ator se sentir confortável em seu trabalho. Digo 

confortável não só no sentido físico de adequação ao material, mas no sentido de estar 

também amparado por elementos sígnicos que auxiliem a sua criação. 

Possibilitando a eles estabelecer uma conexão com a materialidade da cena de modo 

que o receptor sinta-se também confortável e até mesmo abraçado por este ambiente. Coloco 

aqui a fala do artista reforçando este seu pensamento: 

 

Eu acho que esse processo, que é um tipo de processo colaborativo, onde todos nós 

artistas, atores, músicos, diretor, cenógrafo fazemos parte de uma equipe criadora. 

A Cibele é quem vai direcionar e nos dar o norte para onde vamos com essa 

montagem. Todos têm esse comprometimento e autorização para interferir no 

trabalho do outro, o que nos deixa muito a vontade. É um exercício muito 

importante de escuta, porque eu vou questionar muitas coisas sobre a dramaturgia 

texto e dramaturgia montagem para poder da melhor forma atender a minha área 

que é a do figurino e caracterização; pra que a gente não dê pistas erradas ou pistas 

falsas ou algum desvio de entendimento. Então, são importantes esses nossos 

frequentes encontros, pra poder identificar para que caminho seguir, aonde chegar, 

ou se o caminho que eu to indo está de acordo com o que todos estão pensando. Eu 

não sou um artista solitário, este trabalho também não é. Tem essa concepção de 

conjunto que chamo de colaborativo. (Entrevista concedida pela figurinista Fabio 

Namatame, na cidade de São Paulo no dia 20 de janeiro de 2015). 

 

Percebemos que Namatame é preciso ao falar de sua criação e esta precisão acontece 

tanto nos figurinos quanto nos penteados. Para a criação dos figurinos e dos penteados o 

artista trabalhou em duas frentes. Primeiro para a cena dos personagens trans Neo Maria e 

Jonas Couto e segundo para o texto de Cássio Pires “A força da Imaginação”. 

 No primeiro caso os figurinos e as perucas são ousados. Indicando que aqueles 

personagens extrapolam a questão da transexualidade. Neo Maria é uma trans feminina e 

Jonas Couto é um trans masculino, no entanto os figurinos e penteados provocam um jogo de 
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dualidades. Revelando através de signos sutis que estes personagens jogam o tempo todo com 

a sua identidade sexual.  

Jonas Couto possui uma peruca com cabelos negros e um estranho coque que deixa o 

cabelo mais curto, na frente de seu rosto existe uma tela transparente. Sua roupa é um exótico 

casaco confeccionado com retalhos de jeans escuro, peles e couros. O casaco fica aberto 

revelando além da ausência de seios uma sunga preta bordada. Usa também umas botas pretas 

de cano longo.  Neo Maria usa um peruca com fios longos, ruivos e loiros ondulados. Sua 

roupa é um vestido vermelho e preto com um bordado nos seios e um recorte na parte da 

frente deixando a mostra sua calcinha que possui um penduricalho. Nos pés uma bota de cano 

curto. 

Procurei descrever detalhadamente estes figurinos, pois este momento da peça que 

apesar de curto, revela questões que são pertinentes a toda temática do espetáculo. É também 

o momento onde as pesquisas iniciais dos atores, seus workshops, aparecem em cena.  

Aqui os dados revelados pelos figurinos e pelos penteados passam por caminhos 

improváveis, incertos, desconhecidos, pois esta é a chave da encenação. Algo inusitado, que 

está em constante transformação, esta é atmosfera que os signos destes figurinos comunicam. 

E como já foi falado anteriormente, no meio e no final do espetáculo quando os atores 

retornam com estes personagens, utilizam somente as perucas para representá-los.  

No segundo caso a pesquisa é mais precisa no sentido de vestir personagens de uma 

peça que a principio se mostra realista.  Namatame cria estes figurinos através de muitos 

questionamentos com atores e com a direção sobre quem é esse casal. Essas informações ele 

não busca somente a partir de dados extraídos do texto, mas também a partir do que os atores 

estão criando para seus personagens. 

Uma observação acerca do figurino é o fato de que este se adéqua as necessidades da  

narrativa da cena e não necessariamente a uma questão temporal.  Ou seja, as trocas de 

figurino se dão a partir da necessidade do que a cena pede, não há uma obrigação com a 

passagem do tempo, mas sim com a consequência dos fatos. 

Lembrando que para cada personagem o artista teve de criar duas possibilidades de 

figurino, pois cada ator iria interpretar os dois únicos personagens existentes. E Namatame 

desenhou os figurinos adequados às criações de cada ator. Alguns eram semelhantes, outro 

eram diferentes, validando o trabalho dos atores.  

Para os penteados, Namatame utilizou perucas semelhantes de cabelos curtos e 

castanhos, para ambas os personagens. Essa imagem provocava certa ambiguidade na 

personalidade masculino/feminina dos personagens.  
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Mais uma vez cito aqui a fala do artista para explicar um pouco seu processo de 

criação: 

 

Eu já vou diretamente para a prática, eu prefiro. Por exemplo, estamos falando de uma 

mulher executiva, bem sucedida, classe média. Eu tento buscar este figurino para atriz 

vestir, pra gente já sentir se é isso o que a gente quer, pois se falamos isso de uma 

pessoa bem sucedida, propõe uma gama de informações que já produzem diversas 

imagens. A gente tem que ver o que isso está acrescentando para essa atriz criar a 

personagem. Ou ela aproveita ou não disso, ou talvez essa coisa tão desenhada seja 

prejudicial à obra, talvez uma desmontagem seja necessária. Todas essas questões a 

gente discute enquanto vivenciamos ao vivo, não fico muito em dimensões e imagens 

abstratas de outras figuras que não são exatamente o foco do trabalho. (Entrevista 

concedida pelo figurinista Fabio Namatame, na cidade de São Paulo no dia 20 de 

janeiro de 2015). 

 

Este cuidado na concepção visual dos personagens mostra o comprometimento que os 

artistas envolvidos com Cibele Forjaz têm no processo de criação.  Estes artistas sempre que 

podiam ou sempre que necessário, estavam presentes no teatro acompanhando a criação passo 

a passo. É nesta atmosfera de trabalho colaborativo que toda a equipe se coloca em função da 

efetivação do espetáculo. Esta atmosfera contamina a cena, gera uma sensação de segurança e 

conforto tanto para a diretora quanto para o ator. E o produto final apesar tantos olhares 

diferentes acaba sendo uníssono, pois o direcionamento é preciso. 

 

6.4 SOBRE OS ASPECTOS DO ESPAÇO CÊNICO 

 

Acerca da construção cenográfica, no que diz respeito ao estabelecimento do espaço 

onde a peça aconteceria, podemos afirmar aqui que o processo estabelecido pelo grupo, pela 

direção e pelo cenógrafo é um trabalho totalmente coletivo.   

 

6.4.1 Os acessórios – O cenário  

 

A assinatura da cenografia neste espetáculo é de Marcio Medina, renomado cenógrafo 

paulistano que além de já ter criado várias cenografias para a diretora Cibele Forjaz, realiza 

trabalhos com diversos grupos nacionais e internacionais.  

Chegamos aqui em um ponto muito importante para o estabelecimento da atmosfera 

do espetáculo, pois agora estamos lidando com signos que segundo Kowzan (1977) estão fora 

do ator e tratam de aspectos do espaço cênico. São signos visuais que se estabelecem na 

relação espaço-tempo.  
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São índices que se estendem na relação do ator com o espaço. Evidente que são 

signos que estão em nosso cotidiano e que ao entrarem em cena ampliam seu aspecto 

conduzindo o espectador a entender as relações espaço-tempo que se instauram na cena.   

A pesquisadora Erika Fischer Lichte também coloca o cenário como um signo que 

revela pra além de sua localização geográfica, mas também indica estados de humores e 

sensações. Um lugar pode ser alegre ou triste, as cores, as mobílias podem revelar estas 

sensações. “O cenário age não só como um signo de um determinado lugar, mas também 

como um signo de estado de humor predominante no local.” 
26

 (LICHTE, 1999, p. 214) São 

estas relações proporcionadas pelo ambiente e pela sua própria transformação que vai 

acontecendo durante o espetáculo, que ajudam a conduzir a história. 

Como já falamos, o trabalho de criação da estrutura do espaço cênico é um trabalho 

do coletivo. A pesquisa se inicia com as proposições, intenções e intuições dos atores e da 

direção. Logo após os trabalhos de imersão no tema, o grupo partiu para a pesquisa de criação 

cênica. Cada ator propôs os seus workshops e mostrou a sua ideia para a cena. Neste 

momento a equipe criativa os atores tiveram total liberdade para utilizar todos os recursos 

cênicos.  

O interessante de ensaiar em um teatro próprio é a possibilidade de utilização de 

diversos recursos como cenário, figurino e iluminação para as improvisações iniciais. 

Entendemos que muito dos recursos utilizado nestes processos, não apareceram em cena, mas 

foram de extrema importância para o trabalho prévio de todos os artistas envolvidos no 

processo. De modo que a atmosfera de criação, apoiada nos signos inerentes aos elementos da 

cena teatral, foi amplamente explorada desde momento de sua efetivação. 

Para relatar um pouco do processo inicial, cada ator escolheu juntamente com a 

diretora os espaços dentro do teatro onde seria o seu camarim. Tudo é provisório, não há 

certeza de nada, até mesmo porque a ideia é experimentar objetos e lugares. A proposta é que 

atores e diretora proponham juntos o maior número de signos possíveis. Estabelecendo uma 

atmosfera próxima a que desejam para a efetivação do espetáculo. Neste momento da criação 

designado pela diretora de “por exemplo”, como já explicado anteriormente no capítulo sobre 

os procedimentos da diretora, foram experimentadas as leituras encenadas dos textos 

                                                           
26

 (tradução nossa, a partir da tradução espanhola feita por Bobes Naves  ) 

El decorado actua no solo como signo de un determinado lugar, sino tambien como um signo de estado de humor 

reinante en ese lugar. 
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propostos pelos dramaturgos. Podemos citar que foi neste momento onde se afirmou a 

utilização do tablado em forma de arena que acabou sendo utilizado no cenário final. 

É possível perceber neste momento a importância exercida pelos elementos materiais 

da cena. Sobretudo, nos modos como nos revelam em suas peculiaridades a formatação da 

atmosfera que permeará todo o espetáculo.  No entanto, a diretora e os atores mesmo tendo 

consciência de que muito das ações que foram realizadas naqueles procedimentos inicias 

sabiam que pouco seria aproveitado. Todavia é visível a entrega dos atores neste jogo e de 

como eles entendem a importância deste momento no encadeamento final do processo. 

O cenógrafo Marcio Medina integra o trabalho absorvendo todos os dados propostos 

pela companhia e a partir dai começa a dar o seu ponto de vista. Foi interessante observar que 

o artista estava presente o tempo todo durante os ensaios. Medina não se considera um 

cenógrafo de gabinete, que cria o seu trabalho em casa e o impõe ao grupo. É um artista que 

cria sua obra consoante às proposições instituídas no processo. Apropria-se do trabalho do 

grupo, introduz suas ideias e estabelece um diálogo entre direção, atores e a equipe de criação. 

Durante o processo foi possível notar a atmosfera de um diálogo sempre favorável, 

estabelecido entre a diretora e o cenógrafo acerca da espacialização da peça.  Os ambientes 

cenográficos mantêm certa tradição no estilo criativo da Cia. Colocamos aqui uma fala do 

artista sobre a importância de seu diálogo com a diretora: 

 

A Cibele vem de uma escola onde o coletivo é muito forte, e ela tem uma visão 

parabólica, uma visão muito interessante do todo da encenação.  Obviamente que 

ela vai descobrindo no processo do trabalho, exatamente como ela vai encaminhar a 

encenação, é preciso de certa paciência pra esperar um pouco como acontece esse 

processo dela. Quando esse processo acontece, pelo menos conceitualmente ela já 

sabe qual caminho que ela quer percorrer, ai eu acho que a gente consegue entrar de 

uma forma mais incisiva, um pouco mais forte e sugerir. Ela é muito aberta ao 

material e ai que pode acontecer, e você pode entrar com uma sugestão e uma 

conceituação do espaço. No caso especifico desse trabalho a gente começou a 

trabalhar sobre a identidade e essa é a questão central do trabalho, por que você tem 

que obedecer a determinadas regras e padrões (Entrevista concedida pelo cenógrafo 

Marcio Medina, na cidade de São Paulo no dia 06 de fevereiro de 2015). 

 

 Já citamos anteriormente sobre como se deu o workshop de Medina, onde o artista 

estabeleceu a utilização dos plásticos. Importante elemento cênico que na visão do artista é 

um signo que remete a atmosfera de transformação proposta pela equipe para o espetáculo. 

Para Medina aqueles plásticos remetem a ideia de muitas camadas sobrepostas que ao mesmo 

tempo escondem e revelam as diferentes personalidades. 

Além dos plásticos que envolvem o espaço cênico, outros elementos que entraram no 

cenário, foram experimentados e testados durante os ensaios. Essa atmosfera estabelecida 



94 
 

pelos materiais, introduzidos pelo cenógrafo formam um ambiente estético, que não entra em 

choque com a interpretação dos atores, mas os auxilia no estabelecimento de suas atmosferas 

individuais. 

Vamos agora detalhar alguns elementos que foram surgindo durante o processo e que 

se efetivaram na finalização do espetáculo. Importante observar a carga significativa destes 

objetos e sua relevância na efetivação da atmosfera que integra e dá suporte ao trabalho do 

ator e envolve o espectador na historia. 

A plateia que após passar por dentro dos camarins de Neo Maria e Jonas Couto é 

conduzida a sentar nas arquibancadas que estão dispostas paralelamente uma em frete da 

outra. O espaço cênico central é uma arena, tendo praticável  modular onde acontece a peça 

“A força da imaginação”.   

Começamos aqui por falar do praticável em formato da arena, este foi aproveitado de 

outro espetáculo da Cia, começou a ser usado nos ensaios desde o primeiro “por exemplo”. O 

praticável é um objeto de madeira modular, suas partes se separam, com uma altura por volta 

de dez centímetros.  Medina ao efetivar a sua utilização, destacou o seu interesse pelo objeto, 

por este apresentar esse ar gasto, de algo que por si só já conta uma história. Ao modulo 

circular, o cenógrafo acrescentou uma passarela, nos mesmos materiais da arena, que ligava a 

outro praticável retangular, um pouco mais alto que a arena e a passarela onde se encontrava a 

geladeira. 

   

       Figura 8 - Desenho realizado durante o ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Cada uma dessas áreas representa um dos cômodos da casa. A arena representava a 

sala, espaço cênico indicado pelo dramaturgo, onde acontece maior parte das cenas da peça. 

No centro da arena um módulo redondo é retirado do centro da arena logo no começo, 

representando “o buraco” um signo importante que perpassa toda a peça.  

A passarela representa um corredor, Como já mencionado, este espaço é considerado 

pelo dramaturgo como um espaço fora da cena. E o praticável retangular representava 

supostamente uma cozinha. Ali aconteciam os momentos de crise da personagem Ela, além de 

ser o local onde os atores realizavam a troca de roupas, dos personagens trans para os 

personagens da peça de Cássio Pires.  

A casa acaba por ser dentro de nossa pesquisa um ambiente muito propício à 

atmosfera que envolve a vida do casal e que vai metaforicamente representar, e ate mesmo 

narrar a historia dos personagens. O cenógrafo e a diretora tiveram o cuidado de construir um 

ambiente, que em comum acordo com a criação dos atores, abraçasse a ação do casal. 

Criando assim uma relação de afetividade entre:  atores – personagens – público.  De 

modo que cada elemento inserido no local tem uma representatividade expressiva carregada 

pelos signos que a encenação cria para a ação. Isso faz com que atores e público sintam-se 

integrados naquela paisagem.  

Os mínimos dados contidos revelam a intimidade do casal, recorremos aqui à poética 

do espaço de Bachelard (2008) para nos orientar neste percurso da representatividade que a 

casa traz para a encenação. “Toda grande imagem simples revela um estado de alma. A casa, 

mais ainda que a paisagem é “um estado de alma”. Mesmo reproduzida em seu aspecto 

exterior, ela fala de uma intimidade” (BACHELARD, 2008, p. 84). 

A casa criada pelo cenógrafo, para a cena revela “os estados de alma” estabelecidos 

pelo casal na cena. A intimidade desse casal vai sendo aos poucos devastada pela presença 

cada vez mais íntima do público que cerca a cena. As imagens estabelecidas em comum 

acordo entre Medina e Forjaz relacionam-se fortemente com trabalho criativo dos atores. É 

uma atmosfera criada para estabelecer um caminho imagético que revela a trajetória do casal.   

Bachelard também nos fala da relação que as imagens produzem: 

“A casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de 

estabilidade. É incessante reimarginamos a sua realidade: distinguir todas essas 

imagens seria revelar a alma da casa; seria desenvolver uma verdadeira psicologia da 

casa. (BACHELARD, 2008, p. 36). 

 

Portanto o que fica evidenciado na criação dos artistas é a proposta de não, adequar 

necessariamente a cena em um lugar seguro, um ninho, uma concha, um lugar confortável e 

aprazível, do qual Bachelard (2008) nos fala, mas sim um espaço que esteja aberto a diversas 
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possibilidades oscilando; entre as incertezas do que a historia propõe, das relações de 

realidade e a poesia que cena estabelece.  

Entendendo que o que a cena se propõe é mostrar um cotidiano em estado de 

suspensão, de modo que os atores se colocam dentro do jogo da cena impulsionados pela 

atmosfera que envolve aquela casa. 

Estamos então, procurando realizar uma associação de todos os elementos da criação 

cenográfica que aparecem em cena. Entendendo a proposição do percurso de uma casa em 

desequilíbrio como aquilo que gera a estruturação da atmosfera cênica como uma sustentação 

para a ação dos atores. Para entender essa relação, vamos agora relatar alguns objetos que 

foram sendo colocados em cena durante o processo de criação e que ajudaram a estabelecer o 

ambiente propicio à atmosfera. 

Um objeto que chama muita atenção no cenário é a geladeira vermelha. Sua carga 

significativa é muito forte. Muito se discutiu sobre o modelo e a cor que seriam utilizados. 

Houve durante a criação, certa dificuldade em encontrá-la, pois o desejo era de que fosse um 

modelo de geladeira vermelha, clássica arredondada, estilo anos 50. Este modelo que apesar 

de indicar uma época, pode também revelar uma o estilo casal. Um casal moderninho que 

decora sua casa com móveis retrô. Criando inclusive uma atmosfera de atemporalidade.  

 A cor vermelha do objeto também é um signo muito forte para a cena, que para além 

de atrair o nosso olhar carrega uma carga significativa junto às cenas que ali acontecem. Este 

objeto integrou o cenário a partir de uma proposição da direção e dos atores que optaram por 

utilizar gelo no momento dos surtos onde a personagem Ela, ao descobrir que havia aparecido 

nela um pênis, quebra as coisas da casa. A geladeira é amplamente utilizada pelos atores, 

fazendo parte de muitos jogos de cena. 
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Figura 9 - Geladeira vermelha utilizada na cena 
 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Outros objetos de cena propostos pelo cenógrafo que também partem da criação dos 

atores são as pequenas mesas de pernas palito.  Estas são também elementos que possuem 

essa característica, apesar de serem objetos datados revelam certa atualidade por conta da 

moda atual. As mesas possuem muitas utilizações pelos personagens sustentando diversos 

objetos que integram as cenas.  

Talvez o objeto mais notável presente sobre uma das mesas é o rádio vermelho. Outro 

ícone também datado, com a mesma característica de atemporalidade. O rádio que é 

amplamente utilizado marca e pontua o clima de muitas cenas, falaremos mais adiante destas 

intervenções. 
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Figura 10 - O Rádio Vermelho (fotografia capturada durante o ensaio) 
 

 
Fonte: Cacá Bernardes 

  

 

As bacias, panelas e canecas são usadas no momento das goteiras, formam um 

interessante conjunto significativo, estabelecendo um ambiente estético que junto com os 

atores criam uma visualidade muito forte para a cena.  Estabelecem também uma paisagem 

sonora através da ressonância dos pingos de água das goteiras. Imagem e som criam aqui a 

atmosfera de uma sensação de abandono, de um lugar em decadência, em ruínas. No 

momento que o casal entra em crise. Para as goteiras foram usadas umas traquitanas muito 

simples, porém muito criativas criadas por Medina para que as águas caíssem em gotas.  

Cibele comentou durante um ensaio que esta peça é perfeita para utilizar truques de teatro. 

Um objeto pequeno e muito singular utilizado na peça é uma pequena caixa de sapatos 

de cor marrom claro. Este objeto fica nos pés da cadeira onde a personagem Ela fica. 

Normalmente é utilizado por Edgar Castro quando este interpreta a personagem Ela. Porém, 

sua utilização mais expressiva acontece quando a personagem Ela/ele narra sua experiência na 

boate. A personagem ao contar como acontece o seu show utiliza a pequena caixa como 

palco. A personagem realmente narra que utiliza na boate um palco muito pequeno. Porém o 
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que chama atenção é que esta pequena caixa, supostamente de papelão, possui dentro dela um 

bloco de madeira, sobre o qual é possível que a personagem suba sem destruir a pequena 

caixa.  Temos aqui, mais um truque de cena utilizado pelo cenógrafo.  

 

Figura 11 - Detalhe da pequena caixa de papelão  

 
Fonte: Cacá Bernardes 

 

 

Citamos aqui alguns exemplos de objetos que foram construídos, criados, definidos 

pelo cenógrafo, direção e atores. Todos estes objetos que possuem uma carga significativa 

muito forte dentro da cena, compõem  o ambiente que dá suporte à encenação dos atores. Foi 

interessante observar seu processo de construção, pois cada detalhe do cenário, foi muito 

discutido entre a equipe de criação, nada foi imposto, jogado ou colocado de qualquer forma, 

tudo foi pensado, questionado e avaliado. Tendo em conta o trabalho criativo dos atores e da 

direção, mas também atentando para as questões financeiras  e de produção. 
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6.4.2  A iluminação 

 

A iluminação também outro signo muito importante na estruturação da atmosfera da 

cena, tem um caráter todo especial neste processo. Pois Cibele Forjaz além de diretora é muito 

reconhecida por seu trabalho como iluminadora. Forjaz nos afirmou que não costuma criar a 

luz para os trabalhos que dirige, mas que no caso deste espetáculo ela assinaria também a luz, 

porém por uma questão de tempo ela convidou Rafael Souza Lopes para criar juntamente com 

ela a luz do espetáculo. Em entrevista a nos concedida a artista revelou que apesar de seu 

nome aparecer nos creditos do programa como a responsável pela luz do espetáculo, o 

trabalho mais pesado tinha sido realizado por Rafael. 

Evidente que apesar não ter criado efetivamente a luz do espetáculo, seu olhar para o 

trabalho de Rafael foi extremamente criterioso, pois já sabemos que esta é uma área que a 

diretora domina. E sob este olhar cuidadoso que a luz do espetáculo foi concebida durante o 

processo de criação, juntamente com a efetivação das cenas. Mais uma das vantagens de se 

possuir um espaço teatral próprio. 

A criação da luz para esse espetáculo acontecia concomitante as criações das cenas dos 

atores, de modo que, para cada cena havia a estruturação de uma luz detalhada para cada 

momento.  Interferindo na ação dos personagens e causando sensações. Podemos caracterizar 

a luz deste espetáculo como uma luz atmosférica, citando Roberto Gil Camargo: “Além de 

modificar a aparência física das coisas e dos ambientes que ilumina, a luz tem também o 

poder de agir sobre as pessoas, alterando seu estado de espírito, seu humor, por meio das 

impressões psicológicas das pessoas” (CAMARGO, 2012,  p. 98). 

A luz do espetáculo é muito criteriosa, assume esse poder do qual Camargo nos fala, 

sobre a luz atmosférica, de interagir com os atores. Administrando essas alterações do humor 

da personagem Ela, agindo a partir de suas emoções.   

A luz também acompanha o olhar dos personagens, quando estes se comunicam ou 

interagem sutilmente com a plateia durante a cena. Existe um cuidado para que a luz se abra 

envolvendo a todos os presentes. Além de marcar com precisão as transições de cena.  

 A luz mais do que o figurino é neste espetáculo a responsável pelas marcas de 

passagem de tempo.  Sua movimentação acontece de forma sutil, pontuando cada mudança de 

tempo. Também é responsável pela indicação da mudança nos humores dos personagens. 

A luz também conduz os momentos onde a cena começa entra em transposição dos 

registros realistas para os registros surrealistas. Estes signos são muito claros, em momentos 
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que a cena transcorre tranquila, com os personagens dialogando, a luz é  cotidiana e tranquila, 

porém quando os personagens entram em um estado de suspensão da cena, a luz ganha cores e 

contornos surreais.  

No momento em que as goteiras tomam conta da casa e as bacias estão espalhadas, 

pequenos focos de luz arredondados se espalham pelo espaço.  Esta imagem começou a ser 

criada logo que as cenas já começavam a ganhar certo contorno. 

 

Figura 12 - Luzes representando as goteiras  
 

 
Fonte: Cacá Bernardes 

. 

 

 À medida que a trama vai se desenrolando e a situação vai ganhando mais ares de 

complicação a luz vai se tornando tensa, sombria e fria. Até concluir no momento mais 

caótico, quando a casa vai se desmoronando e surgem as goteiras, que já citamos. A luz cria 

um ambiente pesado, próximo a um final caótico. Porém na reviravolta do personagem Ele as 

coisas retornam ao normal. E a luz volta a ser tranquila. 

 

Figura 13 - Luzes internas no praticável. 

 
Fonte: Cacá Bernardes 
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Figura 14 - Luz neutra  

 
Foto Cacá Bernardes 

 

Outro acontecimento em relação à criação da luz do espetáculo se deu no momento em 

os ensaios foram para o SESC Belenzinho. Foi o fato de que no local havia refletores do tipo 

“moving”, e o grupo pode utiliza-los no espetáculo. Estes refletores são muito comuns em 

iluminação de shows musicais, atualmente alguns teatros já possuem em seu acervo, porém é 

um tipo de refletor que possui um custo alto.  

Sua utilização foi muito interessante: pois criou um clima lúdico no momento do sorteio 

dos personagens; intensificava o buraco no centro da arena; o personagem Ele realizava um 

jogo muito interessante colocando o chapéu do professor neste foco de luz, parecia que o 

chapéu se acendia; além de outras imagens produzidas por um recurso do refletor que permite 

a luz abrir e fechar de acordo a intensidade das cenas. Algumas destas imagens foram sendo 

criadas na fase final dos ensaios que aconteceram no local onde o espetáculo estrearia e ficaria 

em cartaz por quase dois meses.  

 

6.5 SOBRE A MÚSICA E O SOM 

 

A música é uma presença constante no teatro de Cibele Forjaz, no caso de “Maria que 

virou Jonas ou A força da imaginação” não foi diferente. A peça é repleta de músicas que 

junto ao texto narram a trajetória dos personagens. Não estamos falando aqui necessariamente 

de um teatro musical, mas de músicas que junto a narração criam um efeito epicizante dentro 
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da cena. Podemos considerar estas canções como uma referência as “songs” brechtianas. Para 

explicar um pouco mais sobre que são estas “songs” recorremos ao teórico Anatol Rosenfeld: 

Um dos capítulos mais fascinantes da dramaturgia brechtiana é o uso variado do 

song e dos interlúdios musicais – para deixar de lado os inúmeros outros recursos 

empregados a fim de “epizar” e desfamiliarizar os episódios as peças. 

... 

Por vezes, canto e música brotam da própria ação, caracterizando uma personagem 

ou entrando em choque dialético com o sentido ou a “moral” do respectivo 

episódio, de conformidade com o desejo do autor de incitar o público à reflexão. 

Muitas vezes, porém, ocorrem intercalações sem relação direta com a ação cênica. 

Em tais casos, faz-se mister marcar bem a transição. 

... 

É evidente, contudo, que Brecht não visa a suprimir a emoção – o que em matéria 

de teatro seria um absurdo. O que deseja é elevar a emoção ao entendimento e à 

critica  (Rosenfeld, 1997, p. 159). 

 

Essa incitação à reflexão provocada pelas canções, pontuada pela presença destas 

“songs”, é um fator que caracteriza a criação da diretora. A presença da música em suas 

encenações é sempre pontual, pois faz parte de sua pesquisa tanto esse efeito de 

distanciamento brechtiano quanto à construção da cena partindo deste trabalho com o canto. É 

um recurso que para além da sonoridade instaurada pela música em cena, se almeja instalar 

essa relação de distanciamento.  

Podemos exemplificar no espetáculo através da música “A canção do aviso” como um 

dos primeiros momentos de ruptura da cena.  A entrada desta canção evidencia chegada do 

que temos falado sobre a transição de um registro de encenação realista para uma encenação 

surrealista.  Em meio a uma cena extremamente calma, realista, com uma luz branca, acontece 

essa quebra com a entrada desta música, alterando a luz e o tônus de interpretação dos atores.  

Aqui a atmosfera da peça modifica, temos a entrada de outro clima, de outra intenção. 

Quando a música acaba a situação volta ao normal.   

No entanto algo já está em processo de transformação e à medida que a peça vai se 

desenrolando estas situações vão se multiplicando e se misturando, entrando naquilo que já 

temos falado sobre uma atmosfera de transformação que permeia o espetáculo. As relações 

estão continuamente em estado de transformação. Tem sempre uma coisa se transformado em 

outra. 

Também de grande relevância para o espetáculo são as canções interpretadas pelos 

personagens Neo Maria e Jonas Couto.  São quatro músicas muito pontuais que fazem parte 

da peça como um todo. Cantam a “Canção da imaginação” no momento em que saem de seus 

camarins e conduzem a plateia para a arquibancada. A atmosfera deste momento é de grande 

agitação e felicidade, os atores expressam essa energia que exala por todo ambiente da cena. 
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Há neste momento uma aura de incerteza para os atores, pois logo após a música acontecerá o 

sorteio para saber qual ator interpretará qual personagem naquela apresentação. 

No meio do espetáculo acontece uma interrupção na peça “A força da imaginação” e os 

personagens Jonas Couto e Neo Maria retornam e apresentam um breve monólogo seguido de 

uma canção. Jonas Couto canta a “Canção do Anão da máscara verde” e Neo Maria canta 

“Sereia”.  

Nos primeiros dias de estreia optaram por apresentar, nesta interrupção, apenas o ator 

que estivesse interpretando a personagem Ela. Porém, no decorrer das apresentações os atores 

e a diretora decidiram que os dois atores realizariam seus monólogos e cantariam suas 

respectivas canções.  

O espetáculo se encerra com a canção “O buraco”, uma música forte em ritmo de rock 

que encerra a peça com uma atmosfera em alto astral, porém com muitas dúvidas e 

questionamentos sobre uma das temáticas levantada pelo ensaio de Montaigne, “Uma 

imaginação fortemente preocupada com um acontecimento pode provocá-la”. 

A inserção destas músicas também reforça a ideia inicial da diretora em realizar um 

espetáculo que ela denominava como “Cabaré Montaigne”. Quando ainda no processo inicial 

de criação da peça havia a possibilidade de fossem encenados vários textos. E que a peça 

poderia ser um cabaré ou uma revista.  Muitas dessas canções começaram a surgir nesta etapa 

do processo. 

As letras das músicas que fazem parte do espetáculo foram escritas por Lúcia Romano 

e pelo autor Cássio Pires. A letra da música “Sereia” cantada pela personagem Neo Maria é de 

autoria da atriz Lúcia Romano e a letra da música “as árvores” cantada pelo personagem 

Jonas Couto é uma adaptação sobre um poema da poetisa portuguesa Judith Teixeira. A 

música “O buraco” tem a letra e de Lúcia Romano, Edgar Castro e Lucas Brandão.  Todas as 

composições musicais ficaram a cargo do músico Lincoln Antônio.  

O som do espetáculo foi criado e executado pelo músico Pepê Mata Machado. O artista 

foi responsável por todos os efeitos sonoros que aconteceram durante o espetáculo. Alguns 

sons foram trabalhados a partir de elementos percussivos, outros a partir de instrumentos 

musicais e alguns a partir de músicas conhecidas. O músico também foi responsável por tocar 

os instrumentos que acompanhava os atores nas canções. 

Durante todo o processo o músico procurou pesquisar diversos elementos sonoros para 

complementar cada cena. A ideia era poder ter muito material para que se pudesse ter opção 

de escolhas.  Para isso o artista utilizou diversos recursos na criação deste elemento.  Cada um 

com a sua peculiaridade sígnica. Coloco aqui um trecho da entrevista que realizamos com 
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Pepê Mata Machado que nos conta como ele entrou no processo e de como foram sendo 

instauradas suas criações: 

Sempre que eu trabalhei com a Cibele o signo foi o do diálogo e da liberdade 

absoluta para fazer as coisas. Tinha um bom tempo que a gente não trabalhava 

junto.  Agora eu vinha fazendo muitas sonoplastias, além do meu trabalho como 

compositor, cancioneiro (que não trabalho mais) e talvez até mais forte que o da 

sonoplastia. Eu vinha fazendo uma atrás da outra com vários diretores. Ela  me 

chamou pra fazer a sonoplastia do trabalho e tinha essa coisa de que o Lincoln ia 

compor algumas músicas e quando elas chegassem a gente ia trabalhar juntos. Ela 

viu essas peças todas que eu fiz, me acompanhou uma boa parte delas no 

desenvolvimento, parceira, amiga, e eu já tinha algumas coisas que talvez ela tenha 

percebido como linguagem, como coisas que eu gosto muito de trabalhar. Uma 

dessas é a de trazer músicas, ou lidar com elementos musicais de acordo com o que 

os atores estão ali desejando, pedindo ou intuindo, ou deixando nas entrelinhas e até 

mesmo conversas diretas. (Entrevista Concedida pelo músico Pepê Mata Machado 

na cidade de São Paulo, no dia 06 de maio de 2015). 

 

 

O artista ainda coloca um pouco mais sobre como de inicio já começa a trilhar a sua 

construção: 

Lembro que um dia eu perguntei pro Edgar sobre músicas, o que ele pensava, 

como estilo musical, perguntei pra Lúcia também,  o Edgar me falou: Motown. Foi 

uma senha ali pra me conduzir. As primeiras músicas que entra na sonoplastia é a 

Donna Summer que é um emblema desse movimento, dessa gravadora. Então foi 

sempre por ai, por esse signo da liberdade, da curiosidade e do desejo da 

experimentação. No caso do som o que funciona ou que não funciona, você 

precisa ouvir e ver. Por que o que não funciona parece a primeira vista alguma 

dificuldade, pode ser só uma questão de ouvir mais. Eu gosto muito, por exemplo, 

de trazer surpresa para os atores. Já fiz coisas que eu tinha possibilidades de 

musicas, pra uma mesma cena, havia um pouco do dia que às vezes vinha uma 

coisa, às vezes vinha outra (Idem). 

 

 

Pontuamos aqui a sua criação em interação com os atores:  

 

Quando era um que estava em cenas, um ator que ligava um rádio, ou de alguma 

coisa que era da cena, assim como o ator flui em cena dentro da marca, por que a 

música também não pode surpreender o ator na cena? Se ele liga o rádio, porque 

essa rádio tem que sempre estar na mesma música? Na mesma marca? Então pelo 

menos nos ensaios, nesse processo (é preciso dizer que nessa peça tinha um radio 

em cena) em todo o processo de construção desse rádio, ele era composto de 

musicas que não vão entrar na montagem e que, no entanto, foram muito 

importantes.  (Idem). 

 

Um signo sonoro interessante que percebemos durante o processo de criação foram os 

sons produzidos para os momentos de crise da personagem Ela. Pepê criou para cada ator uma 

sonoridade diferente. Para Lúcia Romano ele utilizava bacias de metal com pedras e cacos em 

seu interior. Para Edgar Castro ele utilizava um som amplificado de uma fita crepe sendo 

desenrolada.   
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O processo de criação do artista, como ele mesmo afirmou é de experimentação. 

Assim, durante todo o processo ele joga com muitas possibilidades sonoras. Algumas 

advindas das rubricas, outras de sua própria percepção da cena. Como ele mesmo já afirmou 

aqui, ele gosta de usar músicas reconhecidas na trilha sonora da peça. 

Um recurso que foi viabilizado de forma muito interessante, foi o uso do rádio em 

cena. Este elemento cenográfico estabelecia uma sonoridade muito precisa, com sua 

utilização. Foi criado para este recurso um sistema de som específico, pequenas caixas 

acústicas acopladas sob o tampo da mesa onde estava o rádio, dando a sensação que o som 

estava saindo do próprio rádio.  Estas sonoridades provocadas pela música ou pelos chiados 

do rádio criavam uma atmosfera de certo saudosismo durante a cena.  Os atores jogavam 

muito com essa possibilidade, fatos como: ligar e desligar o rádio, procurar uma emissora 

eram ações cotidianas provocadas por este elemento. 

Em um determinado momento de um dos ensaios a atriz Lúcia Romano, reclamou que 

existiam muito sons durante a peça e que muitas vezes eles estavam ilustrando demais as 

cenas. A atriz também se queixou que sentia falta de momentos de vazio. Esta reclamação 

acabou por nos chamar a atenção para a atmosfera de uma paisagem sonora que ali estava 

sendo criada.  

Muitos sons que estavam sendo realizado ali partiam de indicações da dramaturgia. 

Porém, já sabemos que Cibele dá total liberdade criativa aos seus artistas. De modo que Pepê 

Mata Machado, o responsável pela criação sonora do espetáculo experimentava uma ampla 

gama de possibilidades. Diversos recursos sonoros eram executados quase que o tempo todo.  

Isto incomodou um pouco a atriz, porém o músico justificou que estava experimentando e que 

nem todos aqueles sons entrariam em cena. Aconteceu aqui um pequeno embate, pois a atriz 

necessitava de silêncio para sua criação e o músico precisava de espaço para experimentar as 

suas criações.   

A paisagem sonora que ficou estabelecida pelo artista provocava uma ambientação que 

se instaurava para além do realismo, realçando uma atmosfera de supra-realidade. Isso 

acontecia devido aos signos naturais como: sons de chuvas, trovões e pássaros, que eram 

executados durante a cena. Signos artificiais como o barulho dos objetos quebrando durante 

as crises ou os copos de drinques durante as conversas sobre a boate. As músicas tocadas no 

rádio dando o clima das cenas. Outras tocadas para ilustrar e preencher a cena, como no caso 

de “I want to break free” do Queen executada durante a troca de roupas dos personagens trans 

para a peça “A força da imaginação”, estabelecendo um clima irônico e engraçado.  
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6.6  FINALIZANDO A PARTIR DO OLHAR DA DIRETORA 

 

Revisamos aqui neste capítulo o nosso olhar para os modos como cada elemento 

entrou na cena e de como a diretora dialogou com cada um destes itens.  Cibele é diretora de 

cena, cuida de cada detalhe que envolve a criação do espetáculo como um todo e, sobretudo 

dirige a criação do ator. Forjaz fomenta a liberdade de criação para toda a equipe, conduz a 

todos valorizando a criação de cada um.  

Indica e aponta caminhos regendo a criação do espetáculo observando atentamente 

cada intenção e atmosfera que a cena pede. Tem no olhar experiente, a observação do clima 

de cada cena, indicando para o ator a qualidade do registro que a cena deve ter.  Sugere a cada 

artista ou técnico envolvido o movimento que a cena necessita. Traz para toda a equipe um 

olhar de espectador, que não apenas se encanta com a cena, mas um espectador que lê os seus 

signos através de cada gesto, olhar ou intenção. 

O trabalho da equipe técnica é quase todo em conjunto. Todos apresentam suas ideias 

e passam pelo crivo da Cia, e ganha o aval final da diretora. Todo o material a ser utilizado é 

discutido em diversos aspectos, partindo da funcionalidade, teatralidade e mesmo de sua 

viabilidade, tanto material quanto financeira. 

Forjaz estabelece com os atores, figurinistas, maquiadores, músicos, cenógrafos, 

produtores e técnicos um diálogo favorável. Ficamos com a impressão que Cibele se realiza 

plenamente durante os ensaios, como se este fosse o seu momento mais prazeroso. É 

impressionante como a atmosfera da sala de ensaio muda, quando o ensaio começa. A diretora 

se articula muito bem com sua equipe de produção, mas a sua realização, o seu momento mais 

profícuo é quando está conduzindo o trabalho dos atores na cena. Toda sua atenção é 

devotada à cena. Possui um olhar carinhoso e atento para tudo o que está acontecendo.   

Observamos neste trabalho a construção do ambiente cênico do espetáculo. 

Procuramos entender como diretora, atores, artistas e técnicos estabelecem o seu trabalho 

criando um ambiente que segundo Bachelard: “O espaço convida a ação e antes da ação a 

imaginação trabalha. Ela ceifa, lavra.” (BACHELARD, 2008, p. 31) Lidamos evidentemente 

com a propagação de possibilidades que este ambiente seja adequado ao potencial criativo. 

Estamos mais uma vez inseridos no contexto de um lugar poeticamente construído, o qual 

conduz à ação. Retomando ao que Böhme nos fala sobre a construção das atmosferas: 

 

Apesar disso, alguém pode realmente criar atmosferas? A tomada de termo refere-se à 

manipulação de condições materiais, de coisas, aparatos, som e luz. Mas a própria 

atmosfera não é uma coisa; é sim algo flutuante no meio, entre as coisas e os temas 
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percebidos. A feitura da atmosfera é, portanto, limitar-se a estabelecer as condições 

em que a atmosfera aparece. Nós nos referimos a essas condições como geradores. 

(Böhme, 2013, p. 3 e 4)
27

; 

 

 

Percebemos na fala de Böhme que em nosso processo de observação a intensidade 

criativa que é estabelecida pelo efeito que as condições em que o espetáculo foi criado. 

Reafirmando sua efetivação a partir da colocação de cada detalhe, de cada elemento cênico 

que juntos proporcionam chegada desse “algo flutuante”, ou seja, a atmosfera do espetáculo. 

As condições geradoras para ambiência se estabelecem durante o processo de criação. De 

modo que percebemos a importância de cada detalhe adicionado no ambiente cênico e de 

como estes aparecem como fortes impulsionadores da atividade criativa dos atores.  

Confirmando que sua presença em cena provoca memórias que se relacionam ao processo, 

proporcionando dinâmicas que move a cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Tradução nossa. 

All the same, can one really make atmospheres? The term making refers to the manipulating of  material 

conditions, of things, apparatus, sound and light. But atmosphere itself is not a thing; it is rather a floating in-

between, something between things and the perceiving subjects. The making of atmospheres is therefore 

confined to setting the conditions in which the atmosphere appears. We refer to these conditions as 

generators. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob a premissa inicial de desenvolver uma pesquisa a partir da construção da atmosfera 

no processo de criação de um espetáculo. O que pretendemos de fato foi potencializar um 

pouco mais os estudos acerca da direção teatral. A ideia de auxiliar o trabalho do diretor 

esteve implícita em toda nossa pesquisa. Pensando em sua ação, tanto no estudo do 

espetáculo, como no processo de criação, de modo que pudéssemos com esta pesquisa 

contribuir para seu trabalho. 

Quando começamos a idealizar uma pesquisa sobre a atmosfera cênica, não estávamos 

muito certos da necessidade de acompanhar um novo processo. Porém ter realizado este feito, 

foi o que nos possibilitou pesquisar com maior profundidade, a efetivação da atmosfera da 

cena no trabalho de criação teatral. De fato, nossas intenções foram concretizadas em alguma 

extensão durante a pesquisa e, no entanto, acabamos por vivenciar, pela experiência algo 

similar com o que já havia sido apontado por Chekhov em seu livro.  

Estar imbuído em um processo de criação nos possibilitou confrontar, refutar e 

comprovar nossa intenção acerca do fenômeno da atmosfera no trabalho do diretor teatral. 

Observando no trabalho deste, a responsabilidade por boa parte da organicidade, presença e 

ambiência nas cenas. Nas diferentes etapas do processo, percebemos que suas memórias, 

desejos, inquietações, intenções que fomentaram a criação de cada cena. Fato que nos 

impulsionou a realizar uma revisão sobre o histórico da diretora. 

Porém quando nos defrontamos com os nossos objetivos e de como estes estiveram 

presentes no trabalho de diferentes pesquisadores e diretores teatrais; ficou claro que o que 

definimos por atmosfera não se limitava a um único campo de pesquisa, mas muitos, pois esta 

pode abarcar inúmeros propósitos.   

De modo que delimitar os objetivos e especificidades na sua instauração foi um dos 

principais trabalhos desenvolvidos nesta pesquisa.  Que nos possibilitou verificar a 

materialização de algo que até então poderia se supor intocável. Há, no entanto, que refletir 

acerca dos modos formais da produção artística, a qual se realiza por meios artesanais. Um 

pensamento prático acerca das metodologias e boas práticas na realização e produção de 

espetáculo foram de certo modo os nossos norteadores.  

Sabemos de antemão que cada espetáculo é único e com características diferentes, 

porém ao realizarmos um estudo sobre a efetivação de algo que até então parece ser intocável 

ou intangível procuramos aqui: tarefas, procedimentos e metodologias aplicáveis. Este 
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certamente foi o motivo pelo qual insistimos tanto em pesquisar o “Processo de criação” e não 

um espetáculo pronto. 

Um certo distanciamento para a reflexão sobre o material coletado durante o processo 

nos permitiu olhar com mais clareza sobre os efeitos do que determinamos por atmosfera 

cênica. Rever várias vezes o material nos permitiu refletir que cada detalhe produzido durante 

os ensaios foram de extrema importância para a sua efetivação, o que cada vez mais 

comprovava os nossos intuitos de pesquisa. 

 Evidentemente que é necessário refletir sobre o caráter efêmero do produto, 

espetáculo, talvez este também seja um problema a ser estudado.  Já que a cada encenação um 

espetáculo novo é realizado, pois temos espaços, situações e diferentes. Mas este é um 

trabalho para outra pesquisa. 

A imersão nas possibilidades de criação cênica a partir do fenômeno da atmosfera nos 

conduziu a um caminho muito interessante. Pois a busca pelo entendimento de algo que é 

aparentemente nebuloso, intocável, nos faz cada vez mais acreditar na beleza das poéticas que 

a criação artística possui.  

Chekhov começa o capítulo citando a diferença entre aqueles que simplesmente atuam 

mecanicamente e aqueles que acreditam na atmosfera e se envolvem afetivamente com a 

cena. A forma poética com que Chekhov descreve o fenômeno foi um dos motivadores desta 

pesquisa.  

De fato, estabelecer uma relação afetiva com o impulsionador da pesquisa nos 

possibilitou olhar para o objeto com a delicadeza que lhe era necessária. Pesquisar um objeto 

de arte, mais do que se posicionar tecnicamente frente a ele, é se envolver com ele.  

Evidentemente que sabemos dos rigores e normas que envolvem uma pesquisa 

acadêmica, mas nada disso impede o poder do afeto. Ou seja, ao ser contaminado por uma 

atmosfera “... não será capaz de lhe permanecer distante mas, pelo contrário, reagirá com 

inspiradoras ondas de amor e confiança.” (Chekhov, 2010, p. 58) 

O estudo da atmosfera, mesmo com sua beleza e potencialidade, no qual nos 

aprofundamos e apaixonamos, nos serviu como um excelente pretexto para adentramos em 

um outro objeto de desejo.  Que certamente seria uma ousadia tentar realizar uma pesquisa em 

uma área extensa e onde, apesar de algumas técnicas já estarem estabelecidas, não é possível 

definir uma verdade única. 

A partir deste momento trocaremos os tempos verbais, e assumiremos a primeira 

pessoa.  O que realmente ficou do entendimento desta pesquisa foi a grande satisfação de ter 
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penetrado cada vez mais no universo da direção teatral. Uma área que sempre me atraiu e me 

instigou a entender o seu funcionamento.  

A amplitude de possibilidades dentro desta área nunca se esgota. O que realizei aqui 

nesta pesquisa foi um pequenino grão de areia na imensidão dos processos de criações. No 

entanto, a vastidão que encontrei ao me deparar com uma artista tão singular me fez acreditar 

cada vez mais no meu propósito de ser um diretor teatral. 

O encontro com Cibele Forjaz, muito para além de ter sido profícuo no sentido da 

pesquisa, foi para mim um grande momento de aprendizado para a vida.  Uma artista séria, 

competente, determinada, porém mais do que tudo isso: humana e generosa.  

De fato, me apaixonei profundamente para com os focos e objetos de minha pesquisa: 

A criação da atmosfera na cena, Cibele Forjaz e o espetáculo “Maria que virou Jonas ou A 

força da imaginação”. Em dado momento pensei ser isso um problema, mas Lúcia Romano 

me acalmou dizendo que era ótimo, pois um conhecido dela estava sofrendo muito por ter 

escolhido um objeto com o qual não estava se identificando. 

Talvez em alguns momentos do texto eu tenha me exaltado um pouco em relação a 

essa identificação, mas acredito que não tenha sido piegas ou bajulador, apenas procurei ser 

verdadeiro com aquilo que estava descrevendo.  Até mesmo porque nosso autor de base 

Chekhov fala em seu capítulo sobre a atmosfera o tempo todo utilizando temos carinhosos e 

afetivos.  

Penso que esta influencia do autor serviu de propósito e base para esta pesquisa. Ao me 

identificar com a atmosfera de trabalho da artista e de seu grupo tive a oportunidade de 

perceber claramente as relações que ali se estabeleciam. Evidentemente que mesmo com os 

seus erros e acertos, problemas e soluções, a possibilidade estar presente junto ao grupo e 

acompanhar, observar e refletir com eles sobre a minha pesquisa foi muito intenso e 

proveitoso para a compreensão do que eu pretendia pesquisar.  

Pude perceber no trabalho de Forjaz e da Cia Livre todas as atmosferas das quais citei 

na introdução a respeito das falas dos grandes mestres. Porém mais do que isso pude 

comprovar in loco a efetivação de tudo o que eu havia estudado. Artistas profissionais criando 

um trabalho muito sério, a pleno vapor, que me permitiram observar e acompanhar seus erros 

e acertos. Possibilitando a oportunidade de avaliar de forma critica o seu trabalho.  

Interessante agora, neste retrospecto, poder afirmar que fui tocado afetivamente pela 

atmosfera do processo de criação do espetáculo. Comprovando o que nossos autores vinham 

nos orientado e conduzindo. 
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APÊNDICES 

 

Entrevistas com a diretora e a equipe 

Entrevista Cibele Forjaz  22/09/2014 

Breno - A referência do teatro de grupo até a crise do grupo. Ideia da criação da Cia livre, 

espírito livre de criação da Cia livre. Conte como foi a Barca de Dionísio? 

Cibele - A barca veio de um convite de algumas pessoas que já estavam na  universidade para 

montar “leonce e Lena” de George Buchner, a comédia do niilismo. Sobre jovens que fogem 

daquilo que é esperado deles e que acabam caindo numa armadilha, um casamento forjado de 

uma princesa. Fala de uma espécie de desencanto de uma juventude sem utopia ou utopias 

mortas, em momento histórico de uma Alemanha revolucionaria... no processo de construir 

essa peça a gente virou um grupo, a ficou 85 86  e estreou a peça em 87. Em 85 foi a primeira 

vez que a gente ouviu falar dos workshops. Apresentamos vários  workshops. A ideia era ser 

dirigido pelo Abílio Tavares, mas nos não conseguimos montar o espetáculo por questões de 

produção. Entrei no Antunes Filho no CPT, fiquei 3 meses, isso era o primeiro ano da escola 

eu tinha acabado de chegar, a gente passou bem um semestre trabalhando, no segundo ano, o 

William Pereira chamou vários de nós para montarmos “O burguês fidalgo”do Molliere,e esse 

núcleo que montou o Burguês fidalgo, foi o grupo que criou a Barca de Dionísio, que montou 

“leonce e Lena, em 87. Era um grupo formado por mim, pelo William Pereira, Antonio 

Araujo, Lucia Romano, Abílio Tavares, Emílio de Melo, Vanderlei Bernadino, Daniela 

Nefusi,  João Frederichi, Claudia Yubi, era um grupo de basicamente de alunos da ECA e da 

EAD o núcleo mais forte era da ECA, eram todo alunos, foi um grupo que acabou dando 

origem tanto a Cia livre quanto ao grupo da Vertigem. 

A gente fez depois do Leonce e Lena, os meus dois trabalhos com o Luciano Chirolli, meus 

dois primeiros trabalhos de direção dentro da escola, com o que já era um grupo. Minha 

direção 1 foi a co-direção de leonce e Lena. Eu já queria dirigir e os próximos dois 

espetáculos que eram espetáculos curriculares, mas já não era um trabalho somente de escola, 

já eram montagens do nosso grupo. Eu dirigi “O homem da flor na boca” Com Vanderlei, 

Lucia e Luciano Chirolli, depois dirigi o Eras que são dois espetáculos, um texto curto do 

Tenesse Willians e outro do Harold Pinter. Viajamos sempre como espetáculos da Barca. 

Teve outro espetáculo que chamou Burguês fidalgo B, Ainda com o Tó como ator, eu faço a 

luz e Willian Dirige e depois o Woyzek, é o primeiro Woyzec, são três montagens de 
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Woyzec. É primeiro trabalho no circo clube elétrico, ocupando o espaço inteiro, em que a 

Barca inteira é convidada, mas que os atores tem que ser oficineiros, ou seja, pessoas que se 

inscrevem nas oficinas, eu dava as oficinas, dei oficina de direção, o Tó de Dramturgia, o 

Bonfanti, já era meu amigo, deu oficina de Luz, a Lucia Romano de preparação corporal, o  

Marquinhos pedroso de cenografia e figurino. E quem veio da oficina pro elenco foram o 

Roberto Audio, Mateus Nastchergale, que continuaram na vertirgem. Tem gente do interior, 

alguns foram pra USP depois. Com essa turma foi um ano e meio de trabalho e com essa 

turma fizemos o primeiro Woyzec, depois disso eu acabei entrando no Oficina, o Tó 

continuou na universidade, porque fez teoria e direção e logo montou o Vertigem, e eu fui pro 

Teatro Oficina e fiquei lá uns Dez anos. 

 

Breno- Já que você entrou no assunto do Oficina, sabemos que ali também há um conceito de 

teatro de grupo muito forte, mesmo tendo a figura centralizadora do Zé Celso, o grupo em si 

se forma ao redor dele, fale dessa relação sua com o grupo Oficina. Lá você era só 

iluminadora? 

Cibele - Não, eu fiz tudo. Fiz assistência de direção do Ham-let, Fiz direção de arte do 

Bacantes, fiz co-direção de Mistérios Gozosos, fiz assistência de direção de Cacilda!, fazia 

parte do núcleo que administrava o grupo, fazia a Luz, mas também fazia do núcleo de 

produção que até assinava cheques. Tínhamos um grupo de 8 ou 9 pessoas que organizaram 

tudo o que viria a ser novamente o Teatro Oficina Uzina Uzona, porque quando começamos 

estavam apenas o Zé e o Marcelo ( Zé Celso e Marcelo Drumond),  Paschoal da Conceição, 

Leona Cavali,  eu, e Denise assunção, depois Celso Sim. Era um grupo razoavelmente 

pequeno, depois entraram Camila Mota, Silvia, na época de Bacantes, que são pessoas que 

estão até hoje. La eu fazia de tudo. 

O que aconteceu, foi que eu fui fazer um teatro que não era de grupo, pela primeira vez e eu já 

estava formada, já tinha dirigido a Paixão segundo GH da Marilena, era uma jovem 

promissora diretora. Então me chamaram para dirigir um espetáculo contratada e fiz, a gente 

ensaiava no Teatro Sérgio Cardoso, ensaiávamos numa sala e na outra sala, estavam  o Zé, 

Marcelo e Raul Cortez, Caterini Hirrich, ensaiando “as Boas”  estreamos no Centro Cultural 

São Paulo, uma semana antes da estréia de As boas, e foi a primeira vez que não me reconheci 

em cena, já tinha dirigido umas seis, sete, oito peças, algumas na escola, outras fora da Barca. 

Fizemos o Lamento de Ariadne, que foi um processo de construção colaborativo. Quando eu 
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fiz esse espetáculo que não era de grupo e havia sido contratada para fazer, era um texto super 

bonito, era um elenco de bons atores, cada um vindo de um lugar, eu olhei aquilo e não me 

reconheci ali, e isso deu uma crise muito grande, eu achei que não estava pronta pra dirigir, 

que eu não sabia dirigir ator direito.  Nessa época a barca começou a dar uma balançada, 

porque cada um foi para um lado. Eu entrei em crise total, minha mãe tinha ido morar no 

EUA, eu fui passar uns quinze dias com ela, fui pra NY, passei um mês vendo vídeos de tudo 

que eu tinha estudado e nunca tinha visto vi toda Pina Baush, vi Living Theatre, vi muito de 

dança teatro, vi 1789 pela primeira vez, vi várias coisas e quando eu cheguei tinha um recado 

pra mim do Zé, me convidando para fazer a Luz do Ham-let. Na verdade eu resolvi ficar no 

Oficina, quando eu vi ele dirigindo atores. E pra mim sempre foi muito importante a ponte 

entre a geração que veio antes, no teatro uma geração passa para a outra ao vivo, ou por 

contra ponto, ou por continuidade, geralmente uma geração aprende com a outra. No caso da 

nossa geração, o fato de ter acontecido a ditadura militar e o exílio de vários grupos, o Arena 

se desestrutura inteiro, o Boal vai para o exílio, idem o oficina. Quando eles voltam em 1979 

demora muito tempo pra eles se reorganizarem, voltarem a trabalhar, a ditadura econômica 

dos anos 80 estava bem fudida, então eu sentia muita falta da relação direta com a geração 

que vem antes, assim como o Zé teve tanto com o TBC, quanto com o Kusnet, com a 

Madame Morrinot, que são as grandes referências dele e eu sempre tive isso com o Arena e o 

Oficina de serem mitos pra mim. 

Então quando eu comecei a trabalhar, com o Zé, o teatro em obras, pra mim me pareceu 

fundamental estar lá junto com ele, com o Oficina Uzina Uzona e reabrir o teatro e reconstruir 

o grupo. Por isso eu fiz o necessário para estar ali, apesar de ser diretora, fiz outras coisas, 

fazia o que precisasse de mim, era o que eu podia fazer para o grupo e também porque eu 

sempre acreditei que tudo aquilo tinha a ver com o que eu acreditava. A minha fome de teatro 

tinha a ver com aquelas questões, principalmente, porque quando eu vi “As Boas”  a minha 

geração  tinha uma referência muito formal, tanto do Gerald Thomas, que vem do Bob 

Wilson, um teatro muito voltado para experiências estéticas formais e até por ser iluminadora 

isso era muito fácil pra mim, mas o primeiro trabalho em profundidade com o ator e 

principalmente a relação direta entre teatro e política, teatro e realidade, eu nunca tinha visto 

de foram tão contundente na relação com o público direto. Quando eu vi “As Boas” e o Zé 

olhava para a platéia e falava de um mundo dividido entre madame e as boas, e madame era 

uma “estrela global” que era o Raul e que era uma grande atriz e as Boas eram suas 
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empregadas que ficavam brincando de ser aquilo que elas não eram. ( As Boas é o texto Le 

bonne de Gean Jenet, conhecido aqui como “As criadas”) 

Então quando entrei em crise, porque dirigi, uma coisa que nem era exatamente comercial, 

mas a qual eu não me reconhecia e o Zé me chama, eu entrei no grupo com tudo. Fiquei uns 

oito anos de 91/92 e fiquei até 2002.  Trabalhando exclusivamente no Oficina, foi até 98, 

foram seis anos trabalhando lá e a partir de 99 eu começo a Companhia Livre. Trabalhava 

então no Oficina e o que foi o começo da Cia Livre. 

No Oficina eu fiz Ham-let, Bacantes, Mistérios Gozosos, Para dar um fim no juízo de Deus, 

Ela, Cacilda!.  Boca de Ouro, foi um ciclo que eu inventei no SESC Pinheiros e foi o que deu 

origem na Cia Livre. Começamos a Cia montando Toda Nudez será castigada, e os Sete 

Gatinhos, Vadin dirigiu os Sete gatinhos, eu estava como atriz, e ele como ator em Toda 

nudez. Eu chamei  o Zé  e o Oficina para fazer uma leitura do Boca de Ouro e eles estrearam a 

peça logo depois, foi muito rápido. 

Breno – Sua saída aconteceu após alguma crise? 

Ao contrário, eu já estava há algum tempo para sair e o Zé não me deixava. Eu sou diretora e 

lá eu não consegui dirigir, lá é o lugar do Zé. E toda vez que eu falava em sair ele convidava 

para dirigir lá. Mas eu via que era impossível, havia muito trabalho lá, e o trabalho próximo 

era produção. Não havia necessariamente um espaço para minha direção, eu demorei pra sair, 

uns dois, três anos, porque era necessário estar lá. Sempre brinquei que se eu pudesse ser 

duas, uma de mim tinha ficado lá.  

Breno - São dois momentos importantes na sua carreira, a Barca de Dionísio e o Oficina do 

Zé Celso. São momentos fundadores do seu processo de trabalho. 

Tem uma coisa que é bem característica que é diferente de mim pras outras pessoas da minha 

geração que é o fato de eu ter ido trabalhar no Oficina, fez com que eu tivesse uma formação 

tanto da nossa geração que essa do processo colaborativo, em que reconstruímos o teatro de 

grupo, tendo o processo colaborativo como processo de base estrutural na forma de criar e etc, 

mas também em uma relação com o texto e a direção de ator que está mais ligada a geração 

anterior e que aprendi no oficina, principalmente o trabalho com o ator, que é de base 

stanislaviskiana. O Zé tem uma formação stanislaviskiana, depois ele foi atrás do Brecht, 

depois criou o tropicalismo, depois o Artaud, mas a base do teatro dele é Stanislawski via 
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Kusnet, essa é a base do trabalho dele, tudo o que foi construído ou destruído, reconstruído 

tem isso como semente 

Breno- sua referencia de Antunes filho é muito pouca? 

Passei três meses lá, com 18 anos de idade, foi muito pouco tempo e pouca referência pra 

mim. 

 

Entrevista Cibele Forjaz 24/10/2014 

Breno - Como está sendo pensada a estrutura da peça? 

Cibele - Uma estrutura que enrede a partir da pergunta que o tema nos traz e tenha uma forma, 

como os textos ainda não estão prontos, começamos a trabalhar a partir do Workshop da 

Lucia Romano em que ela canta uma canção, então começamos a pensar em uma estrutura de 

cabaré, que tenha como fio narrativo o próprio Montaigne, sabemos que terá músicas. As 

perguntas aparecem em relação a transição, se as pessoas vão mudar seus corpos, qual é a 

força da imaginação para isso? São várias perguntas feitas para o texto do Montaigne que 

ecoam no trabalho.  Só  então receberemos o três textos, ai então que saberemos o que cada 

textos vai dizer ou vai nos trazer, porque os textos vêm... não há um tempo  para um processo 

colaborativo e escrever o texto junto, precisaríamos de no mínimo uns seis meses pra realizar 

um trabalho assim. Sempre escrevemos juntos, nesse vai e vem. Porém, agora proposta da vez 

é que os dramaturgos escrevessem a partir de uma provocação primeira que aconteceu em um 

workshop dos atores e o parágrafo de Montaigne. No entanto, teriam um tempo da 

remontagem do espetáculo, Cia Livre canta Kana Kauan. 

Breno – Os autores estavam inteirados, da proposição do Montaigne. 

Cibele – uma sinopse clara do que a Lucia Romano estabeleceu entre o parágrafo de 

Montaigne e o Parrec um cirurgião da época fala do mesmo caso. São fontes primárias essas 

duas. A Lucia Romano tirou uma sinopse dessas duas fontes e propôs a criação espetáculo. 

Breno – os dramaturgos partiram dessa sinopse e dos workshops. 

Quando chamamos os autores para lermos as obras deles, entregamos um envelope com a 

sinopse, e um material sobre as questões de identidade e gênero. A ideia era que partir disso, 

eles entregassem um texto pronto. O engraçado foi que o Cássio acabou não entregando no 
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primeiro prazo, e não entregou a primeira provocação, mas foi direto para o texto. Entregou 

um texto pronto. 

 (foi realmente o único texto a ser encenado no espetáculo final) 

O Ale entregou várias cenas diferentes, fizemos diversas leituras para ele. Acabamos achando 

que o Dr Fritz era o caminho que tinha mais identidade com a peça. Era um corpo que 

também transforma num outro corpo. Não é exatamente um trans-gênero, mas chega em um 

lugar onde o um corpo vira o próprio corpo, vira bicho, vira fera.. 

Breno – hoje vocês vão mostrar o Por exemplo 

Cibele - Hoje mostraremos os primeiros  workshops do camarim.  A partir da ideia do cabaré, 

veio a historia do camarim. Um dia pensei essa estrutura que é ter um prólogo, uma parte 

musical, pensamos primeiro na arena, mas ontem decidimos que a peça entra primeiro nos 

camarins, daí para a arena, as três peças serão na arena e o workshops, ou seja, onde a gente 

vê a nossa pesquisa afluir diretamente e meta-teatralmente é nos camarins da Maria que virou 

João, ou Jonas que virou Maria. 

Pra mim o mais interessante do ponto de vista se a base da interpretação vão ser esses atores, 

que são figuras muito estranhas, que a densidade dos textos vai dar na interpretação deles, está 

nestas duas pessoas que são essa atriz, trans e como é que ela representa os textos 

 

Entrevista Cássio Pires, 24/10/2014 

Breno – você como um dos dramaturgos, que em dado momento parecia que não ia mais 

participar, entregou o texto atrasado, mas entregou o texto inteiro, bem amarrado, você  

chegou a participar dos primeiros workshops. Como foi a construção desse texto? Como é 

hoje a expectativa de ver seu trabalho sendo executado, ter uma ideia prévia das imagens que 

o grupo pretende utilizar com seu trabalho. Existe no texto rubricas muito pontuais, 

sobretudo, quanto as questões imagéticas (neste dia foi apresentado o primeiro “por 

exemplo”)  

Cássio - No dia em que conversamos na primeira reunião que foi feita, os atores começaram a 

falar coisas que me deram uma ideia, e essa ideia apareceu como uma coisa meio rara, o que 

não é muito comum acontecer comigo, acontecer uma inspiração para escrever algo que tenha 

começo, meio e fim, tive algumas dúvidas de como é que podia terminar, mas as coisas já 
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estavam encaminhadas. Então, teve o tempo que eu fiquei um pouco doente, mas quando isso 

passou, eu comecei a escrever, a desenvolver a ideia. Eu comecei a desenvolver o texto partir 

do que eu chamei de uma perspectiva heterossexual. 

Era um lugar meio fácil, se colocar numa posição que não é a tua para produzir um discurso, 

enfim, mais do que estudar, eu precisava me colocar em situação, mais ou menos como um 

ator faria ou teria que fazer. O texto é meio que resulta do disso.  

A expectativa eu não sei, mas já me acostumei, e não crio muitas expectativas sobre o que eu 

gostaria que acontecesse. Quando a expectativa existe, é porque eu vou montar o texto, 

quando escrevo um texto que eu mesmo vou montar, às vezes acontece. No entanto,  como 

esse texto partiu desses diálogos que aconteceram aqui na companhia Livre, e que também, já 

aconteceram em outros contextos. Eu tento criar um material que vai alimentar a cena e vai 

ficar aberto às interferências que essa cena pode fazer. O que eu sempre espero é que a cena 

seja maior que o texto, em certo sentido, ou seja, que o texto se torne uma parte da cena. Não 

que se tem uma leitura encenada, um pouco mais sofisticada, isso é, ruim. Eu fico esperando 

mesmo, é que as pessoas se apropriem do material, olhem pra ele de ângulos diferentes que eu 

olho. Eu tento fazer uma escrita que tenha algumas coisas que são fechadas e que eu 

normalmente acho que são boas para cena e algumas outras coisas que são abertas. 

Eu ainda estou afinando este jogo, não está totalmente fechado, ontem eu ainda mandei uma 

outra versão. Eu preciso ver como vai ser hoje, conversar, deixar o tempo passar, para 

entender melhor. Para esse trabalho crescer numa dinâmica de desenvolvimento de uma 

situação e planejamento das rubricas que certas coisas fossem encerradas no desenvolvimento 

da situação e que você tivesse pistas de algumas coisas, dessas interferências climáticas, dessa 

sala, mas que as coisas fossem completamente aberta sobre como eles estão ali, se estão em 

pé, sentado, deitado; se essa sala é uma sala muito adornada, simples, ou se não tem nada; que 

cena que é essa? Qual recurso estilístico? Não tenho nenhuma informação a respeito disso. 

Nem sempre escrevo assim, às vezes eu rubrico mais,  às vezes eu não rubrico, mas acho que 

aqui tem até um pouco de aceitação da minha parte pelo que eu já vi dos trabalhos da Cia 

Livre, eu já as coisas que a Cibele faz, e ela é uma encenadora no sentido pleno da palavra e 

isso me interessava, trazer um texto que fechasse umas coisas e deixasse outras coisas abertas 

para o encenador poder entrar também. 
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Breno  –  eu assisti a primeira leitura do texto e muitas vezes eles se apropriam do texto e 

muitas vezes ele atuam no sentido de “criticar” o texto ou contradizer o texto, como você fica 

com isso, ou como você reelabora essa informação, na sequência do trabalho?  Talvez um 

outro lugar do dramaturgo que já é até diferente  no percurso atual do processo 

colaborativo,Aqui me aprece que já está em um terreno onde acontece essa Interdependência 

entre as vozes, eles não refutam e também não absorvem tudo. O trabalho deles não é pra 

chegar a um texto melhor, ele vão chegar nisso em cena 

Cássio - O melhor é sempre chegar a certo tipo de comunhão, mas essa comunhão só se 

constrói a partir de aceitação e rejeição do material textual.  Acho que, eventualmente uma 

montagem que existe pra criticar o texto, pode dar certo, chegar em um ponto interessante, e 

geral acho um exercício de metalinguagem sem muito sentido, talvez faça sentido para o 

encenador, a não ser que se esteja operando com um texto absolutamente clássico, para 

destruir Shakespeare, para destruir Brecht, talvez surja uma coisa em geral, isso não dá em 

nada. Precisa haver certo tipo de comunhão que tenha a ver com levar as partes todas de um 

processo de uma maneira desaparecer enquanto parte, essa totalidade que me interessa na 

cena, não to vendo atores, não to vendo uma dramaturgia, não to vendo uma encenação, estou 

vendo tudo, estou sendo afetado por uma experiência, mas isso não se constrói só com a 

aceitação, tem a ver com a negação, mas eu tenho a impressão de que quando você tem uma 

cena que não funcione muito bem com os atores, com esse tipo de processo, mesmo que seja 

colaborativo, talvez valha a pena verificar, eu acho que no meu jeito de ver vale a pena mexer, 

a não ser que você tenha uma discordância, mas eu lidei poucas vezes com isso, de uma 

discordância radical e que acabou indo pra cena assim. Teve uma vez que eu tinha escrito a 

cena final que o diretor do espetáculo falou uma coisa sobre... e ele estava certo, o que ele 

estava propondo era melhor do que eu fiz e eu refiz a cena e funcionou melhor a peça, isso me 

interessa. 

Entrevista Cássio Pires dramaturgo 29 04 2015 

Breno - No seu texto existem muitos subsídios e determinações de atmosferas, sobretudo, nas 

rubricas. Inclusive foi um dado interessante em um dia que eu estava acompanhando o ensaio 

e a Cibele conversando com a o Pepê, ela percebe essa atmosfera sonora que estava sendo 

criada naquele momento, e que eram marcas do texto, dentro de sua criação, seria interessante 

você comentar sobre o seu processo de criação, obviamente do seu processo criativo em 

conjunto com o grupo, específico neste trabalho 
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Cássio - Eu nunca pensei muito se eu tenho um processo único de criação, acho que eu 

relaciono muito com as circunstâncias que eu to envolvido, em todos os níveis. Nesse 

trabalho, falando especificamente, existe um contexto que você conhece das leituras, das 

aproximações que a Cia livre fez com todos autores e todas as dificuldades de agenda. Mas 

teve um encontro que estavam o Lucas, o Edgar, a Lúcia, a Cibele e eu. E eles estavam 

falando algumas coisas a respeito da pesquisa, a questão “trans”, tal enfim, falando sobre a 

fábula do Montaigne. |E ai, eu não vou ficar dourando pílula pra você, mas nesse momento eu 

tive a ideia de uma peça inteira, entendeu, ali. Eu falei: eu acho que eu tive uma ideia. Num 

falei isso pra eles, mas sai fui pra casa e estava com a ideia de uma peça inteira, então escrevi 

a primeira cena, que é a primeira cena da peça. Fiquei um tempo olhando pra aquilo um pouco 

em dúvida sobre algumas coisas, e imaginando como as coisas se desenvolveriam. E depois 

desse intervalo eu fiquei um pouco doente, tava sem força física pra escrever, tive uma baixa 

de imunidade e um monte de problemas, gripe, e eu não conseguia escrever. Quando isso 

passou  eu cheguei e escrevi muito rapidamente, foi muito rápido. Meus processos de trabalho 

eles são muito solitários, mesmo que esteja em um processo colaborativo eu trabalho muito 

solitário, um trabalho de dramaturgo. Tenho um escritório em casa que onde eu fico lá 

martelando, fazendo umas perguntas e especialmente escrevendo, e ai então a primeira versão 

saiu. Talvez seja legal falar desse momento da escrita do texto que mais ou menos em outubro 

do ano passado; é que eu me empolguei quando eu percebi que eu tinha uma coisa pra fazer, 

eu empolguei com a ideia quando eu entendi que ela respondia uma questão com a qual eu 

sabia lidar. Quando eles me chamaram e falaram pra gente sobre o que a Cia livre estava 

pesquisando, em um primeiro momento eu pensei que aquilo ali não era pra mim. Porque eu 

apesar de ser totalmente simpatizante das causas que estavam ali, das questões que estavam 

ali, eu não vou ser hipócrita de ficar falando desse tema, dessa questão de gênero,  sou 

heterossexual, casado. Sou militante, brigo, já discuti muito com parentes sobre esses 

assuntos,  tenha na vida uma convivência com toda essa multiplicidade, que pra mim é uma 

coisa absolutamente natural. Não são questões diretamente no universo que eu vivo, mas que 

muitos pares estão envolvidos, e pessoas em geral vivem no mundo. Como escritor eu não 

vou fazer uma escrita um pouco mentirosa ou falar coisas politicamente corretas a troco de 

uma aceitação. Comecei a entender uma questão ‘trans’ que está em todo mundo. O que eu 

tinha que fazer era partir de um ponto de vista heterossexual, eu não posso partir de um ponto 

de vista trans, de outros espetáculos que eu já vi, não posso partir de um ponto de vista gay, 

nem de um ponto de vista trans, mas de um ponto de vista heterossexual, porque estou lidando 

com uma realidade que esta em mim.  Estou falando de uma realidade que não esta em mim, 
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mas que poderia estar em minha vida. Quando fiquei pensando na fabula da Marrie, fiquei 

pensando e se essa fabula acontecesse? E se ela acontecesse com um cara que fosse como eu? 

Entendeu? Pensei: eu acho que aconteceria isso. O gancho foi no momento que eu entendi a 

coisa que era a mulher ou homem conta a fábula para o homem ou a mulher, não importa a 

ordem, o que escuta a fábula se afeta profundamente, e pelo fato de ter sido afetado fica 

sugestionado.  No dia seguinte ao pular uma poça o fato acontece com ele.  E eu pensei então 

pela fábula do Montaigne, o cara vai contar para a esposa, ela vai ouvir a história e vai ficar 

profundamente incomodada, sem saber porque, mas eu sei que ela esta incomodada , porque 

ela esta sugestionada,  que ela sabe que pode acontecer com ela. No dia seguinte aquilo 

acontece. Eu precisava ir em frente com isso, e esse ir em frente tinha a ver com duas coisas; 

duas coisas principais: eu não queria tirar eles da sala, eu não queria que a cena fosse outra 

senão a sala. Eu queria que tudo acontecesse na sala. Segundo esse casal é um casal de 

intelectuais, eu queria operar com um aspecto que era de pessoas que operam a luz da razão. 

Que nesse campo tudo parece aceitável, a luz da razão, a luz do bom senso tudo é permitido, 

devemos aceitar isso, isso é normal pra nós, desde que isso não aconteça com a gente; e a 

outra regra era um texto pra dois atores. Quando eu comecei a escrever a primeira cena eu 

percebi que tinha alguém que contou essa historia pro homem e eu não sabia quem era. Eu 

escrevi a cena sem saber quem era, como eu comecei a perceber que eles eram intelectuais, eu 

comecei a perceber que havia um professor, que era uma espécie de guru, num romance um 

pouco realista. Uma pessoa de grande referência pra eles. Eu percebi que esse professor podia 

continuar participando. A peça que a rigor era uma peça pra dois personagens, mas ele 

aparece na casa na primeira cena, numa historia de extrema importância e depois ele aparece 

na casa duas vezes, mesmo que a gente não veja ele lá. É um historia com três personagens, 

mas com no mínimo dois atores em cena. Com dois ou três espaços, que a sala e a cozinha 

onde ela quebra as coisas e a boate. Existem outros espaços secundários que vão aparecendo, 

mas a sala é onde o a ação se desenvolve.   Então eu pensei se essas são as regras, esse casal 

intelectualizado, neste espaço, em que o publico só pode ver os dois e só esse espaço, o 

publico só pode ver isso aqui, pra onde essa historia avança; um membro masculino soltou na 

mulher, o que esse casal faria? Como ele reage? Como ela reage? É um desenvolvimento  

uma situação, isso gerou uma cena 2, 3, 4... isso foi muito naturalmente surgindo e fui até o 

final. Uma coisa que tem mais a ver com o teu trabalho, eu não penso muito em atmosfera, eu 

por alguma coisa que você estava falando, a atmosfera é uma resultante, ela é uma 

decorrência de alguma coisa. 
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Breno - Você comentou que determinou os ambientes onde a cena aconteceria. Isto é, são os 

espaços-tempo que está dado no seu texto. 

Cássio - Como dramaturgo ou mesmo quando eu dirijo, eu trabalho com conceitos muito 

concretos. A atmosfera ela é o inefável, o intangível, ela uma coisa que se tem a sensação que 

se pode tocar, mas ela é uma resultante de uma coisa. Pra eu construir um clima lírico ou um 

ambiente romântico, vou baixar a luz, vou colocar as velas, vou colocar uma mesa, uma 

música suave e ai eu tenho uma série de elementos concretos, a concretude do som, das ondas 

luminosas, dos materiais das mesas, da decoração do espaço, do espaço em si. E se eu mexo 

em qualquer um deles esse espaço deixa de ser romântico, se eu troco essa música por um 

rock pesado, ou se eu aumento muito a intensidade da luz eu perco esse ambiente. Eu  fui 

percebendo que o que eu preciso fazer é operar com esses elementos muito concretos e 

encontrar uma maneira de fazer com que todos esses elementos funcionem dentro das regras, 

regras especificas daquele projeto.  Isso vai resultar um ambiente, que não me interessa.  Eu 

não penso em ambiente A ou B. Se é uma coisa misteriosa ou absurda, talvez como algumas 

pessoas disseram isso , de certa forma irônica.  Tem uma coisa fabular no texto, mas tudo isso 

é resultante eu não penso em nada disso, eu não consigo. Se me disser: escreva uma coisa 

engraçada, escreva uma coisa misteriosa, escreva uma coisa romântica, tudo isso que te a ver, 

que tem uma relação com o estabelecimento de ambientes ou de atmosferas, eu não consigo 

fazer. O que tenho que fazer é contar a história de um casal que tem esse problema, um belo 

dia essa mulher chega em casa transformada, descobrindo que um membro masculino existia 

nela e se soltou. O que eu faço com isso agora? Pra onde isso vai? Eu entendo que se houver 

coerência com traço dessas regras alguma atmosfera vai se estabelecer, ou em alguma 

atmosfera vai resultar. 

Breno - Uma coisa visível eram os trovões, a chuva, eram elementos  muito claros. Eram 

paisagens sonoras 

Cássio - Eu fico pensando assim: minha forma de raciocinar é a seguinte: como essa mulher 

se transformou em um homem? Podia pular um buraco como no original, mas no momento 

que eu escrevi estava acontecendo uma coisa muito forte, estímulos exteriores, estávamos 

naquele período muito pesado de seca e teve um único dia que teve uma chuva muito forte e 

eu estava saindo do metrô e andando descendo a rua Vergueiro, eu vi na rua uma poça que era 

difícil de pular, precisava dar uma volta bem grande, ali eu tive de atravessar a rua dando 

voltas, ali eu comecei a pensar nisso, se ela tivesse que pular uma poça, talvez eu conectasse 

isso mais com a cidade, e com a realidade que eu vivo.  Decidi então que seria isso, dentro 
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dessa brincadeira, percebi que eu precisava de uma chuva muito forte, então a chuva passa a 

fazer parte desse universo, então a cena um terminava com a chuva chegando, com a chuva do 

dia seguinte já se instaurando na cidade e prenunciando sem que o público saiba o que vai 

acontecer no dia seguinte. Quando tem alguma coisa que entra no conjunto de regras eu tento 

explorar aquilo. Por exemplo, a chuva vai voltar. Mas é tudo relacionado a operações que em 

alguns momentos elas são arbitrarias e outros momentos elas se tornam concretas e bastante 

objetivas. Isso vai instaurando ambientes, mas eu não tenho muita consciência do que isso 

gera em termos de atmosfera. 

Breno - Chega um ponto em que se instaura a liberdade do trabalho que você tem com a 

encenadora, nessa questão o trabalho, o qual podemos dizer se tratar de um processo de 

criação colaborativa, apesar do seu trabalho de criação textual não ter sido efetivamente uma 

escrita colaborativa, nasceu da ideia sugerida pelo grupo, mas não em processo. Mesmo não 

tendo acontecido em processo, muitas alterações aconteceram durante os ensaios, com o seu 

aval. Seria legal falar sobre estas alterações, sobre esse processo de evolução do texto e 

também falar da sua relação com a diretora do espetáculo, a Cibele, isso é um dado 

importante pra minha pesquisa a relação sua com a diretora (esse é o seu primeiro trabalho 

com ela, um dado que considero importante) 

Cássio - Eu entendo o seguinte, em qualquer trabalho que eu faço que eu não esteja dirigindo, 

o texto é meu e a montagem não é minha. A montagem do texto é do coletivo que cuida disso. 

Eu posso curtir ou não como foi colocado em cena. Eu não solicito a qualquer grupo com o 

qual venha a trabalhar que se façam as coisas do meu modo. Eu posso sugerir ou manifestar 

minha discordância, mas eu acho que apalavra final é a de quem faz a montagem. 

Invariavelmente em todas a vezes que eu fui montado, existem diferenças, às vezes 

importantes,  as vezes pouco importante  entre o que eu proponho e o que a encenação propõe. 

Um caso bem claro nessa encenação, eu proponho uma sala onde se vê o casal e existem 

saídas de cena onde as coisas são quebradas. Os cacos que se acumulam,  e que a Cibele 

optou por uma coisa completamente diferente. Ela abriu, pra esse jogo dramático e a gente via 

os atores nesse fora, nessa ida pra cozinha que não era exatamente uma cozinha, mas uma 

área bem teatralizada onde existia uma geladeira, uns cabides com os figurinos. Havia ali a 

opção pelo gelo ao Invés dos cacos e a redução das quebras, em que a mulher quebra os 

objetos da casa. Normalmente essas coisas quando elas revelam o olhar do diretor da 

encenação de como a tem a encenação para aquele texto ao mesmo tempo elas não 

desestruturam o que me parece essencial na dramaturgia. A única coisa que aconteceu uma 
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discordância foi em relação ao final da terceira versão, ainda tenho comigo que a opção do 

grupo é menos interessante que a opção do texto, eu acho que o texto encerra melhor do que a 

peça encerrava. Normalmente é um exercício de alteridade, esse exercício de ser encenado, 

que você realmente troca com a sensibilidade de outra pessoa e que precisam colocar sua 

maneira de enxergar esse material original. O que eu preciso ter claro pra mim é que o 

material dramatúrgico é meu e quando publicar, o que as pessoas vão ler é o texto que eu 

entreguei pra eles, eu não vou alterar o texto em função da montagem. A montagem é uma 

leitura para aquele texto e essa leitura é deles. Nesse caso foi um encontro feliz, eu gostei de 

ver o material, de como eles abordaram o material, nem sempre isso acontece, mas eu até que 

tenho um pouco de sorte, não acho que os diretores não judiam dos meus textos.  Já aconteceu 

uma vez ou outra, mas em geral os encontros são bons. 

Breno - Como é sua visão da materialização da cena, de como você imaginou e de como eles 

fizeram, em uma relação processual. 

Cássio - Em geral as opções são interessantes. Quando eu escutei as pessoas que viram a peça, 

muitas delas percebem o que é texto e o que encenação, falando especificamente da “Força da 

imaginação” não to falando da parte dos atores trans, do Jonas e da Neo, particularmente 

muitas pessoas percebem essa separação o que é material textual e o que é material de 

encenação, isso é uma coisa que eu acho curiosa. As pessoas entendem essa cisão, uma coisa 

que é produtiva, que é uma escolha radical do grupo, mas que é estimulante. Ao  mesmo 

tempo o texto tem rubricas, mas é muito econômico em uma serie de coisas ele não te da 

menor pista de como esses personagens se vestem, de como é essa casa, tem lá uma indicação 

da casa, mas que casa é essa, onde está, ele deixa aberturas e a Cia  livre optou por uma 

proposta radicalmente  épica, de um texto que tem aberturas épicas mas tem uma 

circunscrição dramática. E pra mim a prova dos nove é a cena, quando eu assisto parece que 

funciona, a coisa realmente acontece. O que eu capto, o que eu sinto é isso. 

Breno - Nesta analogia entre as percepções de toda a construção da cena como você vê o 

trabalho dos atores na relação com o seu texto. 

Cássio - O que eu mais curto é esse trabalho e eu acho que eles têm um entendimento muito 

vertical do que são esses personagens e uma leitura muito criativa também, porque é 

embasada em um trabalho de analise muito apurado, muito minucioso. Eles têm um 

entendimento muito delicado e especialmente apurado da situação. Nem sempre atores têm 

esse entendimento. Tem  atores que decoram e fazem por anos uma peça tendo uma leitura 
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mediana do material. Acho que aqui eles têm uma leitura muito precisa, eles têm essa 

capacidade, são leitores muito agudos. Isso gera independente de uma opção mais épica, ou de 

liberdade, por mais que se sigam as rubricas originais, esse entendimento dos atores da 

situação, faz com o que o texto aconteça, faz com que a aquela dramaturgia seja posta em 

cena.  

Breno - Uma coisa que eu acompanhei e que achei muito interessante e que até já falei, é o 

trabalho do subtexto, que eles trabalham. Que está no trabalho da Cia livre e da Cibele Forjaz. 

Cássio - Eles trabalham muito bem, são ótimos leitores. A Cibele é uma ótima leitora de texto 

e eu tenho a impressão de tudo o que a gente ta falando, concordar ou não com uma 

encenação, tudo isso é secundário, obedecer ou não as rubricas, dar liberdade ou não em 

relação às rubricas ou as réplicas de um texto, fundamental passa por isso, pela leitura do 

material, pela capacidade de ler profundamente uma cena. Quando um diretor e atores 

conseguem avançar sobre camadas menos visíveis, menos elementares de um texto, 

conseguem entender sobre o subtexto, conseguem ter motivações mais sutis, essa 

compreensão está neles, nesse exercício de liberdade ele começa se tornar altamente 

desejável. Se eles lêem isso, entendem isso, gostam disso, eles estão livres pra fazer de muitas 

formas. Na verdade tudo isso que a gente ta falando você pode apagar que eu acho que esse é 

ponto, o que importa. Quando se tem o contrário, se tem um grupo que lê superficialmente 

uma obra, não consegue avançar sobre o que é menos explícito, o que é menos visível no 

material, mas que está lá. Você tem uma cena que por mais que tenha sido totalmente fiel a 

todas as rubricas e todas as palavras do texto, o risco deles traírem de uma maneira muito 

incomoda a esse texto original é enorme. A questão de nunca ser fiel ou não ao cenário que eu 

to propondo, ou a encenação que to propondo no texto. 

Breno - A Lu Favoreto falou uma coisa que eu achei muito interessante, foi que a partir da 

leitura do texto, ela já saiu com uma pista pra preparação corporal. O trabalho dela já foi 

sendo construído a partir daquele momento.  

Cássio - Quando eu to dizendo no texto, do lado de fora ouvimos objetos serem lançados ao 

chão, eu como leitor estou imaginado de um modo realista, uma mulher lá fora, na cozinha 

pegando objetos, jogando  e quebrando, xícaras, pires, pratos, talheres jogando isso no chão. 

Mas eu não to dizendo que isso deve ser feito de uma maneira como você imagina. Uma coisa 

que eu gosto muito no trabalho da Lu Favoreto,  é que ela lê todo esse material de uma forma 

não realista, coreografa tudo, mas tudo o que está coreografado está no texto. Essa 
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possibilidade está prevista no texto, e isso vem de uma boa leitura. Quando uma leitura é mal 

feita, independentemente das escolhas que se faz, isso vai gerar uma cena que tende a ser ruim 

e que trai o texto. Esse é o ponto, entender que a criação de um grupo é que, antes de mais 

nada, ela começa com uma leitura mais apurada do material. Não importa se é trabalho de 

mesa, se é uma análise ativa, se é um trabalho prático, não importa o processo, importa é a 

qualidade do trabalho analítico sobre aquele texto. Quando se tem isso, tem a liberdade da 

criação, quando não tem você começa a gerar cena, produzir material a partir de uma relação 

de base que é uma falsa relação. Supõe o texto, que é diferente de eu entender o texto, essa 

relação de superfície ela gera grandes equívocos. 

Breno - Pra encerrar, eu gostaria que você me falasse sobre a sua visão de artista criador, 

dramaturgo, diretor sobre esse tema da atmosfera da cena. Você falou bastante, mas acho 

interessante um parecer específico seu sobre o tema. 

Cássio - Eu gosto de pensar nisso, não é que eu negue a atmosfera, eu acho que é e isso, mas 

eu gosto de pensar. A minha relação com a criação ela é muito material. Eu gosto de pensar 

em situação, em acontecimento, em espaço, em tempo, objetos, em tudo o que dá matrizes 

concretas. Eu fico pensado que quanto mais eu me aprofundar na operação de tudo isso que eu 

to chamando de concreto, mais algum tipo de atmosfera isso vai resultar e vou descobrir lá na 

frente o que isso vai resultar. Então eu tenho um texto e um ator, entrego o texto pra esse ator, 

a gente vai estudar muito o que é esse texto. Eu não vou dizer pra ele: eu queria que tivesse 

uma atmosfera alegre, ou que tivesse uma atmosfera sombria, vou dizer o contrário, lê, decora 

e me traz alguma coisa. A gente já estudou, já tem um bom nível de entendimento do 

material, temos algumas dúvidas, mas já entendemos uma série de coisas. Vamos tentar 

entender essas dúvidas fazendo, decora e me traz uma cena. Ai ele me traz uma cena, me traz 

outra, então começamos a levantar cena um, dois, levantando aquele material eu vou entender 

que o que ele está fazendo gera uma atmosfera tal.  Eu trato ela como uma resultante, eu não 

uso ela como um material prévio. Num mecanismo de causa e efeito eu entendo que eu tenho 

outros percursos que tomam as forças motrizes. Eu tenho a atmosfera como uma coisa que vai 

decorrer que vai gerar algum tipo de sentimento das pessoas. Mas eu não quero dizer que a 

peça a priore vai gerar isso ou aquilo. Vai ter uma atmosfera A, B ou C. Ela nasce da cena. 

Isso quando eu to dirigindo, que é uma coisa menos comum. Quando eu to escrevendo é a 

mesma coisa, não é muito diferente. Eu to pensando a cena. E vou durante muito tempo sem 

pensar em termos de atmosfera. Quando to escrevendo só vou começar a entender depois que 

começo a pedir pras pessoas lerem o material e as pessoas me dão devolutivas. Eu já ouvi 



131 
 

muitas vezes por exemplo que certas coisas que eu escrevo são engraçadas, mas eu nunca 

escrevo uma piada. Ou se eu faço alguma coisa, faço muito inconsciente. To escrevendo uma 

conversa e então as pessoas acham que aquilo é engraçado. Isso não é ruim pra mim. Só não é 

calculado. Se todos vocês acham que existe algo que pode gerar humor ou alguma atmosfera 

vamos a isso. Da mesma maneira na “Força da imaginação” as pessoas veem esse dado meio 

absurdo que existe no texto. É claro que isso existe sim, eu não estou maluco, eu entendo o 

que as pessoas estão falando e entendo que existe uma coisa deliberada nesse sentido. Quando 

você ta dizendo a uma pessoa que ouviu uma história sobre um episódio da Idade Média, no 

dia seguinte pula um buraco e cai um pinto de dentro dela. Eu sei que isso é pouco razoável, 

mas eu só continuo isso, se eu eliminar dentro de mim a ideia de que aquilo lá é absurdo. 

Porque pra eles aquilo lá não é absurdo, eles estão vivendo. Ali a situação é real. Quando a 

gente chama de absurdo é porque estamos olhando de fora. Quando você vê uma pessoa 

morando na rua, eventualmente você pode pensar em como  a vida é absurda, quando a vida 

se transforma e a pessoa pode ir parar ali e vai que essa pessoa tem um momento muito forte 

em sua vida, mas ela como está dentro daquilo, ela dorme algumas horas...  ela vai fazendo 

coisas que conectam ela com a realidade dela e eventualmente vai pensar quão estranho e 

atípica ela é. Ela lida com questões imediatas. Alguém pode achar muito estranho um cara 

fazer pós-graduação, mestrado em teatro, mas isso é sua vida, um cara escrever peças de 

teatro, como pra mim também olhar pra um cara que trabalha num banco é estranho, pra ele 

aquilo é a vida dele.  A minha lógica de escrita e essa, me colocar no lugar de quem está lá e 

jogar esses conceitos fora, senão não desenvolvo. A coisa fica meio formal, a gente sai desse 

lugar formalista, a gente precisa avançar. Se eu to aqui neste ponto de vista vou desenvolver 

isso. 

 

Entrevista Marcelo Medina 06/01/2015 cenógrafo 

Breno - Entendendo essas relações proporcionadas pelo teatro e, sobretudo, por estarmos em 

uma fase do processo colaborativo, como se dá o seu relacionamento com Cibele Forjaz  a 

diretora do espetáculo? 

Marcelo Medina - Quando trabalho com a Cibele ou com outro diretor que trabalha em 

processos tradicionais em um sentido coletivo   

A Cibele vem de uma escola onde o coletivo é muito forte, e ela tem uma visão parabólica, 

uma visão muito interessante do todo da encenação.  Obviamente que ela vai descobrindo no 
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processo do trabalho, exatamente como ela vai encaminhar a encenação, é preciso de certa 

paciência pra esperar um pouco como acontece esse processo dela. Quando esse processo 

acontece, pelo menos conceitualmente ela já sabe qual caminho que ela quer percorrer, ai eu 

acho que a gente consegue entrar de uma forma mais incisiva, um pouco mais forte e sugerir, 

ela é muito aberta ao material e ai que pode acontecer, e você pode entrar com uma sugestão e 

uma conceituação do espaço. No caso especifico desse trabalho a agente começou a trabalhar 

sobre a identidade e essa é a questão central do trabalho, por que você tem que obedecer a 

determinadas regras e padrões. Ela sempre ficou me falando no tempo inteiro do trabalho 

nesta questão da mudança de peles, as peles dos atores, as peles que a gente precisava assumir 

no trabalho, essa multiplicidade dessa coisa. Eu fiquei pensando como é que a gente podia 

traduzir isso espacialmente, acidentalmente eu fiquei observando o camarim onde a Lúcia e o 

Edgar faziam o trabalho deles e eu fiquei olhando o entorno e eu pensei que aquele entorno 

era a coisa mais fundamental para o trabalho, porque aquele entorno eram as peles que ela 

estava me falando, eram todos aqueles personagens que estavam lá mortos pendurados, mas 

que nos davam essa multiplicidade, estavam presentes, eles tinham lá uma presença forte. 

Procurando esses figurinos mais antigos, essas outras peles, eu percebi que quase todos 

vinham com esse plástico sobre eles, eu acho que ‘plástico sobre’ tem muito a ver com o que 

a gente ta falando, é o encoberto, é o semitransparente, é que te deixa ver e não deixa ver, e 

mostrei essa minha vontade pra Cibele e ela ficou enlouquecida com o material, na verdade 

material mais bobo, mais banal, que é o plástico, nem tanto com o conteúdo, mas com o 

plástico, entendo porque o plástico tem uma resposta na luz incrível, e o plástico assim 

pendurado em cabide, ele permeando todo o espaço, ele te remete a uma coisa onírica, ele não 

fica numa coisa realista, dentro de um registro realista, porque o registro da Cibele nunca é 

muito realista, ela sempre tem uma outra pegada. Ela pediu que eu fizesse um workshop, eu 

trouxe todo esse material pra cá, um mundo de plásticos, alugamos não sei quantas araras 

acho que doze ou quinze. Unimos elas e começamos a criar paredes, criando um 

desenvolvimento com essas araras, que acabavam formado espaços dentro do espaço e  Lucia 

começou a trabalhar com isso então todos os figurinos e as coisa ela começou a tirar desse 

elemento e a luz começou a ser trabalhada sobre esse elemento. Ficamos enlouquecidos com 

as possibilidades que esse material oferece.  Fomos para o SESC e a gente começou a 

pendurar e descobrimos que o material tem um rendimento incrível, maravilhoso, mas ele tem 

um problema, ele tem que ser todo banhado contra incêndio, porque a composição dele é 

petróleo e próximo a luz ele pode se um elemento perigoso, então timos de passá-lo por um 

processo que era um banho ignificador, o material teve de ser todo ignificado com atestado e 
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tudo mais, pra ele poder ser utilizado nestes teatros onde o espetáculo vai ser apresentado, já 

usei um galho e de árvore e tive de dar um banho nele por conata desse tipo de problema, é 

uma norma que tem que ser obedecida. 

Breno - Você sem querer entrou no tema da segunda pergunta, eu achei ótimo, pois a segunda 

pergunta era exatamente sobre a escolha dos materiais, pois verificamos que a construção da 

atmosfera passa pelo dialogo entre os artistas com o diretor e passa ela materialidade, de 

como os objetos presentes na cena interferem no ambiente. Dando continuidade, então agora 

quero saber da sua percepção como artista, como entra o seu eu artista criador dentro do 

trabalho, mesmo que respeitando o desejo do outro, como é a sua visão do trabalho. 

Marcelo Medina - O meu artista está completamente realizado pelo resultado e na verdade ele 

não anda separado de mim nem da relação, quando eu penso um objeto, penso um espaço, 

penso uma atmosfera, isso vem tudo junto, a vontade artística, o artista mesmo que esta 

trabalhando isso com o conceito. Eu tenho uma escola muito FDP que parte do conceito, eu 

não consigo trabalhar se eu não tiver um conceito, por mais plástico e interessante que seja o 

material, se ele não tiver um contexto, um conceito muito forte, porque que eu to usando ele, 

ele não me interessa, mas eu acho que isso é um tanto pessoal. Só seu trabalhar conceituando. 

A atmosfera do meu trabalho na só plástica, evidente que eu quero a plástica, mas não á vazio, 

acontece num outro plano, depois eu busco a plástica, depois que eu tenha resolvido a 

atmosfera, o conceito, porque eu to usando esse material, ai eu fico buscando como ele vai se 

apresentar, ai entra uma área uma tanto mais artística do que técnica 

Breno - Um pouco de memórias de outros trabalhos com a Cibele 

Marcelo Medina - Nós fizemos “Liberdade, liberdade...” que é um trabalho que ela odeia e eu 

também, foi um trabalho que aconteceu há muitos anos. Ano passado fizemos um trabalho 

interessante de leituras sobre Resoli, foi um ano de comemorações do golpe, vinte anos de 

ditadura, e fizemos duas leituras incríveis no TUCA, e foi uma experiência super interessante, 

por que eram leituras de dois três dias cada uma, mas a gente trabalha na mesma 

profundidade. Eu fiquei bastante impressionado com isso, achei que ia ser um trabalho mais 

superficial, um pouco mais rápido, menos profundo. Ledo engano, com Cibele...  rs.. Noites 

sem dormir, a mesma coisa, o mesmo trabalho, pior, pois como era um trabalho efêmero por 

natureza, foi mais difícil chegar à sua configuração. 
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Breno - Eu tenho reparado que você está muito presente, eu acompanhei o processo desde o 

começo, fique um tempo afastado, e agora que voltei reparei que você está aqui quase todos 

os dias,  isso é uma característica do seu trabalho? 

Marcelo Medina - É uma característica minha sim, eu aprendi assim, e é absolutamente 

interesse meu; puro egoísmo. Quanto mais eu estiver no ensaio, quanto mais eu entender o 

trabalho, quanto mais eu estiver próximo de tudo, o rendimento é outro. A conversa do meu 

trabalho vai ser completamente diferente, da pessoa que vai pra casa, faz uma visita de vez em 

quando, entende, faz a relação e tal.  Eu durmo junto, e depois eu sou apaixonado no trabalho 

do ator, eu trabalho em função do ator, eu acho incrível, acho gente iluminada, uma loucura. 

Estar próximo disso tudo pra mim é alimento. 

Breno - Você permite alterações na sua criação? 

Marcelo Medina - Sempre acontece, acho que eu se eu estivesse distanciado ou viesse 

pontualmente, eu acho que aconteceria em outro nível, eu outro grau, talvez até em um grau 

de irritação, pois você faz uma coisa e depois tem que mudar, agora quando se percebe que é 

necessário, fica diferente a relação. Quando você trabalhar um cenógrafo, obrigue-o a 

frequentar os ensaios, por mais que seja sacal pra ele e pra você também, porque você ta em 

processo, às vezes incomoda, não pode nem respirar, mas fica aqui. 

Breno - Você trabalha com um outro grupo, trabalha com direção também? 

Marcelo Medina - Trabalho com o Pontedera, onde Grotoviski trabalhava, e eu trabalho com 

eles a vinte anos.  Aqui é um pouco um problema pra mim, pois fico um ano, seis meses, 

quando volto tenho de reatar todas as relações. 

Breno - Pra encerrar gostaria que você falasse sobre a sua visão pessoal do que venha a ser 

essa atmosfera da cena 

Marcelo Medina - Eu acho que existe uma coisa que se chama dramaturgia cênica, que acho 

que seja o desenvolvimento do espaço, quando você fala que atmosfera é algo que está entre, 

eu não concordo muito, pois acho que tem que esta junto, não é antes nem depois, nem no 

meio tem que estar junto, junto com a dramaturgia, com a encenação, com todo o trabalho. e 

atmosfera do trabalho muda, como que tudo isso não vai interferir na atmosfera espacial, tem 

que ter um objeto, tem que ter uma possibilidade de se atingir uma dramaturgia, dela também 

se transformar, como o espetáculo tem um desenvolvimento eu acho que o espaço tem que 

acompanhar isso, tanto que nos meus cenários eles nunca ficam quietos, eu nunca fiz um 
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cenário que ficasse quietinho parado, tem sempre algo que vira outra coisa, que sempre se 

modifica, algo que vira outra coisa, que soma que modifica 

Breno - Você fez o cenário para “um trem chamado desejo” do Grupo Galpão  

Marcelo Medina - Era um cenário lindo, um bom exemplo, porque era cenário que ficava 

virando o tempo inteiro, que ficava se transformado, como a vida daqueles artistas que estão 

em constante  merda. Em constante adaptação, mudando para o cinema, até entendo quando 

se tem um monólogo, um cenário mais intimista, não comporta uma grande mudança, mas 

mesmo ali é preciso criar uma atmosfera que deixa o espectador viajar. 

 

Entrevista Fabio Namatame Figurinista     20/01/2015 

Breno - Como é o seu relacionamento com a diretora do espetáculo, hoje pude observar que 

você conversou, dialogou com os atores, mas aqui me interessa o seu dialogo com a diretora 

do espetáculo, como você relaciona o seu trabalho com o dela? 

Fábio Namatame - Eu acho que esse processo, que é um tipo de processo colaborativo, onde 

todos nós artistas, atores, músicos, diretor, cenógrafo fazemos parte de uma equipe criadora. 

A Cibele é quem vai direcionar e nos dar o norte para onde vamos com essa montagem. 

Todos têm esse comprometimento e autorização para interferir no trabalho do outro, o que nos 

deixa muito a vontade. É um exercício muito importante de escuta, porque eu vou questionar 

muitas coisas sobre a dramaturgia texto e dramaturgia montagem para poder da melhor forma 

atender a minha área que é a do figurino e caracterização; pra que a gente não dê pistas 

erradas ou pistas falsas ou algum desvio de entendimento. Então, são importantes esses 

nossos frequentes encontros, pra poder identificar para que caminho seguir, onde chegar, ou  

se o caminho que eu to indo está de acordo com o que todos estão pensando. Eu não sou um 

artista solitário, este trabalho também não é. Tem essa concepção de conjunto que chamo de 

colaborativo. 

Breno - Partindo desse dado que você me falou das pistas que também tem a ver com a 

questão da ambiência de modo que agora a questão recai sobre a escolha dos materiais, acerca 

das identidades temporais, locais o que passa pelo seu processo criativo que determinas essas 

escolhas e determina seu trabalho. 

Fábio Namatame - Como eu resolvo isso? É a partir dessa coisa acordada, do que a gente se 

entendeu e de como estou compreendendo. Começo a propor coisas que não são fechadas. 
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Tem uma série de propostas que uma coisa que a Cibele chama de “por exemplo”, onde todos 

nós temos a liberdade experimentar algo a gente acha que poderia servir. E a gente vê isso em 

cena sendo usado pra ver o que é que aquilo está significando, que eu acho muito importante. 

Porque a gente não fica fechado, isto abre para um questionamento, se aquilo que você esta 

propondo é coerente com o que está sendo feito. A escolha do material vai muito em cima 

desse briefing coletivo. 

Breno - Como funciona essa apresentação de propostas? E como é a articulação disso? Neste 

movimento que eu vejo você articulando esse tempo, esses materiais e como você vai 

resolvendo isso? 

Fábio Namatame - Eu já vou diretamente para a prática, eu prefiro. Por exemplo, estamos 

falando de uma mulher executiva, bem sucedida, classe média. Eu tento buscar este figurino 

para atriz vestir, pra gente já sentir se é isso o que a gente quer, pois se falamos isso de uma 

pessoa bem sucedida, propõe uma gama de informações que já produzem diversas imagens. A 

gente tem que ver o que isso está acrescentando para essa atriz criar a personagem. Ou ela 

aproveita ou não disso, ou talvez essa coisa tão desenhada seja prejudicial à obra, talvez uma 

desmontagem seja necessária. Todas essas questões a gente discute enquanto vivenciamos ao 

vivo, não fico muito em dimensões e imagens abstratas de outras figuras que não são 

exatamente o foco do trabalho. 

Breno - Este é o seu primeiro trabalho com a Cibele?  O que você me relata um pouco dos 

seus outros trabalhos? 

Fábio Namatame - Este é o meu primeiro trabalho com a Cibele. Eu tenho uma carreira longa 

e o que eu acho interessante em meu percurso foi a variedade com que trilhei este caminho. 

Tive a possibilidade de experimentar o meu trabalho em vários tipos e propostas estéticas de 

teatro. Faço desde ópera, musical, teatro bastante tradicional e esse teatro que eu chamo de 

experimental, onde a gente realmente consegue de uma forma mais profunda criar uma obra. 

Me interessa muito, porque algumas obras tem tantas regras, determinações e expectativas em 

cima delas, que você não tem nem o tempo nem a disponibilidade das pessoas pra fazer. Seria 

interessante se a gente levasse esse tipo de processo para outros tipos de montagens. Porque 

infelizmente não dá tempo, ou não é possível por uma série de outros motivos. Ou e uma 

franquia, ou tem outro impedimentos. Especificamente esse tipo de teatro onde se trabalha o 

processo colaborativo me interessa muito, pois é muito rico de possibilidades.  

Breno - Você já trabalhou com o Tó ( Antônio Araújo) no grupo vertigem. 
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Fábio Namatame - Sim eu fiz quatro espetáculos dele, fiz toda a trilogia bíblica (Paraíso 

perdido, livro de Jó a e Apocalipse, São João versículo)  enfim, já transito bem nesse universo 

mais alternativo. 

Breno - Como é sua visão como criador, na expectativa de que o seu elemento o figurino, cria 

transforma, intensifica a atmosfera do espetáculo. 

Fábio Namatame - Eu sempre parto do ponto de que o ator que representa o espetáculo seja a 

peça fundamental para a tudo o que se entende por atmosfera, ambiência, clima temperatura. 

Eu acho que o ator é quem vai construir. E no meu caso como figurinista, eu tenho é que não 

atrapalhar esta performance que ele vai fazer. Eu não posso dar pista falsa, eu não posso 

comprometer o trabalho físico que ele vai fazer, eu não posso enganar; enganar eu sempre 

digo no sentido que vou embelezar uma coisa que não é bela, ou enfear uma coisa que teria de 

ser sublime, é preciso estar atento a esse pequenos detalhes da atuação do ator. Então eu acho 

muito delicado, porque não é só não prejudicar, eu tenho de realçar tudo o que ele vai fazer. 

Dar essa possibilidade, dar o tamanho que ele quer ficar, dar esse lugar onde ele quer estar, 

onde ele precisa desse movimento ou então criar essa atmosfera, ritmo, tudo o que ele vai 

imprimir em cena. Eu preciso então, saber como vai ser o movimento do tecido, a elasticidade 

do tecido, o corte dá o tempo, o ritmo, a leveza, o peso. É toda essa gama de efeitos que 

poderão enriquecer a atuação do ator. 

Breno -  A ideia é escrever detalhadamente sobre cada elemento e seu artista, observar o 

trabalho da Cibele e como ela articula os elementos 

Fábio Namatame - O grande talento da Cibele é o de manipular, não mau sentido, mas é como 

ela se apropria, articula e usa todas as possibilidades pra que os elementos conversem, 

aglutinem, transformando em uma obra única. É bem legal o modo como ela vai se 

alimentando disso. 
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Entrevista Laura 11/02/2015 Produção 

Breno - Importante para compreender o processo da construção da atmosfera no espetáculo, é 

o entendimento de todo o processo desde a sua concepção inicial. Sabemos que a Ideia desse 

projeto partiu da Lucia Romano. 

 Laura Salerno - A Lucia já vem com essa temática desde a pesquisa de doutorado dela, sobre 

a mulher no teatro e as questões de gênero. Ela trabalha uma matéria com essa temática na 

pós na UNESP.  Antes de eu começar a trabalhar na Cia Livre eles já estavam querendo 

começar um novo projeto e Lucia apresentou pra Cibele e pro Edgar essa proposta que partia 

dessa fabula do Montaigne e foi quando eles leram e concordaram com a ideia de tratar esse 

tema. Nesse processo especificamente é uma proposição da atriz, o que é ótimo, pensar em 

um grupo que tenha esse tipo de procedimento, não é um grupo que tudo parte somente do 

diretor. 

Breno - Você entrou nesse projeto ele já havia começado? 

Laura Salerno - Sim, a Cia Livre que na época estava composta pela Cibele, Edgar e Lucia o 

que é a atual configuração da Cia, eles inscreveram um projeto na lei de fomento da cidade de 

São Paulo. Inscreveram e dentro do projeto tinham várias ações e dentre elas existia 

principalmente a montagem dessa peça. Então nessa nova configuração a Cia com menos 

pessoas, eles inscreveram o fomento e foram contemplados pela 24° edição. E as ações eram 

desde um festival de teatro com peças de escolas universitárias na Casa Livre, que a sede do 

grupo,  Foi festival “Pé dentro-Pé fora”, outra ação foi a remontagem do espetáculo “Raptada 

pelo raio” que agora virou “Cia Livre canta Kana Kawan” que foi uma peça que foi montada 

inicialmente com quatro atores, depois com três e agora somente com os dois: o Edgar e a 

Lucia. Que foi uma remontagem custeada pelo fomento e dentro do fomento tinha toda a 

pesquisa que era uma verba mínima para montar esse novo espetáculo a partir do ensaio de 

Montaigne, então quando eu entrei a verba do Fomento estava para cair e eles já estavam 

executando as ações por conta de compromissos dos envolvidos, o Edgar estava atuando no 

Fausto da Cia São Jorge de Variedades. As ações já estavam configuradas, a pesquisa, os 

caminhos da pesquisa. 

Breno - Quando você entrou então o fomento já havia sido aprovado? 

Laura Salerno - Sim, o projeto já estava em andamento. 
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Até então nessa etapa, era a Cibele a Lucia e Edgar que estavam cuidando das questões 

administrativas e burocráticas. 

Eles que produziram toda a escrita do projeto. Essa etapa foi toda criada e trabalhada por eles. 

Breno - Esta etapa então do espetáculo é ultima fase do projeto então, as outras já 

aconteceram? 

Laura Salerno - Sim e eles viabilizaram tudo, a Cia Livre viabilizou tudo, uma vez que o 

projeto já havia sido aprovado e entrou em andamento eles me convidaram para  trabalhar no 

andamento do projeto com eles. Essa pesquisa especifica do ‘Marrie’ tiveram várias ações, 

começou com algumas leituras encenadas, logo no começo em Maio e Junho, aconteceram 

dois ciclos de leituras encenadas na Casa Livre, abertas ao publico.  Uma era o ciclo de cinco 

novos dramaturgos, que era um texto de cada dramaturgo convidado para entrar nesse 

processo do Marrie.  Foram convidados cinco dramaturgos, eram eles o Ale, Solange Dias, 

Silvia Gomes, Gabriela e do Cássio.  E depois teve o ciclo de leituras travestidas, que eram 

textos de Fernando Arrabal, Brecht, etc. que de alguma forma trabalhavam a questão do 

transvestimento,  híbrido de personagens, isso tudo como estudos para trazer a peça ‘Marrie 

que virou German’, ( Maria que virou Jonas) Após estes estudos, aconteceu uma pausa para a 

produção do Cia livre canta Kana Kawan, e tão logo a peça estreou eles retomaram o 

processo.  No campo da produção a Cibele atua como diretora geral do projeto e diretora do 

grupo, apesar de eu assinar a direção de produção tanto no ‘Cia livre canta Kana Kawan’ 

como no ‘Maria que virou Jonas’( Aqui no SESC  tem a Marlene também assina produção)  

no fundo, no fundo quem faz a produção mesmo é a Cibele. A gente depende da aprovação 

dela. 

Breno - Então como você já esta falando, mesmo que com a interferência da Cibele em todas 

as ações, como é o dialogo entre vocês? Até que ponto você tem autonomia? 

Laura Salerno - Sim, existem várias questões. Tem sim uma liberdade, uma voz. A gente não 

ta aqui só pra executar. Acho que a produção tem o papel de ajudar, de pensar junto todas as 

alternativas junto com os criadores, mas tem uma coisa do tempo também, que em um 

primeiro momento (e agora cada vez menos) inevitavelmente é necessário que o produtor ao 

entrar em contato com o grupo, esse produtor esteja primeiro entendendo o funcionamento do 

grupo. Quando eu falo que a Cibele dirige a produção é porque de fato para produzir a Cia 

livre, eu dependo de como a Cibele, Edgar, Lucia se posicionem perante as coisas. Por 

exemplo, aqui no SESC eu não posso dar reposta para ao “Nino” diante de um projeto da Cia 
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livre.  Eu to representado eles, mas como é uma relação recente eu ainda to muito dependente 

das decisões deles, que é uma relação que logo deve mudar. Tem um outro grupo que eu faço 

parte, em um primeiro momento era assim e logo que já comecei a entender a lógica do grupo 

já  passei a ter autonomia para entender ações daquele grupo, não do contexto pessoal. 

Interferência sempre vai ter, por que aqui estamos montando um trabalho deles, não adianta a 

produção ou a iluminação fazer coisas. Não  adianta querer tomar atitudes sem o crivo deles. 

Quem realmente da a unidade é a Cibele. 

Breno - Atualmente você tem estado muito presente nos ensaios,  como você vê a atmosfera 

da sala de ensaio da Cia livre, olhando sob o aspecto da produção, o que é uma visão externa, 

mesmo que esteja totalmente inserida 

Laura Salerno - E louco porque a casa livre permite um pouco isso de estar no ensaio e ao 

mesmo tempo não estar, quer dizer eu acompanho o ensaio, estou por ali, tudo que elas 

precisarem me chamam, mas eu to no meu canto na bilheteria, no computador, lidando com 

outras questões que não são a de ensaio, até porque não cabe tanto. A Cia livre tem uma 

demanda que muitos grupos têm que é a produção do ensaio por si só, não é sempre, mas  

muita vezes a gente tem de produzir o ensaio. Não são necessariamente coisas que vão para 

cena da peça, mas às vezes, por exemplo, precisa de uma comida para um workshop de um 

ator. Esse tipo de coisas tem que estar sempre atento, mas eles sempre que precisam pedem. É  

uma organização muito nossa, essa logística de quem faz o que, quem produz o que, as vezes 

os próprios atores fazem, tem que coisas que eles pedem, depende do ensaio. Essa questão da 

atmosfera eu não sei muito bem... 

Breno - É o ambiente de ensaio, como é o trabalhado esse lugar do ensaio 

Laura Salerno - A gente tenta deixar o local bem estruturado para o ambiente esteja da melhor 

forma possível, o que eles precisarem está lá, a Casa Livre que é o espaço de ensaio deve estar 

minimamente organizada, e uma loucura por que isso é uma faca de dois gumes, uma via de 

mão dupla, sempre vai faltar algo, mas a Cibele sempre entende. 

Breno - e o dialogo com a equipe passa por você? 

Laura Salerno - Passa não tanto no campo da criação, mas por exemplo: ela ta criando a luz 

com o Rafael, ou nos diálogos com o Marcio, o cenógrafo. A gente está a par de tudo, porque 

inevitavelmente isso vai chegar na gente. A medida que se ela e o Medina estão vislumbrando 

um cenário X mas pra frente a gente vai ter ir atrás desse cenário X junto com o Medina e se 
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de alguma forma isso bater em confronto com a encenação e a encenação tiver que mudar um 

desses elementos, a gente ta acompanhando, mediando isso tudo, por uma questão de 

logística, de verba, de realização. 

Breno - Como é a verba desse espetáculo 

Laura Salerno - Pra essa peça a gente tem uma parte no orçamento do fomento. Parte da 

produção esta sendo paga pelo fomento e parte esta sendo paga pelo SESC. 

Breno - O SESC tem uma verba? 

Laura Salerno - O cachê dos atores durante a temporada, parte da produção que na verdade 

são valores assim que você junta dois e mal da pra um. Que são essas rubricas do teatro de 

grupo que agente trabalha. O SESC compra a temporada, eles pagam a temporada, e a 

bilheteria é deles. O TUSP não tem verba, lá dependemos da verba do fomento, de algumas 

ações e da bilheteria, fazemos um grande quebra cabeça. 

Interessante falar de que cada grupo se organiza de um jeito, nessa verba do fomento a Cia 

livre se organizou da seguinte forma temos uma pessoa que estagia na produção, a Nara que é 

uma menina nova que esta com a gente, tem o Diego que está na produção executiva e eu que 

faço essa direção de produção, em dialogo direto com a Cibele e Lucia, e coordeno trabalho 

do Diego e da Nara, tem a Eneida que faz a consultoria da produção administrativa, ela ajuda 

nessa parte da prestação de contas, essa coisa dos números todos. E pro Maria que Jonas a 

gente chamou a Marlene para produzir a estreia, ela esta trabalhando na produção dessa 

estreia especificamente nesse dialogo com o SESC, dialogo com os criadores, o controle da 

verba, tão logo estrear a gente faz a manutenção, eu o Diego há um dialogo entre nós três, a 

Marlene  já trabalhou em outros trabalho com a Cibele, ela tem mais experiência. 

Breno Como se deu a escolha do lugar 

Laura Salerno - Foi decisão do próprio SESC, havia uma proposição de ser no Pompéia, mas 

eles escolhem 
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Entrevista Lu Favoreto 24 04 2015 Diretora de movimento 

Breno - Em minha pesquisa estudo a atmosfera cênica falando sobre o ambiente teatral 

observado no trabalho do diretor. No caso específico o trabalho da diretora Cibele Forjaz na 

construção do espetáculo Maria que virou Jonas. Um trabalho de observação sobre como ela 

estrutura a atmosfera cênica no seu processo de criação. Assim, a importância de passar por 

todos os elementos da cena. Logo, é interessante aqui a pontuação sobre como a diretora 

articula a equipe e estes elementos na criação do espetáculo. Como é o seu trabalho e a sua 

relação com a Cibele Forjaz. 

Lu Favoreto - Seria legal eu te dar datas, anos, números e não sei se vou conseguir te dar isso 

aqui agora, se você quiser posso te passar depois.  Estamos trabalhando juntas já faz pelo 

menos uns oito espetáculos, vários anos. Eu percebo isso que a gente consegue a cada uma 

dessas montagens tentando reconhecer esse lugar de articulação, um trabalho corporal e a 

construção cênica. Já experimentamos várias possibilidades de articulação sempre tem essa 

sensação do novo, de como vai ser esse próximo trabalho, sempre tem essa abertura para a 

gente perceber alguma possibilidade de amalgamar mais essas linguagens, linguagem da 

dança especificamente ou linguagem do trabalho corporal, mais do que da dança linguagem 

do movimento em relação à encenação, no caso do Maria que virou Jonas especificamente foi 

bem importante, pois eu participei bastante do trabalho de mesa, sempre que possível. Isso pra 

mim foi bastante importante e a gente percebia na própria dramaturgia no texto do trabalho, 

percebíamos que existia uma abertura pro trabalho corporal, para um trabalho coreográfico, 

então as pistas que a gente encontrou pra entrar no trabalho mais dançado vieram muito do 

próprio texto. Claro da nossa leitura do próprio texto, não poderíamos ter tido essa leitura, por 

exemplo, quando indicava os surtos e que os surtos tinham a ver com quebrar, quebrar coisas 

e que pra gente era quebrar dentro do corpo, então essa leitura esse transito do que aconteceria 

num gesto mais funcional em relação ao objeto a uma leitura mais quotidiana de um surto que 

pra gente virou um surto dançante, coreográfico. Então por exemplo pra mim o surto foi uma 

pista muito forte, esse surto de transformação do corpo. Foi um grande prazer, em vários 

textos que trabalhamos não tivemos essa pista, tínhamos que achar na própria encenação e não 

no texto. No trabalho em geral eu tenho um procedimento que tem a ver com encontrar pistas 

de construção e de apoio do personagem no corpo interno, nos princípios de movimento, 

estruturas corporais  e no caso do Maria que virou Jonas tínhamos essa questão do gênero. 

Como lidar com esse corpo feminino, esse corpo masculino, esse corpo que quer se 
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transformar, que está no trânsito entre, e não é uma coisa nem outra e que transita e muito 

desejo de não cair no estereótipo. Não ir pela imagem, então nesse lugar do gênero masculino 

e feminino, do entre. Essa mistura. A gente encontrou também essa referência no sistema reto 

e cruzado, que seria a preponderância do sistema reto no corpo masculino e uma 

preponderância do sistema cruzado no jeito de se colocar mais feminino, sinuoso, mais cheio 

de curvas. Então a gente encontrou essa referência em sistemas de movimento do corpo 

humano 

Breno - Essa inclusive era uma das perguntas sobre o sistema reto e cruzado, gostaria que 

você falasse um pouco mais desse sistema, das origens e de como ele interfere no seu trabalho 

Lu Favoreto - Sua origem vem da coordenação motora. A fundamentação do meu trabalho 

tem a ver com Klaus Viana e a coordenação motora e todos os links que eu consegui construir 

com esses métodos de consciência corporal. No caso do Klaus Viana tem uma técnica de 

improvisação.  A coordenação motora tem esses dois conceitos, sistema reto e sistema 

cruzado. Que se articulam pra gente se mover dentro da coordenação motora. O sistema reto 

tem a ver com endireitamento, rolamento e simetria objetividade e sustentação; o sistema 

cruzado tem a dinâmica, sinuosidade, instabilidade.  Não é separado eles trabalham juntos no 

nosso corpo, mas se a gente for separar o sistema reto é entre aspas mais da estática outro e da 

dinâmica. 

Breno - Podemos dizer que trabalho você definiu o sistema reto e cruzado como masculino e 

feminino? 

Lu Favoreto - Não bem definir, são preponderâncias, tem que tomar cuidado com essas aspas, 

eles trabalham juntos, que nem tempo-espaço não existe um sem o outro, mas nesse lugar do 

feminino da sinuosidade a gente chegou mesmo a reconhecer uma preponderância. 

Breno - Com relação a esse procedimento no entendimento do corpo trans como foi encontrar 

isso no corpo dos atores e a relação sua com a Lucia e o Edgar. 

Lu Favoreto - Através do trabalho técnico mesmo, tem uma coisa que é muito concreta,  

encontrar esse sistema no corpo feminino ou no corpo masculino. 

Breno - Um dado interessante, que pra minha pesquisa foi importante, foi o caso da dupla 

possibilidade da encenação, tendo assim duas peças, onde foram estabelecidas, mesmo que 

com todo o aparato igual temos duas peças diferentes, ou seja, duas atmosferas. E foi no 

trabalho seu com o Edgar que me chamou atenção de perceber o processo de construção do 
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corpo feminino. E ao mesmo tempo o entendimento da Lucia com o corpo feminino que 

recebe um pênis. Como foi lidar com essa possibilidade. 

Lu Favoreto - Foi um trabalho de volume, de abertura, muito concreta essa relação da 

imaginação, apoiado num corpo muito concreto mesmo. Na concretude do corpo e a 

imaginação transformando esse corpo em um lugar que já é uma potência do próprio exercício 

do ator, isso já acontece. No caso dele tem uma coisa que já é muito suporte corpo, nessa 

transformação, o próprio impulso tinha subjetividade e ao mesmo tempo apoiada em uma 

coisa muito concreta. 

Breno - A imagem 

Lu Favoreto -  a presença desse corpo, a estranheza desse corpo, mais do que a imagem, foi 

bom e feliz o trabalho que agente conseguiu realizar. Sinto um lugar de concretude, é a 

imaginação sim, mas numa concretude de corpo. Isso faz com que o ator se sinta seguro pra 

ousar, pra apostar, vivendo aquela estranheza, por mais que seja na imaginação que está 

gerando aquilo nas experiências no corpo dele. 

Breno - A experiência é física 

Lu Favoreto - Eu acho isso bem importante essa imaginação apoiada no próprio corpo, na 

concretude do próprio corpo, não só na imaginação. Eu acho que a gente busca isso sempre, 

no caso dessa peça tivemos essa felicidade, do próprio texto, do próprio tema, provocar essa 

concretude e eles bancaram, foi uma delicia trabalhar com eles, eles bancaram esse lugar. E 

no trabalho com a Cibele é sempre um prazer enorme, descobrir como se articular sempre,  

ela é uma super pesquisadora, não vai na receita do que ela já conseguiu e deu certo, ela vai 

no que pode ser novo e isso é um grande prazer ter esse sabor de descoberta a cada 

montagem. 

Breno - Nessa relação que você esta falando com a Cibele que é um dado importante, como 

entra você como artista criadora, como você vê a sua criação em conjunto com a Cibele  a sua 

identidade criadora e sua identidade criadora neste trabalho. 

Lu Favoreto - No Maria que virou Jonas tem uma identidade criadora de suporte pra algo 

maior, no meu caso em que eu trabalho dirigindo, quando eu trabalho como encenadora,  é um 

outro lugar estar na linha frente. Com a Cibele eu tenho esse lugar de suporte criativo pra ela 

utilizar esse suporte pra seguir em frente na comunicação e a gente chegar em uma obra que 

contém, no suporte do Marcinho como cenógrafo,  enfim todos, são suportes de linguagem. 
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Eu acredito muito nessa coisa da dramaturgia expandida. Que abraça todas essas linguagens 

que estão na cena. Eu chamaria de Dramaturgia expandida. Nesse sentido também é um 

casamento feliz, eu acho que me sinto acolhida dentro desse lugar. Na dinâmica de trabalho 

com a Cia Livre. 

Breno - E você tem autonomia? 

Lu Favoreto - Tenho total autonomia e também eu tenho interesse em convergir, nessa 

autonomia eu tento ao máximo convergir pra um interesse que é comum que é o trabalho. A 

Cibele como diretora a frente dele, mas é um trabalho nosso, de todos nós  e que a Cibele 

maestra muito bem. 

Breno - No principio do meu estudo sobre atmosfera eu trabalho com o Michael Chekhov  e 

ele fala especificamente sobre o trabalho do ator, onde o ele constrói a atmosfera e como você 

a sua influência corporal no corpo dos atores para a construção dessa atmosfera. Um dos 

dados que focamos na criação deste espetáculo é  a questão do corpo em trânsito e isso passa 

pelo entendimento do seu trabalho, como você percebe a sua influência neste trabalho. 

Lu Favoreto - Como são gerados os estados corporais, pra mim é uma coisa só o trabalho tem 

a ver com psicomotricidade, com a coordenação motora, tem esse nome: psicomotricidade, 

esse corpo que se move em uma unidade, pra mim ali tudo é movimento, o texto que é falado 

é movimento, um estado corporal que transita de um lugar pro outro, é movimento que o ator 

ta vivendo, um canto que sai pela boca, a musicalidade é movimento, isso tudo pra mim é 

movimento. Eu não consigo muito separar o meu trabalho do que acontece quando eles 

cantam por exemplo. Não é o meu trabalho aqui e o do musico ali, é a mesma coisa. Um ator 

recebe uma luz especifica, no corpo e transforma esse corpo a partir dessa luz, pra mim é 

dança movimento, eu  não consigo muito falar disso separando, o meu trabalho diferente dos 

outros trabalhos, vejo como uma coisa só. Percebo essa atmosfera, acho o movimento super 

importante nessa atmosfera, eu acho que ele invade as outras linguagens, percebo até a Cibele 

dirigindo muito coreograficamente, quando ela dirige ela vai muito pelo movimento, é muito 

invasivo no jeito  dela trabalhar. Não consigo falar muito separando, sabe.  

Breno - Pra encerrar gostaria que você falasse sobre a sua visão do que é atmosfera cênica, 

sua visa como encenadora, coreografar, artista enfim. A sua visa do que venha a ser a 

atmosfera cênica 
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Lu Favoreto - Tem a ver com essa questão dos estados mesmo, tem um lugar no corpo que é 

um lugar de frequência, um sentido micro, mínimo, uma frequência que a gente pode entrar e 

é claro ela contamina e no caso da atmosfera cênica, e quando você fala atmosfera cênica 

incluindo as outras linguagens, por exemplo você vai ver um ensaio agora e vai ver uma 

atmosfera, que pode ser potencializada com musica, com luz, com o figurino, vira uma 

questão de linguagens, principalmente a gente da dança a gente vê muito esse lugar 

potencializado pelo próprio corpo,  muitas vezes o espetáculo se faz no ensaio. A gente não 

consegue levar esse espetáculo pra cena depois, porque o que acontece ali no ensaio é 

impagável, a coisa nascendo num corpo, que por mais que seja um pouco bruta, sem tanta 

lapidação, mas ela vem com força de expressão e comunicação totalmente nos 100%, esse 

lugar pra dança é essencial, eu não sei se você chama isso de atmosfera cênica. 

Breno É exatamente esse o lugar da minha pesquisa; estou estudando o processo, é nesse 

momento que eu estou percebendo acontecer o ‘start’ 

Lu Favoreto - Nosso lugar da dança é exatamente entender esse lugar de correspondência na 

cena entre aspas, esse lugar que é do ensaio, do processo do início da coisa. Muitas vezes não 

se consegue fazer isso, na dança é muito claro, porque a gente parte desse lugar mais abstrato 

do corpo assim. Nessa frequência.  Às vezes a sala de aula é um momento de dança, às vezes 

eu olho e vejo cenas acontecendo. Seria lindo se pudéssemos levar pra cena esses corpos 

nessa frequência, nessa unidade, nessa integração, nesse lugar de comunicação. Se busca esse 

dar a ver  então não sei a minha pesquisa vai por ai, esse lugar mais essencial mesmo do corpo 

e que basta muitas vezes. Tudo bem, a gente vem lapida aqui e ali, muitas vezes pra tentar 

potencializar aquilo  que já nasceu inteiro, cheio de comunicação, cheio de expressão. 

 

Entrevista com Pepê Mata Machado  realizada na cidade de são Paulo no dia 06 de maio de 

2015 

Breno – em minha pesquisa, trabalho com atmosfera cênica percebida a partir dos conceitos 

estruturados por Michael Chekhov. Onde o autor estabelece uma ideia de um ambiente criado 

par a o ator desenvolver o seu trabalho e também no modo como o ator se relaciona com este 

ambiente formando a sua atmosfera de interpretação. No percurso da pesquisa encontrei um 

filosofo alemão contemporâneo chamado, Gernot Böhme que estuda a atmosfera como um 

conceito de percepção estética. Ou seja, a percepção de como o ambiente é criado para se que 

se estabeleça uma determinada sensação a partir das relações que se instauram no tempo-
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espaço. Deste modo, procuro estabelecer na minha pesquisa o entendimento sobre os modos 

como esta atmosfera é construída, então, me interessa o processo e não o produto.  O foco da 

pesquisa recai sobre a figura do diretor teatral, como aquele que concatena os elementos da 

cena, estabelecendo assim a atmosfera do espetáculo.  A ideia é passar por todos os elementos 

da cena incluindo a produção. 

Pepê – é sem duvida, pois a produção influencia muito. A maneira de produzir diz muito 

sobre o formato do projeto. A forma do projeto. 

O gerenciamento de como tudo acontece como todos os outros da equipe são importantes. A 

primeira pergunta básica é dentro deste contexto; como é a relação da sua criação com a 

diretora do espetáculo, Cibele Forjaz.  Quero então ouvir como é a sua relação de trabalho 

coma Cibele. 

Pepê – sobre a Cibele eu preciso da um contexto histórico. Eu a conheci no Teatro Oficina, 

quando eu fui convidado pra entrar no teatro Oficina pra fazer Bacantes. Pra  mim foi um 

trabalho que era um desafio grande, haja visto que eu estava chegando em São Paulo e não 

conhecia muita gente aqui e fui entrar em um lugar de grande potência da arte aqui em são 

Paulo e da Musica também e foi pra formar a banda, ou seja arregimentar ( que é o termo 

específico pra designar a formação do núcleo de músicos que iam tocar) tava tudo muito 

disparatado no Oficina quando eu cheguei. Então era tocar as músicas, via o Zé Celso que 

lembrava as músicas, mas as harmonias não estavam direito, tudo muito disparatado. Bom, eu 

comecei ensaiando lá, fiquei seis meses quando a gente estreou, a Cibele era a iluminadora do 

teatro já a algum tempo, era a terceira ou quarta peça que estavam fazendo juntos, o grupo e a 

própria bacantes já tinha um histórico de ter tido uma apresentação que havia sido muito 

importante, mas não tinham ainda conseguido entrar em cartaz. Por que a coisa sempre que ia 

acontecer desmantelava tudo, as pessoas brigavam, a banda mesmo, se desfazia por questões 

claro, de produção e a Cibele, muito próxima do Zé, quase uma co-diretora na cena, uma 

assistente de direção extra-oficial. Por coisa que ela fazia mais do que a luz. Fora o fato de 

que a luz dirige muito o espetáculo, de fato,  por que a peça depois que estreia o diretor não é 

ninguém. Mas, no entanto o Zé Celso estava em cena e dirigia de dentro. A Cibele estava lá, 

quando a gente se conheceu éramos colegas de profissão em uma intenção comum que  era 

montar essa peça mostro, aristotélica, sei lá, enorme, de toda uma cultura gigantesca que é 

bacantes. E a dificuldade de produção disso e realização. Estávamos ali no mesmo barco, 

tinha um sentimento de cumplicidade muito grande. Em seguida, a gente começou a ter uma 

troca muito grande artística e começamos a fazer coisas juntos. Então ela me convidou pra 
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trabalhar com ela em diversas iniciativas e diversas produções de teatro. Na época e sempre 

desde esse tempo a régua sempre foi a liberdade. Você poder ter a liberdade do diálogo,  e a 

liberdade de você poder trazer o seu material.  Eu  vinha já com uma bagagem quando entrei 

no oficina, e as coisas iam aparecendo,  lá as musicas já estavam prontas, mas a gente se 

conhecendo, logo se estabeleceu esse desejo de ouvir um do outro a experiência, a bagagem 

que cada um tem. Sempre que eu trabalhei com a Cibele o signo foi o do diálogo e da 

liberdade absoluta, para fazer as coisas. Tinha um bom tempo que a gente não trabalhava 

junto.  Agora eu já vinha fazendo muitas sonoplastias, além do meu trabalho como 

compositor, cancioneiro (que não trabalho mais) e talvez até mais forte que o da sonoplastia. 

Eu vinha fazendo uma atrás da outra com vários diretores. Ai ela me chamou pra fazer a 

sonoplastia do trabalho e tinha essa coisa de que o Lincoln ia compor algumas musicas e 

quando elas chegassem a gente ia trabalhar juntos. Ela viu essas peças todas que eu fiz, me 

acompanhou uma boa parte delas no desenvolvimento, parceira, amiga,  e ai eu já tinha 

algumas coisas que talvez ela tenha percebido como linguagem, como coisas que eu gosto 

muito de trabalhar. Uma dessas é a de trazer músicas, ou lidar com elementos musicais de 

acordo com o que os atores estão ali desejando, pedindo  ou intuindo, ou deixando nas 

entrelinhas e até mesmo conversas diretas. Lembro que um dia eu perguntei pra  Edgar sobre 

músicas, o que ele pensava, como estilo musical, perguntei pra Lucia também,  o Edgar me 

falou: Motown. Foi uma senha ali pra me conduzir. As primeiras músicas que entra na 

sonoplastia é a Donna Summer que é um emblema desse movimento, dessa gravadora. Então 

foi sempre por ai, por esse signo da liberdade, da curiosidade e do desejo da experimentação. 

No caso do som o que funciona ou que não funciona, você precisa ouvir e ver. Por que o que 

não funciona parece a primeira vista alguma dificuldade, pode ser só uma questão de ouvir 

mais. Eu gosto muito, por exemplo, de trazer surpresa para os atores. Já fiz coisas que eu tinha 

possibilidades de musicas, pra uma mesma cena, havia um pouco do dia que às vezes vinha 

uma coisa, as vezes vinha outra. Quando era um que estava em cenas, um ator que ligava um 

rádio, ou de alguma coisa que era da cena, assim como o ator flui em cena dentro da marca, 

porque não a música também não surpreender o ator na cena. Se ele liga o rádio, porque essa 

rádio tem que sempre estar na mesma música, na mesma marca. Então pelo menos nos 

ensaios, nesse processo (é preciso dizer que nessa peça tinha um radio em cena) em todo o 

processo de construção desse radio, ele era composto de musicas que não entrar na montagem 

e que no entanto forma muito importantes.  E entrou uma liberdade imensa da Cibele. 
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Breno - Isso é interessante pontuar, pois é um dado de criação processual, a pesquisa passa 

por essa ideia do processo. Dando continuidade nesse argumento, dessas musicas que você 

fala e de outros elementos que você utilizou na sua criação, seria interessante agora falar 

sobre a materialidade desses elementos que você usou na sua criação. O modo como eles 

foram surgindo, ou acontecendo e de como eles foram sendo adaptados pra realidade do 

espetáculo.  Falando também dessa liberdade de criação. 

Pepê – o texto já trazia algumas referências sonoras muito especificas como elementos da 

natureza, (daqui apouco vamos falar mais sobre isso) e nessa montagem nós tínhamos um 

dado interessante que eram os atores que faziam aqueles personagens estavam em cena, cada 

um no seu camarim, e havia aquela troca, cada um conversando no seu computador. Esse 

elemento do computador, o camarim, esse lugar intimo do ator que representa um ator que vai 

fazer um personagem no palco e esse ator estava ali exposto ele precisava ser criado, então 

havia tanto do som como dos computadores que ficavam nos camarins, toda uma pesquisa do 

que tem nesse mundo de cada um dos dois. A Lucia tinha elementos da Laura Pausini, por 

exemplo,  que ela falou bastante no processo, que queria até cantar uns trechos, e o que tinha 

no desktop do computador dela, entre outras coisas esses sons, que ela podia escutar ali na 

play list dessa personagem que estava ali sendo criada. Já o Edgar tinha a coisa da Motown. 

Esse  lugar imagético do camarim, foi bastante interessante e também a questão técnica de  

jogar o som par o espaço, o som de um lado pro outro. Isso foi uma busca interessante, por 

que a gente que lida com som, a voz também é som, não é só discurso, ela também é recurso, 

é signo; não é só significado. Então trabalhar com essas vozes que precisavam chegar em 

outro camarim, como uma voz de um chat, uma coisa que você entra no computador e 

conversa com outro. Como essa voz chega para o outro ali, é uma criação, não estamos 

lidando com o Skipe, a gente está representado o Skipe, mais o que vai chegar é nossa 

criação. Passamos por vários processos artesanais para descobrir como fazer isso na cena. 

Voltando ao texto, ele tinha essas rubricas de chuva, tinham cinco ou seis tipos de chuva 

diferentes. Tinha um que era uma chuva noite, outra era uma chuva dia, quando você lê isso 

numa rubrica, é preciso ser criativo. Criatividade é alma da cena. Tudo bem chuva é chuva, 

mas o que poderia caracterizar o fato de ser noite, fora o fato que no teatro é a luz que vai 

fazer, o que poderia caracterizar pra mim uma chuva que aconteceria a noite ou  uma chuva 

que aconteceria de dia. Durante o dia você pode imaginar em uma cidade que tem mais 

barulhos de carro, ou outras coisas, a noite tem mais bêbados na rua, por ai vai. Tinha chuvas 

fortes, chuva apenas.  Tinham pássaros também concatenados com informações como manhã, 
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noite do mesmo dia. Isso fazia com que a gente tivesse pássaros bem específicos. Pássaros 

que cantam de manhã. Eu por opção, juntamente com a Cibele chegamos a pássaros em 

gravações de áudio, mas a gente passou por processos de criar esses pássaros que fossem 

pássaros que não fossem tão realistas, que pudessem ser criações não to necessariamente 

percebessem como tal. Se usar uma coisa mais eletrônica, um pássaro um pouco mais arredio, 

ou pássaro pré-histórico, pássaros que exista, mas que não seja tão conhecido ainda, ou um 

que até já se conhece que seja raro. Passei pelo uso de pedais, coisas muito artesanais, mas 

também coisas eletrônicas. Coisas geradas através de sons eletrônicos, recursos de sons que 

não eram aqueles mais literais de quando você vai numa praça e grava pássaros e tem um 

arquivo com pássaros. Assim também a chuva, acabou que a chuva, por exemplo,  ela é 

complicada no teatro, o que representa a chuva pra gente é uma totalidade, é uma sensação, o 

molhado, da umidade do ar, uma serie de coisas que não da pra ficar só na unidade do som. É 

mais complicado, num é só isso, a gente vem com um arcabouço maio de chuva, na vida real. 

Eu acabei criando uma chuva que tivesse alguns outros elementos mais aconchegantes que 

fossem outras percepções da chuva. Chove mas a chuva gera efeitos, por exemplo, a chuva 

gera goteiras, alguma coisa que vai enchendo, uma poça que vai se refazendo a cada 

momento, ou seja durante o tempo que chove. Eu criei essa chuva toda, ela num é muito igual. 

Ela vai se transformando, vai cruzando com várias coisas como baldes que iam se 

transformando. Fazíamos takes inteiros de água com vários elementos que pudessem ser o 

som geral da chuva e outros sons, se você está um uma casa começa ver que há um som de 

chuva no telhado. O som da chuva volta, tem se o som da chuva, no telhado de casas, tem o 

som da chuva na calha da casa passando. Eventualmente um som de uma água saindo da 

calha. De repente tem um vento e a chuva bate numa parede de vidro ou num telhado de 

zinco. Esse som vai aparecer. Não é uma chuva muito chapada. Pra mim foi um processo 

muito interessante buscar essa chuva, outra coisa foi a tentativa de fazer a chuva ao vivo. 

Tinha essa ideia, chegamos a fazer em alguns ensaios, que era criar uma chuva com areias e 

outras coisas, aviamentos, chuvas que pudéssemos trabalhar com bacias, coisas que 

reverberam sons. Manipular esses elementos sonoros ao vivo, isso seria muito interessante, 

mas precisaria talvez ter mais gente pra fazer uma pequena orquestra de elementos para ter 

camadas e não ser uma coisa só e eu tinha que fazer uma porção de coisas e não dava pra ficar 

chovendo no seco. E tinha o pássaro que era um outro pássaro, além dos pássaros da rubrica 

de cena tinha um outro pássaro que também era rubrica de cena, mas que era ouvido e 

mencionado no texto, pelo personagem Ele. E Ela não escutava o pássaro, tinha um jogo ai. 

Esse pássaro eu resolvi fazer ele bem bufão, ao vivo, então foi uma espécie de flautinha de pã. 



151 
 

Um dado que eu percebi e acredito ser interessante comentar, nessa relação, um dia no ensaio, 

que a Cibele percebeu isso, que ali estavam sendo criadas paisagens sonoras muito intensas. 

Teve um dia que a Lucia Romano reclamou que estava muito exagerado a quantidade de sons 

e que ela queria um pouco de silêncio. E ao mesmo tempo a Cibele percebendo que havia ali 

uma atmosfera sonora sendo estabelecida, e até mesmo comentando sobre isso. Stanislavski 

que trabalhava muito com essas paisagens sonoras, até mesmo a famosa briga dele com o 

Tchekov, por conta dos  exageros de grilos, trens, etc que o Stanislavisky usava 

exageradamente. Acredito que isso na conformação da atmosfera talvez seja um dado 

importante, pois a paisagem sonora criada para este espetáculo é muito intensa e importante 

para a efetivação do espetáculo. Agora é interessante comentar a sua relação de criação com 

os atores. 

Foi um processo bastante artesanal, como num grupo de câmara. E também bem delicado, se 

você tem vários atores, existem muitos recursos sonoros, muito acontecimento sonoro, muita 

movimentação, muita ação. Com dois atores (no caso deste espetáculo) você tem uma voz 

feminina e uma masculina e o espaço sonoro era composto disso e das manifestações que eu 

viesse a promover ali. Logo, dois atore em cena, a uma certa tendência, ou uma possibilidade 

de haver polarizações, eu acho que é preciso dizer , é claro que já esta condicionado no 

trabalho, mas o fato de que haviam dois personagens Ele e Ela e que num determinado 

momento se decidiu que ambos atores iam fazer Ele e Ela, apenas numa troca, dia após dia, 

fez com que os dois tivessem que conhecer os dois papeis ou personagens, e justamente criou-

se uma dobra. Com toda complexidade. Uma coisa é você trocar de papeis com outra pessoa 

com dez personagens ou dez atores no meio. Agora com falas e replicas, uma hora você da a 

fala e num outro momento você dá a replica desta mesma fala, cria se um jogo de espelhos 

absolutamente simétrico e maluco, por que é como se criasse um espelho de frente para o 

outro e o reflexo desse espelho refletindo em si mesmo ad-infinitum. E isso que a gente sente 

ali, eu acho que dentro desse contexto eu preciso dizer também que eu gosto de usar o som 

também como um recurso para o ensaio, para criar coisa dentro do momento de criação. A 

música ela pode contribuir para a criação da cena, mesmo que depois não seja a mesma 

musica que vai ser usada, mas aquele sentimento que foi gerado pela musica, isso é 

importante. Então a gente passou por muita experimentação. A maneira de colocar a musica, o 

ponto da musica, ou também a musica inteira. E também o volume, onde se posiciona a 

musica, nas caixas que tipo de resistência  que se tem ou não. Começa a jogar som, é como se 

tivesse alimentando uma fogueira. Se começar a jogar elemento demais acaba abafando a 
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fogueira e produzindo um monte de fumaça e se sabe lidar com isso acaba criando certa 

pressão. Isso é bastante claro, bastante visível, o som tem essa capacidade de transformar no 

sentimento. E nos jogamos bastante com isso. Com essas questões dos temperamentos dos 

dois atores/personagens. Criação desses temperamentos desses personagens. Por exemplo, a 

personagem Ela da Lucia Romano durante o processo era uma pessoa muito irritada, já até ela 

chegar a estreia foi transformado essa irritação. Mas ela era uma soberana na casa, e de 

repente com toda aquela transformação, de certa forma eu senti que Ela atribuía toda a culpa a 

Ele e ao professor que havia contado a história. Mas ela ficava muito brava com isso, um 

tanto autoritária. Percebendo isso eu comecei a entrar nesse lugar, jogar esse jogo. Que foi 

bastante rico pra experiência. E quando justamente começou a criar a troca, Edgar também 

fazia Ela e Lúcia Fazia Ele o Edgar trouxe a personagem de um outro modo, com uma outra 

cabeça, não só um outro corpo, uma outra experiência com o fato de ele ser um homem, mas 

também a própria construção dele era uma outra. Talvez ele nesse sentido tenha transformado 

a personagem Ela da Lúcia. A partir da experiência dele ela começou a rever a personagem, 

burilar mais, deixar Ela com mais nuances, deixar ela com mais alternativas também. Um 

personagem num é chapado ele tem que ter alternativas como a gente. Você pode estar em um 

dia nervoso, mas também tem que ter alternativas pra isso, por que senão frita. Foi muito 

gostoso, bastante entrópico. 

Breno – eram duas peças, até pra você eram duas peças diferentes 

Pepê – as musicas do Lincoln, ele trouxe composições que foram feitas para as letras do autor 

da peça e a Lúcia também deu uma trabalhada, nas letras. Ele trouxe as canções e a gente foi 

conversando antes, bastante e quando elas chegaram já havia a possibilidade dos dois 

personagens serem feitos por ambos os atores e então a voz do personagem Ela, tanto na 

Lúcia como no Edgar é a voz do personagem ela, isso é relativo, quer dizer, tanto faz, não vai 

ficar medindo quão masculino ou quão feminino é essa voz. Vemos como um todo na 

construção de um personagem. Pra um músico que toca a canção que é feita por Ela quando é 

o Edgar e a mesma canção quando é feita pela Lucia, são canções com tonalidades diferentes. 

Esse jogo já começava por ai a mudar bastante a maneira de abordar essas nuances do som. 

Havia uma diferença também nos momentos de crise da personagem Ela, nas quebradeiras. 

Tinha, justamente, é uma rubrica da cena que é pedido ali desde a primeira cena da peça. São 

sons de coisas quebrando, móveis, etc. Quando eu cheguei, eles já tinham uma ideia estavam 

fazendo sons. No primeiro ensaio que eu vi eles já estavam fazendo esses sons. À medida que 



153 
 

a gente foi trabalhando também, com a Lu Favoreto, um trabalho importante do  corpo que 

dança, o corpo que dança em cena. A gente começou a descobrir que o tipo de surto da Lucia 

e do Edgar eram muito diferentes, seria legal ser um outro timbre também, uma outra coisa, 

foi uma descoberta mesmo. Inicialmente o som ia ser parecido. A princípio eles que faziam, 

no momento que eu cheguei, vi que podíamos fazer juntos, em parceria. Uma que eu também 

queira fazer esse som e a outra que ele é uma ação, é psicológico, é uma narrativa também. 

Não é só uma coisa real, o teatro tem que lidar com essa coisa da duplicidade. É narrativo 

também. Assim comecei a me apropriar do som e surgiram duas maneiras de fazer o som, o 

da Lucia acabou sendo um objeto bastante inusitado que é um efeito com duas bacias de 

alumínio  fechadas com vários elementos dentro, como vidro. Isso gerava bastante som,  tinha 

duas dessas, uma de alumino e outra de estanho. Ainda havia uma outra bacia, então era um 

festa de sons, sons enormes. E a do Edgar, surgiu de um experimento longo meu que são sons 

feitos com objetos plásticos, uma orquestra de plásticos que mantive durante um tempo e ai 

que misturava sons do durex do plástico sendo arrancado em um microfone. Era bem 

exasperante esse som, ele tinha uma carga emotiva muito forte e muito mais nuance, pois com 

microfone podia ser feito desde uma coisa pequena até uma coisa enorme que invadia o som 

chegando a todos. 

Podemos falar agora da sua visão sobre a atmosfera cênica. Como você como artista vê esse 

fenômeno, e como isso pra você ficou na peça. 

O teatro pra mim começou com prática, eu com 10 anos de idade comecei a fazer teatrinho 

em casa. Nas festas com meus primos, fazíamos isso todo ano na reunião da família, vinha 

gente de tudo que estado e se reunia na casa da minha avó, meu bisavô que era um homem de 

letras ele cultivava muito isso investia na gente, fazia questão que tivesse. Fazíamos tudo, 

desde o programa da peça até mesmo escrever o roteiro o texto. Cada um fazia a sua parte, 

tinha figurinos para todos os personagens, tinha intervalo pra anunciar reclames de produtos, 

vendíamos coisas imaginarias, era tudo muito divertido. Então vem de uma prática. Quando 

eu comecei aqui, não tinha uma formação escolar, acadêmica, minha formação é musical, o 

teatro vem por estudos muito mais de coisas que me interessam, mas não é um estudo formal. 

São coisas que eu fui muito mais descobrindo fazendo e percebendo do que outra coisa. Eu 

acho que o teatro é sempre um duplo, um jogo de espelhos, um dado de realidade, um dado de 

narrativa, o tempo todo. Quando se investe na realidade às vezes tem um resultado na 

narrativa e vice versa. Você começa a mexer com musicas que acha que são pra cena e, no 

entanto, esta mexendo com a psique do ator que gosta ou não gosta daquelas musicas ou tem 
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uma relação x com elas e vice versa. Às vezes começamos a fazer coisas em diálogos com o 

ator e essas coisas viram narrativas da peça. O teatro tem caminhos curiosos. Um outro 

elemento dentro dessa coisa das atmosferas: o som. A gente pensa o som do ponto de vista 

das intensidades que são os volumes do som, intensidades, durações, altura e os timbres são o 

nosso cosmos da divisão do som enquanto materialidade.  A intensidade do som, do volume 

se tem muito som, mais ou menos, afeta muito diretamente o ator em cena. O ator lida com a 

voz, dependendo do som cria uma amalgama, pode potencializar a voz do ator, ou o que ele 

está fazendo. Muitas vezes esses sons se anulam, principalmente esses sons mais ruidosos. 

Pode criar também coisas estão atuando diretamente sobre como o ator vai interpretar. Porque 

o ator também é um ser formidável.  Eu tenho grandes amigos atores e tenho uma grande 

admiração, são pessoas que incríveis, você joga um elemento sonoro em cena e a pessoa já 

pega aquilo pra si e trabalha praticamente de um modo quase que diria inconsciente. A gente 

sabe que não é inconsciente porque há um trabalho anterior. Já esta naquele lugar que vai ao 

cérebro antigo nosso e já sai lá na frente. Então as nuances de intensidade do som que é 

volume, ritmo, durações. Com qual nível de repetição você faz uma coisa que influencia 

muito, fazer coisas mais rarefeitas no tempo, um som que daqui apouco esse som volta. Ele 

traz uma memória antiga, ou se começa a fazer ele insistentemente começa a criar um ritmo, 

ou simplesmente esta criando uma insistência que pode estar atuando sobre a psicologia do 

ator, do personagem. As alturas que são propriamente na musica o grave ou o agudo, isso 

também tem toda uma relação. Os objetos que a gente busca pra trazer pra cena, mesmo que 

seja uma canção gravada, um fonograma ou um som de instrumento musical ou um som não 

musical, digamos assim,  um som, por exemplo de sonoplastia direto, um som de um trovão 

que não se identifica com instrumento, mas que no entanto pode se trabalhar os elementos 

dele, o grave ou o agudo. Tem uma possibilidade muito grande, por exemplo, os sons muito 

graves, eles em geral não ocupam a frequência da voz. Então é muito bom trabalhar com sons 

graves se você não quer ocupar esse espaço que está reservado pra voz, muito agudos também 

não, mas eles são mais incisivos. Com recursos da musica eletrônica fica muito fácil fazer.  

Outra coisa que é interessante também é que se usamos caixa de som pra explorar ambientes 

sonoros podemos mapear essas caixas, criar lugares. A caixa de som emite um som muito 

mais localizável, onde ela está, qual é ponto de emissão. Diferente de um instrumento musical 

que ele reverbera 360°. A caixa ela muito mais direcional, isso pode ser bom ou ruim depende 

de nós sabermos usar a nosso favor. A maneira como se posiciona a caixa ou lugar onde a 

coloca é muito determinante pra construção do personagem, da concepção da cena. Florestas 

de caixas de som. 
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Breno - A musica era muito incisiva na história, foi um trabalho bem elaborado 

Pepê - Muita generosidade da Cibele deixar que essa música fazer parte. Os atores Lúcia e 

Edgar vêm de um trabalho de muitos anos juntos. Já tem uma relação criada muito forte e 

então quando eu cheguei precisei ser absorvido e a Cibele teve uma grande generosidade de 

compreender e ver esse fato que havia ali certo desequilíbrio de conhecimento mesmo.  Eu 

tinha trabalhado com ambos, ano passado em umas leituras encenadas que a gente fez com a 

Cibele, mas eles já vêm de uma longa data fazendo coisas. 

Breno  - E você estava em cena 

Pepê - Exatamente, nos embates ali, como uma criatura. Foi exatamente uma coisa bastante 

proveitosa pra mim como musico artista. E também bastante desafiador. Até a estreia como 

sempre a gente nunca sabe o que vai ser e depois da estreia eu continuei estudando muito para 

conseguir dar conta do nível de dificuldade que toda aquela operação ia acontecer. Todo o 

aparato, ter que tocar guitarra e operar o som. Dar conta da funcionalidade das coisas, no seu 

aspecto mais estético. Isso me deu bastante trabalho, não era difícil no sentido de ser algo 

complexo, até simples, só que eram muitas coisas para serem feitas. No teatro se a coisa não 

entra na hora certa, na intencionalidade certa, na deixa, melhor não entrar, ou não, mas o 

teatro requer, exige essa prontidão como a música também exige. O ritmo não pode ser pra 

daqui a pouco, ele tem que ser certo. A nota não pode ser uma ou outra, até pode, mas existem 

certas escolhas que fazemos e essas escolhas fatalmente influenciam  na dificuldade ou não da 

realização. As escolhas estéticas, artísticas e práticas e a realização delas é uma outra chave 

que eu aprendi no teatro, como vai fazer aquilo que pensa.  E nesse sentido os ensaios são 

muito legais, porque o ensaio é exatamente onde você pode se dar ao luxo de pegar a sua 

experiência o seu desejo e botar em choque no melhor sentido da palavra, numa panela 

entrópica de calor e pressões com as outras ideias e experiências de outros artistas que lá estão 

e que estão ocupando o espaço sonoro a sua maneira. O timbre da voz me interessa muito, a 

maneira como o ator ou a atriz fala, importa muito que volume vai jogar nesse som. A 

maneira como vai jogar o som com o fato desses dois  atores fazerem o mesmo personagem 

foi muito rico. Imagina é a mesma cena, a mesma peça, a mesma direção, acabou de fazer a 

peça ontem com uma pessoa hoje faz com outro ator que no caso é um ator e não uma atriz. 

Muda muito, vai tocar uma música acústica com uma guitarra e uma voz falada no espaço, 

com ou sem microfone, ou os dois ao mesmo tempo. A voz ali dentro da cena e cantando 

aquela canção que o professor não sabia, mas  que acabava recebendo ali aquele deus-ex-

machina jogava aquela bolinha de papel e ele pegava o papel e cantava a canção. A canção 
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que ela canta não só o tom é outro como também a percepção desse som chega diferentemente 

tanto pra mim como pra outra pessoa. A pegada da guitarra é outra, não dá pra ser a mesma 

coisa, no detalhe muda o arranjo, vai mudar a tonalidade da música, muda a velocidade que 

canta, porque cada um tem uma interpretação diferente, muda o volume e muda o timbre 

porque o timbre da Lúcia e do Edgar são diferentes, a resultante do timbre é outra, muda todos 

os elementos que a gente tem pra mexer, muda tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


