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RESUMO 

Contextualizada no campo de investigação dos Teatros do real, que friccionam arte e vida, esta 

dissertação tem como objeto de estudo o Experimento Cênico Territórios, prática artística 

desenvolvida nessa pesquisa e realizada pelo grupo Teatro171. O Real, a partir da leitura de 

Jacques Lacan, é tido como impossível, mas esta investigação baseia-se justamente em sua 

busca, na experimentação de um teatro com intenção política, crítico à espetacularização do 

cotidiano, que pretende interferir em seu tempo e afetar-se por ele. Desenvolvida em três frentes 

de pesquisa, tal procura pelo real dá-se nas ações de convívio, a partir das leituras de Jorge 

Dubatti, no Teatro Documentário, em diálogo com Marcelo Soler e na presença do documento 

vivo na cena teatral. Esta última frente de pesquisa foi desenvolvida com a presença de Preto 

Monteiro, ex-morador de Bento Rodrigues, região atingida por uma barragem de detritos de 

mineração, em novembro de 2015.   

Palavras-chave: Teatros do real; Territórios; Teatro de Convívio; Teatro Documentário; 

Documento Vivo.  

 

 

ABSTRACT 

Contextualized in the field of investigation of the Theaters of the real, that frictions art and life, 

this dissertation has as object of study the Experiment Scenic Territories, artistic practice 

developed in this research and carried out by the group Teatro171. The Real, from the reading 

of Jacques Lacan, is considered impossible, but this investigation is based precisely on its 

search, on the experimentation of a theater with political intention, critical to the 

spectacularization of the daily life, that intends to interfere in its time and be affected by it. 

Developed in three fronts of research, this search for the real takes place in the actions of 

conviviality, from the readings of Jorge Dubatti, in the Documentary Theater, in dialogue with 

Marcelo Soler and in the presence of the living document in the theatrical scene. This last 

research front was developed with the presence of Preto Monteiro, a former resident of Bento 

Rodrigues, a region affected by a barrage of mining debris, in November 2015. 

Key-words: Theaters of the real; Territories; Theater of Conviviality; Documentary Theater; 

Living Document. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estas linhas iniciais apresentam brevemente a pesquisa e as motivações que me 

trouxeram até aqui. Servem também para introduzir a forma de organização das reflexões que 

serão desenvolvidas ao longo do texto e ainda para situar o lugar de partida da investigação.  

A dissertação, dividida em quatro capítulos mais as considerações finais, é resultado de 

uma pesquisa artístico-criativa, que se justifica a partir de estudos realizados em salas de ensaio, 

onde me coloquei como diretor teatral e pesquisador. O Experimento Cênico Territórios1 foi 

pensado e executado especificamente para esta investigação e está, portanto, implicado nos 

conceitos e referências que amparam este texto. Dessa forma, os espaços da escrita e da ação 

artística estão intrincados um no outro e se fortalecem na produção de conhecimento por meio 

da dissertação.  

O desenvolvimento da escrita é, naturalmente, influenciado por minhas vivências 

artísticas anteriores à pesquisa, por minha formação e por inquietações próprias do exercício da 

direção teatral. A escrita é desdobrada a partir de um olhar não taxativo, que considera a 

variedade de diversas perspectivas acerca do teatro. Se a escrita é um recorte, um ponto de vista, 

ainda que a parte também signifique o todo, é importante reiterar e reconhecer tal pluralidade. 

Melhor então falar de um teatro, e não em nome do teatro.  

Este trabalho foi escrito em primeira pessoa, ora do plural, quando abordo conceitos e 

referências, ora em primeira pessoa do singular, na introdução e em algumas narrativas da 

prática criativa. Tendo em vista que parte do conteúdo está escrita como relato da prática 

artística, acredito que essa forma de apresentação aproxima melhor a escrita da ação criativa.  

A indagação inicial que me coloca frente ao desejo de escrever, à primeira vista, é muito 

simples, sem resposta aparente, e abre campo para reflexões diversas: “Como o teatro interfere 

em seu tempo e se afeta por ele?” Mais do que tentar responder com um fim, interessante é 

refletir sobre, e reconhecer que há subjetividades e olhares diversos sobre a questão, o que me 

distancia da pretensão de buscar certezas, ainda que naturalmente, esteja atento às objetividades 

que permeiam qualquer dissertação. 

Ao escrever sobre tal indagação, compreendo previamente o quanto suas respostas são 

inesgotáveis, principalmente porque a ideia de tempo não é fixa e os acontecimentos 

                                                           
1 Territórios é um Experimento Cênico, objeto da pesquisa desta dissertação, dirigido por Henrique Limadre e 

realizado nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2016 pelo grupo Teatro171 na sede do coletivo, em Santa Tereza, 

Belo Horizonte.  
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transformam-se em cada época, em cada civilização, e o próprio teatro se redescobre em cada 

novo contexto. O interessante aqui, portanto, é a pergunta original e as inquietações advindas 

que lhe são próprias. Em se tratando de teatro então, estou convencido que de vez em sempre, 

é preciso que voltemos ao princípio, ao que parece elementar, às perguntas iniciais. No contexto 

desta pesquisa, a presença e o encontro de corpos em ação, fundamento das artes cênicas, é um 

possível caminho na reflexão sobre um teatro que se afete por seu tempo e interfira nele.  

“Ai! Lancei as minhas redes aos mares deles para apanhar peixes, mas tão só pesquei a 

cabeça de um deus antigo” (NIETZSCHE, 1977, p. 203). Essa passagem de Zaratustra, escrita 

no fim do século XIX, parece fazer sentido ainda hoje, nos anos dez do século XXI, quando 

encontrar peixes tem sido cada vez mais difícil, quase impossível, se os entendermos como o 

essencial da cena teatral e, no entanto, nada óbvio.  

Ao esmiuçar a pergunta “como o teatro interfere em seu tempo e se afeta por ele?”, o 

sentido de interferir no tempo, neste caso, é impulsionado pela intenção premente de exercer 

sobre ele uma prática transformadora, de posicionar-se frente à realidade em que nos inserimos. 

No recorte desta dissertação, tal sentido essencial relaciona-se à ideia de intenção política, 

conceito que será desenvolvido no primeiro capítulo.   

De antemão, devo reconhecer que são muitas as maneiras com que a arte deixou-se 

afetar por seu tempo e interferiu nele; imagino que, naturalmente e em certa medida, toda arte 

afeta-se por seu tempo. Mas como? Este “como”, presente na pergunta, é o que direcionou a 

investigação da prática criativa e a escrita desta dissertação.  

Na busca por esse “como”, coloquei-me frente a um processo criativo na tentativa de 

vivenciar uma experiência teatral aberta a vozes diversas, que rompa com fronteiras entre arte 

e vida, e que leve em conta a presença do espectador, ao lhe propor a construção de parte da 

obra em conjunto com artistas.  

Portanto, adentrar-se nos “Processos e Poéticas da Cena Contemporânea”, como é 

denominada a linha de pesquisa que escolhi dentro do Programa de Pós-Graduação, é o que 

guia esse trabalho. O que guia também é a possibilidade de construir pontes entre conceitos, 

estudos de autores e autoras, e a prática criativa, não apenas na investigação cênica, mas 

também na reflexão sobre um teatro que escapa de si mesmo em fricção com a vida.  
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Ao criar hipóteses a partir da pergunta inicial, debrucei-me sobre a investigação de uma 

estrutura cênica guiada por três frentes: o Teatro Documentário,2 o Teatro de Convívio3 e a 

presença do documento vivo4 na cena. Cada uma dessas frentes orienta o conteúdo dos capítulos 

que compõem a dissertação. 

No decorrer da pesquisa, depois de finalizadas as disciplinas, planejei a criação de um 

experimento cênico, com intenção política, que documentasse e denunciasse acontecimentos 

ocorridos na tessitura da vida, ao mesmo tempo que criasse um espaço de convívio entre o 

elenco e espectadores, em que a presença, o instante e a relação entre todos e todas seria 

essencial para o acontecimento teatral. Por último, parte do experimento traria para a cena 

experiências de vida documentadas pela presença e ação criativa de quem as vivenciou.  

Na prática artística norteada pela investigação do real nas três frentes de pesquisa já 

mencionadas, colocava-se o desafio de criar exercícios criativos e reflexões em sala de ensaio. 

Essa parte do processo de pesquisa estendeu-se por cerca de sete meses e culminou no 

Experimento Cênico apresentado em novembro de 2016 denominado Territórios (ANEXO 1), 

objeto desta pesquisa. O Experimento foi criado entre parceiros, parceiras e integrantes do 

grupo Teatro1715 (ANEXO 2).  

A escolha por uma ação artístico-criativa como objeto desta pesquisa deu-se a partir do 

desejo de criar com estes e estas companheiras de grupo e também no encontro recente com 

novos(as) colegas que se inquietaram pelo assunto. Esta parceria de trabalho possibilitou o 

desenvolvimento desta investigação. 

Territórios teve como fio condutor o assunto “espaço”, argumento central, desenvolvido 

em nossos ensaios, nas discussões e também na escrita do roteiro e textos. A partir da ideia de 

“espaço” em suas mais variadas leituras, trouxemos notícias, documentos e referências diversas 

que nos auxiliaram a ampliar o sentido de espaço para Territórios.  

A escolha pelo termo Experimento Cênico teve como intenção reiterar o lugar de 

investigação da prática criativa, pois se ela ocorreu juntamente com a escrita desta dissertação, 

                                                           
2 Prática de teatro que parte do uso de documentos para compor sua estética, dramaturgia e poética. Erwin Piscator 

e Marcelo Soler são referências deste texto quando se trata do assunto. 
3Jorge Dubatti, em sua Filosofia do Teatro, destaca o convívio como um dos fundamentos do teatro. “O convívio 

é a reunião de corpo presente, territorial, geográfica, em um cruzamento do tempo e do espaço da cultura vivente, 

na qual não se podem subtrair os corpos presentes” (DUBATTI, 2011, p. 22). Dessa forma, o teatro de convívio 

dá-se em obras que destacam as ações conviviais em suas práticas artísticas. 
4 Termo escolhido a partir dos estudos de Marcelo Soler para definir a presença cênica de um corpo que documenta 

sua própria experiência vivenciada. 
5 Grupo belo-horizontino de teatro formado em 2008, com sede própria no bairro Santa Tereza. Em sua trajetória 

estão espetáculos diversos além de ações criativas de ocupação da sede. 
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nada mais justo do que apresentar Territórios como produto inacabado, em processo, sujeito às 

questões próprias da pesquisa.  

Seu caráter experimental também se deu entre nós, criadores(as), porque adentramos 

num terreno teatral pouco conhecido. Como exemplo, em duas, das três frentes que 

direcionaram o processo criativo, a presença do(a) espectador(a) e do documento vivo 

influenciaram diretamente a construção da obra. O ensaio propriamente dito das ações de 

convívio era limitado porque só com o público presente o acontecimento existiria. Como grupo 

teatral, em nenhuma outra ocasião havíamos experimentado um trabalho dessa natureza. 

Então a experimentação de Territórios nos colocou, a cada encontro, frente ao desafio 

de vivenciar na prática criativa, tentativas de respostas aos questionamentos que surgiram na 

pesquisa, em ensaios marcados por seu aspecto de laboratório. E surgiram questionamentos 

diversos, que perpassavam a ética, a estética, e junto com eles a necessidade de buscar 

referências que pensassem o assunto. 

Por último, a escolha do termo Experimento Cênico justifica-se porque, para nós, era 

importante elucidar ao público nosso lugar de enunciação. Era importante estabelecer uma 

espécie de acordo com a plateia de que a obra fazia parte de uma pesquisa em andamento. O 

convite inicial, parte da divulgação de Territórios, já dizia: estamos experimentando algo. 

(ANEXO 3). O que pretendia facilitar a recepção, nos aproximar do público e conferir mais 

liberdade investigativa para a ação criativa nos três dias de apresentação.  

O Experimento Cênico Territórios é assunto dos quatro capítulos da dissertação, 

relacionado às três frentes que escolhi pesquisar: Teatro de Convívio, Teatro Documentário e a 

presença do documento vivo na cena.  

No capítulo I, desenvolvo conceitos que norteiam toda a pesquisa e que funcionam como 

alicerce para a prática criativa. São referências de teóricos, teóricas e artistas em geral, 

interessados nos Teatros do real6 em suas variadas formas. Tais referências são base para a 

construção das três frentes de investigação, que serão melhor desenvolvidas nos capítulos II, 

III e IV.   

No capítulo I, ocupo-me do impulso que move esta investigação: “Como o teatro 

interfere em seu tempo e se afeta por ele?” - Ao levantar hipóteses a partir da pergunta, 

proponho os Teatros do real como um possível caminho. O capítulo se inicia, então, com um 

relato que detalha o percurso que tracei até chegar ao objeto da investigação. Inquietações que 

                                                           
6 Termo utilizado pela teórica francesa Maryvonne Saison em sua publicação “ Les Théâtres du Réel ” (1998) que 

teoriza sobre práticas artísticas que friccionam dados do real com a ficção. 



16 
 

 

vivenciei ao longo dos anos, antes mesmo da pesquisa se configurar como tal, seja como 

espectador desses Teatros do real, ou como artista em experimentação.  

Em seguida, tento compreender a intenção política como primeiro ponto desse teatro 

que investigo. Entre tantas referências apontadas sobre o sentido de tal intenção, escolho o olhar 

de Rancière,7 que reitera um espaço próprio para o que é político: “se tudo é político, nada o é” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 44). E identificando-me com o autor, entendo que a política se dá quando 

se interfere na lógica da engrenagem e não na disputa por sua condução. Ao refletir sobre o 

sentido de político para o teatro, é possível pensar em criações que, ao longo do século XX e 

no início deste século, transformaram e transformam o próprio teatro ao questionarem estruturas 

já conhecidas. A busca por encenações que aproximam a arte da vida de maneira contundente 

e política é fator comum às experiências que busquei como referência. 

A abordagem sobre esse teatro com intenção política, inicialmente, parte de um recorte 

histórico em que escrevo sobre o Teatro Político de Erwin Piscator,8 um dos pioneiros na 

inserção de documentos na cena teatral, e também sobre o trabalho de Bertolt Brecht.9 O teatro 

performativo de Josette Féral10 e o teatro pós-dramático de Hans-Thies Lehmann11 também 

contribuem para a pesquisa e completam-se com as leituras de Richard Schechner,12 em que a 

performance escapa da arte e se aproxima da realidade ao identificar-se como experiência, 

acontecimento. 

Depois de discorrer sobre essas referências, ainda no capítulo I, tento compreender o 

sentido de real,13 ainda que o assunto seja complexo em suas diversas leituras. Mesmo sabendo 

que é impossível esgotar sua compreensão, é preciso escolher um ponto de partida para abordar 

o tema.  

                                                           
7 Filósofo francês nascido em 1940 que concentra suas pesquisas na área de estética e política. Autor das obras O 

desentendimento e O espectador emancipado. 
8 Diretor e encenador alemão nascido em 1893, autor do livro O teatro político e um dos precursores nos estudos 

sobre a presença do documento na cena e sobre o Teatro Épico. 
9 Encenador, dramaturgo e poeta alemão nascido em 1898 autor de mais de quarenta peças e precursor nos estudos 

sobre o Teatro Épico. 
10 Crítica, teórica e professora na École Supérieure de Théâtre de l’UQAM, em Montréal, no Canadá, desde 1981. 

Pesquisadora do Teatro Performativo. 
11 Crítico alemão e professor de teatro, autor do livro O teatro pós-dramático. 
12 Professor, pesquisador de estudos da performance, autor do livro O que é performance? e fundador do 

Performance Group of New York. 
13 Ao longo do texto, vou me referir à palavra Real como substantivo, ela virá escrita em letra maiúscula. 



17 
 

 

A partir das leituras do autor Jacques Lacan,14 escolhi pesquisar a noção do real que 

escapa ao instante, que perpassa o acontecimento; ainda que não seja palpável, ou então, o Real 

como a totalidade inalcançável (1953).  

Essa percepção sobre o real colocou-me, e coloca-me, diante de um exercício utópico 

que direciona toda investigação: a busca pelo Real impossível. Essa busca, diretriz das três 

frentes de pesquisa de Territórios, tem como intenção cercar o real na prática artística e criativa. 

Dessa forma, o real que talvez escape ao instante, na experiência teatral, no momento em que 

ela ocorre, é também aquele que deu-se fora do palco, mas que sobre ele, só resta o registro, o 

documento, ou as marcas do próprio corpo. 

Delimitar o sentido de real ao sentido de realidade tão pouco encerra a questão, e para a 

construção desse entendimento, o pesquisador José A. Sanchez15 contribui com sua obra.  

Falar em nome do real ou defini-lo como verdade tem sido prática recorrente neste início 

de século, por isso, é importante reiterar de que lugar pretendo partir para tratar do assunto. 

Com as transformações na comunicação, novas possibilidades de mídia e acesso à produção de 

conteúdo de entretenimento, pessoas diversas se expõem para um grupo de consumidores mais 

interessados pela “vida real” e menos por ficções, que outrora faziam sucesso. Porém, a 

apresentação desse dito real rapidamente se confunde com a ficção, já que, a espetacularização 

do cotidiano é garantia de altíssimo lucro. A televisão, como exemplo, com seus reality shows 

tem transformado o cotidiano em produtos de entretenimento. O sentido de real é dissipado 

entre tantos meios de comunicação e excesso de informação, além de que, muitos falam por ele 

sem relacioná-lo ao instante, à presença dos corpos. A sociedade do espetáculo, de Guy 

Debord,16 é uma das referências do capítulo I, quando reflito sobre a espetacularização do 

cotidiano e a banalização do Real. 

Apresento, ainda neste primeiro capítulo, o campo onde se localiza essa dissertação: os 

Teatros do real. Para abordar o assunto, parto da análise da pesquisadora Silvia Fernandes17 nos 

estudos de um teatro que quer romper fronteiras entre arte e vida.  

As estruturas de encenações desenvolvidas nesses Teatros do Real parecem questionar 

a ideia de representação, e são variadas, praticadas por artistas diversos no Brasil e no mundo.  

                                                           
14 Psicanalista francês nascido em 1901, publicou mais de vinte seminários. Contribuiu com estudos acerca do 

Real, do Imaginário e do Simbólico. Em sua trajetória, fundou a Sociedade Psicanalítica de Paris e a Escola 

Freudiana de Paris. 
15 Pesquisador dos Teatros do real e autor do livro Prácticas de lo Real en la Escena Contemporânea, publicado 

em 2007. 
16 Escritor situacionista francês, autor da obra A sociedade do Espetáculo, publicada em 1967. 
17 Crítica e pesquisadora teatral, professora da Universidade de São Paulo, investiga os Teatros do real. 
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Ao final do capítulo I, apresento com detalhes o objeto da pesquisa, o Experimento 

Cênico Territórios. Discorro sobre como chegamos à estrutura cênica, apresento o elenco e as 

três frentes de investigação que guiaram a prática.   

Nos capítulos II, III e IV, que intitulam a dissertação, escrevo sobre a prática criativa 

tendo como referência as bases que erguem a pesquisa, apresentadas no primeiro capítulo. A 

partir dos conceitos levantados, investigo em sala de ensaio um teatro com intenção política, 

crítico à sociedade do espetáculo e que pretende interferir em seu tempo e afetar-se por ele, por 

meio de uma constante busca pelo real. Esta busca pelo real dá-se no entendimento de que é 

impossível alcançá-lo, mas o exercício prático da ação criativa se fortalece justamente nesta 

procura, tendo as três frentes de pesquisa já citadas como guia do trabalho.  

No capítulo II, disserto sobre a primeira frente de investigação dentro do Experimento 

Cênico Territórios, o Teatro de convívio. Em referência à Filosofia do teatro, investigação do 

argentino Jorge Dubatti,18 reflito sobre as Irrupções do real que talvez escapem no momento 

presente em que o acontecimento teatral ocorre. 

A partir de um questionamento ontológico sobre o que é teatro, o autor fundamenta seu 

entendimento numa tríade que conceitua o assunto em convívio, poiesis e contemplação. A 

dramaturgia do ator em convívio surge então, para Dubatti, como um caminho para que o 

acontecimento teatral volte-se para a presença dos corpos em ação, sejam dos atores e atrizes, 

ou dos espectadores.  

Ainda no capítulo II, apresento a busca pelo real nas ações de convívio da prática criativa 

de Territórios. A narrativa destas ações, dentro da dissertação, tenta relacionar os conceitos 

pesquisados no primeiro capítulo à encenação da prática artística. O relato atém-se ao trabalho 

desenvolvido por atores e atrizes nos dias de apresentação do Experimento Cênico, e atém-se, 

também, à investigação de um possível espaço-tempo próprio, criado em Territórios, a partir 

da relação entre corpos, que direcionou a experiência teatral. Nesta frente de pesquisa, as 

Irrupções do real tentam escapar das ações de convívio.  

No capítulo III, discorro sobre a prática documental como campo de pesquisa do 

Experimento Cênico Territórios. Nessa frente de pesquisa, então, o real manifesta-se dentro da 

cena teatral em documentos que reverberam situações ocorridas na tessitura da vida. Sob uma 

perspectiva histórica, resgato as ações criativas de Piscator, e o uso de documentos em sua obra 

Apesar de tudo.19 

                                                           
18 Professor universitário argentino, crítico e historiador teatral, autor do livro “Filosofia del Teatro I”. 
19 Espetáculo teatral encenado por Erwin Piscator em 1924 que continha cenas de guerra como documentos quando 

o uso do recurso audiovisual no teatro ainda era incomum. 
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Em seguida, reitero uma ideia não taxativa de documento, que não pretende provar 

nenhuma verdade ou comprovar algum fato, tendo como referência os estudos de Marcelo 

Soler.20 Ao contrário, o documento, nesta pesquisa, apresenta-se como impressão sobre o 

ocorrido. Ele é reflexo de um ponto de vista e carrega, em si, sua própria maneira de revelar o 

que aconteceu. As leituras possíveis do espectador dependem de como o fato é contado, e 

também da maneira como este documento se apresenta, seja como carta, jornal, objeto, áudio, 

vídeo, foto, entre outros. 

Ainda no capítulo III, identifico três elementos que compõem o que o autor conceitua 

como Teatro Documentário: a intenção de documentar, o uso do documento e o pacto 

documental com o espectador.  

Para finalizar o capítulo, a partir das referências citadas acima, reflito sobre a prática 

documentária que se revela no material criativo apresentado em Territórios. Relato, então, 

sobre a presença do documento nas cenas desenvolvidas por atores e atrizes na segunda parte 

do Experimento Cênico.  

O último capítulo, que trata sobre a presença do documento vivo na cena teatral, 

impulsionou a escrita desta dissertação. Uma abordagem antropológica, que reconhece o corpo 

como lócus da experiência, auxilia na compreensão do corpo como sujeito encarnado, que não 

está inerte em relação aos acontecimentos e, portanto, vivencia a experiência ao mesmo tempo 

que a detém. O corpo, por onde perpassa o acontecido, é então, um possível caminho para as 

irrupções do Real.  

Há diversas práticas teatrais que enxergam o corpo como uma zona de expressão 

autobiográfica. O corpo, a partir das experiências que ele mesmo viveu, torna-se então 

documento da própria vida. No capítulo IV, portanto, criações artísticas brasileiras e 

internacionais que pesquisam o assunto serão apresentadas como livres referências para esta 

dissertação.  

A definição do termo documento vivo é abordada também neste capítulo, a partir de 

uma reflexão no campo dos Teatros do real. São muitas as leituras entorno das denominações 

desse corpo em cena num exercício autobiográfico. Mas as especificidades de cada pesquisa 

apontam para a necessidade de um recorte que seja justo ao contexto de cada investigação. 

Então, nesse caso, trata-se de escolher uma conceituação adequada à pesquisa prática de 

Territórios.   

                                                           
20 Doutor, professor, pesquisador e fundador do grupo Teatro Documentário. Autor do livro Teatro documentário: 

a pedagogia da não ficção. 
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Ainda no capítulo IV, depois de refletir sobre estes conceitos, escrevo a partir de uma 

questão que direcionou a prática criativa: “De que maneira o corpo, com suas singularidades e 

subjetividades, pode apresentar-se como documento da vida quando presente em cena?”  

Na tentativa de responder parte desta pergunta, desenvolvo um relato sobre o trajeto de 

atuação de Preto Monteiro21 no processo criativo de Territórios. Sua participação como ator é 

também um exercício autobiográfico no Experimento Cênico, a partir da experiência vivida em 

Bento Rodrigues.22 Preto Monteiro, por meio de sua presença e sob seu ponto de vista, 

documenta o ocorrido em novembro de 2015, quando uma barragem de detritos de mineração 

rompeu na região em que morava. 

A narrativa desenvolvida neste capítulo perpassa o material criativo dos artistas, os dias 

de apresentação de Territórios, assim como nos capítulos anteriores, mas especificamente aqui, 

o relato perpassa também parte do processo criativo. Descrevo os primeiros encontros com 

Preto Monteiro, minhas idas a Bento Rodrigues, a aproximação com atingidos e atingidas por 

barragens, até chegar, por fim, à experiência teatral. Finalizo o quarto e último capítulo dessa 

dissertação, refletindo sobre a presença de Preto Monteiro em Territórios. 

 Completo a dissertação, naturalmente, com as considerações finais, que refletem sobre 

como os Teatros do real são campo fértil para criação, ao afetarem-se pela vida, pelo seu entorno 

e interferirem no seu tempo com intenção política. 

Os anexos, organizados nas últimas páginas da dissertação, esclarecem a trajetória do 

Teatro171 e do espaço que é sede do grupo. Eles também aproximam o leitor e a leitora da 

prática criativa, com textos e apresentação dos dispositivos criados no Experimento Cênico, por 

último, os anexos trazem reportagens e detalhes sobre as consequências do rompimento da 

barragem da Samarco (Vale/BHP Billiton). As notas ao longo do texto, em sua maior parte, 

apresentam autores e autoras, artistas e grupos que são referência para a escrita deste trabalho.  

Finalmente, convido o leitor e a leitora para encontrarem uma escrita implicada na 

prática artística criativa, que tem como espaço de investigação a sala de ensaio e intenção de 

interferir no seu tempo ao pesquisar a fricção entre teatro e vida.  

 

  

                                                           
21 Ator, poeta e desenhista, ex-morador de Bento Rodrigues, convidado para atuar e documentar sua experiência 

de vida no processo criativo do Experimento Cênico Territórios. 
22 Subdistrito do Município de Mariana, que era repleta de atrativos naturais e patrimônio imaterial até a tragédia 

de 2015, quando houve o rompimento da Barragem de Fundão, com detritos de mineração da empresa Samarco. 



21 
 

 

Capítulo I – Referências e conceitos norteadores da investigação 

 

 

Neste capítulo inicial apresentamos as referências norteadoras desta dissertação, os 

conceitos desenvolvidos por autores e autoras que constituíram base para a prática criativa do 

experimento Territórios. Sustentada nessas referências desenvolveu-se a proposta de 

investigação das três frentes de pesquisa abordadas nos capítulos II, III e IV subsequentes.  

Antes de relacionar o Experimento Cênico Territórios aos conceitos desenvolvidos 

neste capítulo, considerei significativo relatar – em primeira pessoa do singular – o percurso 

que me guiou ao tema desta pesquisa. Algumas indagações iniciais que se projetaram em 2004, 

amadureceram nos anos seguintes e converteram-se em potente material para fins de 

investigação. Narrarei com brevidade o trajeto desde meu primeiro encontro com as Irrupções 

do real23 até a conclusão desta pesquisa, em 2017.  

 

 

1.1 Motivações da pesquisa 

 

 

 Em 2004 assisti à cena Por Elise24 – grupo de teatro Espanca! – no Festival de Cenas 

Curtas do Galpão Cine Horto,25 em Belo Horizonte. No decorrer da poética construída na obra, 

havia um reencontro entre um personagem e seu pai, que há muito não se viam. A presença 

cênica desse pai, um senhor de meia idade, chamava atenção porque seu registro de atuação 

distinguia-se daquele dos outros atores e atrizes; parecia um corpo em estado cotidiano dentro 

de um contexto ficcional. Logo fui saber que o senhor em questão não era ator e havia uma 

clara intenção por parte do grupo de causar esse estranhamento a partir de sua presença.  

 Alguns anos depois, em 2008, escrevi em parceria com Julia Guimarães26 uma proposta 

de direção da cena Av. Pindorama, 17127 para o mesmo festival do Galpão Cine Horto. Entre as 

                                                           
23 Termo apontado no livro O teatro pós-dramático, de Hans-Thies Lehmann que refere-se ao transbordamento, à 

entrada do Real na cena teatral.  
24 Cena curta dirigida por Grace Passô, em 2004 apresentada no Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. 

No ano seguinte configurou-se como peça, dando origem ao grupo de teatro Espanca! 
25 Festival de cenas com duração máxima de quinze minutos idealizado e produzido pelo Galpão Cine Horto desde 

2000. Importantes grupos e artistas de Belo Horizonte se formaram ou se consolidaram a partir da experiência no 

festival. 
26 Crítica, doutora e pesquisadora dos Teatros do real. Autora da tese Teatros do real, teatros do outro: os atores 

do cotidiano na cena contemporânea. 
27 Cena curta, sob direção de Henrique Limadre, apresentada em 2008. Deu origem ao grupo Teatro 171. 
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inquietações que motivavam o projeto da cena estava a possibilidade de convidarmos um não 

ator28 a participar da obra. Naquele momento, essa aproximação com o real tornava-se 

instigante, já que a presença desse corpo cotidiano incitava diversos questionamentos que 

passavam por ordens ética e estética, colocando o teatro em aproximação com a vida. Quem 

seria esse não ator? De que maneira ele apreenderia a experiência teatral? Deveríamos ensaiar 

com ele mesmo sabendo que essa preparação prévia poderia tirar a espontaneidade que causaria 

o estranhamento? Seria possível retirar um pedaço do cotidiano e levá-lo para a cena sem 

contagiá-lo com a possível carga representativa presente no palco?  

Naquela ocasião ainda não era clara para nós a ideia de documento vivo nem a convicção 

da potência advinda dessa fricção entre o real e o simbólico. Tudo caminhava pelo intuitivo. 

Além da presença desse não ator, havia outras demandas em torno da encenação. Queríamos 

falar de Brasil; desenvolver um apanhado histórico-crítico sobre o país e suas contradições 

sociais e políticas a partir de uma estética tropicalista que dialogava com o Movimento 

Antropofágico e as elucidações da Semana de Arte Moderna de 1922.  

A obra tinha como pano de fundo as cidades e o recorrente caos urbano, e os personagens 

eram revelados e construídos a partir de seus contextos sociais de inserção nesse espaço. Uma 

vendedora ambulante, um andarilho religioso, uma secretária de motel e um profissional 

informal – biqueiro – dividiam a cena com uma figura mítica, Chiquita Bacana, que chegou no 

Brasil na nau de Cabral.  

Como argumento central, a circunstância de um atropelamento numa avenida movimentada 

de uma capital brasileira. Este acidente era descrito pelo próprio atropelado e por três 

personagens que viram o acontecido. A partir dos distintos pontos de vista abriam-se outras 

cenas que revelavam a construção de nosso discurso, enquanto criadores, sobre o Brasil. Como 

exemplo, a partir da narrativa da vendedora ambulante, criamos cenas que recuperavam a 

origem da palavra camelô e nessa contextualização histórica reconfigurávamos o imaginário do 

país, colocando em cena nossa crítica à falta de visibilidade à qual está submetida essa classe 

de trabalhadores informais. Em parte da encenação, atores e atrizes instauravam o caos urbano 

e sonoro presente nas grandes cidades, como o retrato de um país diverso e ao mesmo tempo 

repleto de singularidades que caracterizam tantas formas de sobrevivência diária de 

brasileiros(as). 

O tráfico internacional de mulheres, o fundamentalismo religioso, o Carnaval, a chegada de 

uma nau feminina às Américas, personagens como o Saci Pererê, Carmen Miranda, Glauber 

                                                           
28 Termo que define a participação de pessoas sem, ou com pouca experiência teatral na apresentação de peças e 

performances artísticas. O assunto será melhor desenvolvido no capítulo IV dessa dissertação.  
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Rocha, Fernandinho Beira-Mar, tudo fazia parte do entornado caldo de Avenida Pindorama, 

171 (ANEXO 4). Ensaiamos, já na sede recém-adquirida pelo grupo, por pelo menos seis meses 

até a data de estreia.  

O anonimato e a presença do homem e da mulher comuns tão presentes nos grandes centros 

urbanos permeava o decorrer da cena. O personagem central, o atropelado, já no início, dizia: 

“Meu nome é Antônio, Pedro, José, Joaquim, Vicente, Luiz, não importa. Eu sou biqueiro, faço 

bico. Eu não sou uma pessoa interessante, nem tenho nada de interessante pra poder falar, mas 

hoje eu resolvi que vou falar assim mesmo” (Cleo Magalhães em  Av. Pindorama, 171). A partir 

dessa fala desencadeavam-se outras narrativas que revelavam mais contextos sociais do que 

pessoais, ainda que naturalmente, tudo partisse de gente.  

Nosso interesse passava por trazer à evidência pessoas que vivenciam as cidades com suas 

forças de trabalho e frequentemente são invisibilizadas por não terem espaço para projetarem 

suas vozes ou exercem restrito poder de decisão sobre como a cidade deve ser ocupada, 

planejada. Que pessoas constroem o cotidiano da cidade e ainda assim lhes têm negada a própria 

cidade? Quem é posto como invisível na hierarquia imposta no centro dos poderes das grandes 

cidades? Aquele que anda a pé ou de ônibus está mais vulnerável a ser atropelado numa grande 

avenida e a depender do contexto, seu anonimato o tornará indigente no Instituto Médico Legal. 

Av. Pindorama, 171 era também sobre isso. 

 

 

Foto: Guto Muniz 

FIGURA 1- Espetáculo Av. Pindorama, 171. Belo Horizonte, 2009. 
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Imersos no processo de criação, depois de termos construído um rascunho da cena, cerca 

de dois meses antes da estreia, na metade do processo, as conversas sobre a participação de um 

não ator ganharam fôlego. Com o desenvolvimento da dramaturgia que tratava sobre 

invisibilidade nos centros urbanos, a partir de sugestões colocadas ainda no projeto da cena, e 

depois de reflexões diversas, decidimos convidar uma pessoa que já tivesse vivido em situação 

de rua.29 O cuidado ao fazer o convite deveria ser redobrado, já que na pirâmide de posições 

sociais esse não ator encontrava-se num lócus socioeconômico mais vulnerável que aquele que 

ocupávamos. Essa escolha nos apontaria uma realidade que não partilhávamos, o que nos 

colocava frente a um compromisso ético de não expô-lo mais do que a vida já o tinha feito. 

Conhecíamos a engrenagem teatral e seu funcionamento, deveríamos tentar dialogar por meio 

dela, ao oferecer para ele uma troca no campo artístico e criativo, ainda que a linha entre arte e 

vida nesse tipo de processo se mostrasse cada vez mais tênue.   

Estabelecido o desafio, fui em busca desse não ator. Depois de alguns locais visitados 

cheguei ao Centro de Referência da População de Rua30 e conheci Davi, o gerente do local. 

Apresentei a proposta do trabalho, expliquei que seria uma cena de quinze minutos, num festival 

de teatro e que a participação dessa pessoa seria pontual, mas não menos importante que a dos 

demais. Davi me disse que no Centro de Referência havia um curso de teatro oferecido pela 

própria prefeitura de Belo Horizonte e que conhecia alguém que gostava muito das aulas, que 

gostava muito de teatro.  

Antônio de Pádua era um homem com cerca de quarenta anos, tinha o apelido de Ponte 

Nova, cidade onde nasceu. Seu Antônio, como passamos a chamá-lo, morava num bairro 

próximo ao centro de referência, um local conseguido via prefeitura. Apesar de não precisar 

dormir no albergue, Seu Antônio frequentava as atividades do Centro de Referência e já tinha 

dormido na rua algumas vezes ao longo da vida.  

Já devidamente apresentados, expliquei que faríamos uma apresentação no mês seguinte 

e falei sobre a proposta de sua inserção. Era uma composição já realizada: sua participação e o 

momento de sua entrada. Levei Seu Antônio para a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), na Escola de Belas Artes, numa sala em que ensaiávamos, maior que nosso próprio 

espaço na época. Nesse primeiro momento nos apresentamos e explicamos o que seria feito; 

ele se mostrou muito interessado pelo universo cênico. Forjou-se ali o entendimento de que 

                                                           
29 O Decreto Federal n°7053 de 2009 institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, o que 

direciona a escolha desse termo nesta pesquisa. 
30 Endereço para a população com trajetória de rua de Belo Horizonte. No local, são realizados atendimentos 

individuais e coletivos, estudos de casos, encaminhamentos a serviços e projetos de assistência social. 
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estava estabelecido o vínculo inicial. Foi a primeira vez que o termo não ator soou estranho 

para mim, já que ele tinha experiência adquirida nas aulas de teatro. 

No primeiro encontro, apresentamos o que tinha sido criado até ali para que Seu Antônio 

assistisse e, em seguida, ensaiamos de novo com a presença dele atravessando a Avenida 

Pindorama ao final da cena. 

Ainda naquele ensaio ficou posto que, mesmo numa aparição pontual, sua presença 

redimensionava toda a obra e nos conduzia para além dela. Era como se a realidade fosse mais 

forte do que o próprio teatro, como se a presença de Seu Antônio evidenciasse tudo que tinha 

sido apresentado até ali.   

O corpo de Seu Antônio, carregado por suas marcas físicas e emocionais a partir de seu 

cotidiano, dialogava com o assunto tratado na cena de forma decisiva. Falávamos sobre corpos 

invisibilizados que passaram por experiências traumáticas e que, por diversas razões, ao longo 

da história foram silenciados, mas não deixaram de fazer parte e contribuir para a configuração 

do Brasil. Em Av. Pindorama, 171, a presença de seu Antônio estava implicada por essas 

questões.  

A poucos dias do Festival de Cenas Curtas, ensaiamos com Seu Antônio mais algumas 

vezes e nesse percurso nos aproximamos ainda mais na tentativa de construir uma troca efetiva 

dentro da experiência criativa. Seu Antônio já fazia teatro, já tinha se apresentado em algumas 

ocasiões e o desejo de estar ali era comum a todos. Oferecíamos a passagem de metrô para os 

ensaios e apresentações, bem como uma ajuda de custo para alimentação. Ao final dividimos a 

bilheteria por igual, não tínhamos cachê para ensaios. O acordo feito entre nós partia apenas do 

desejo de estarmos ali, infelizmente sem nenhuma estrutura financeira, já que se tratava da 

criação de uma cena que contava com um pequeno apoio para custos de produção.  

Dentro do Festival de Cenas Curtas, Av. Pindorama, 171 foi escolhida pela votação do 

público para se apresentar extensivamente por mais um final de semana, junto a outras três 

cenas. Além disso, fomos escolhidos, dentre as cenas do festival, para montagem de um 

espetáculo a partir do que tínhamos apresentado ali. Foi o projeto piloto do Cena Espetáculo31 

e a partir daquela noite seguimos apresentando o trabalho em outros lugares. Estreamos em 

2009 uma montagem de cinquenta minutos, fizemos apresentações em São Paulo, Curitiba, 

temporada em Belo Horizonte e cada uma dessas experiências nos colocou frente a novos 

desafios que diziam respeito à presença de Seu Antônio na cena e também nos bastidores.  

                                                           
31 Projeto realizado pelo Galpão Cine Horto que em sua primeira edição, em 2008, escolhia uma das dezesseis 

cenas apresentadas no Festival de Cenas Curtas para se configurar como espetáculo. 
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Essa experiência com a presença de Seu Antônio em Av. Pindorama, 171 ficou marcada 

em minha trajetória artística e a partir de então surgiram mais perguntas do que respostas. O 

uso do termo não ator, por exemplo, não estava esgotado e naquele momento já me parecia que 

o importante não era responder se ele era ator ou não ator. Outras tantas questões perpassaram 

e perpassam o assunto e no último capítulo deste trabalho voltarei a dissertar sobre este, quando 

tratarei sobre a ideia de documento vivo. 

No primeiro semestre de 2014 participei como ator da oficina “Teatro Documentário e 

Biodrama”,32 oferecida pela Zula Cia. de Teatro.33 Na ocasião foi-me apresentado o trabalho da 

argentina Vivi Tellas,34 que desenvolve um teatro com participação de atores e atrizes amadores, 

que ela intitula como Biodrama.  

Essa vivência como aluno, bem como a experiência como diretor de Av. Pindorama, 

171, somou-se a referências que tive como espectador dos Teatros do real, e a partir desses 

contextos fui impulsionado a escolher meu objeto de pesquisa. Dessa forma, interessado em 

pesquisar mais profundamente os Teatros do real, escrevi em 2014 o pré-projeto “A presença 

do não ator na cena contemporânea como ruptura do drama” e ingressei no Programa de Pós- 

Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Este título refletia a 

motivação da pesquisa, mas, ao longo das disciplinas e da investigação que realizei, meu objeto 

de estudo transformou-se e agora é apresentado no desenvolvimento deste trabalho.  

Na construção do texto, outras áreas de conhecimento como a antropologia e a 

psicanálise mostraram-se imprescindíveis no suporte à investigação de conceitos do próprio 

teatro. Princípios que ultrapassam a arte e que ao final não servem para refletir apenas sobre 

práticas criativas, nem servem para tratar apenas de teatro, mas sim refletir sobre espaços que 

cercam nosso cotidiano, sobre territórios ou a ausência deles, refletir sobre a presença de vozes 

dissidentes e suas subjetividades, bem como sobre histórias indissociáveis da própria vida. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Oficina oferecida em 2014 pela Zula Cia. de Teatro, em Belo Horizonte, com duração de vinte horas-aula a 

partir de uma experiência que o grupo viveu na Argentina com a pesquisadora Vivi Tellas.  
33 Grupo de teatro de Belo Horizonte, criado em 2010, que investiga os Teatros do real em seus espetáculos.   
34 Pesquisadora, curadora e diretora teatral argentina que em sua trajetória pesquisa o Biodrama. 



27 
 

 

1.2 A Intenção política na ruptura de engrenagens 

 

 

Na questão inicial desta pesquisa, apresentada na Introdução: como o teatro interfere em 

seu tempo e se afeta por ele? entendemos que há muitas tentativas de interferir e se afetar por 

seu tempo. Porém, ao refletirmos sobre este “como” é preciso definir um recorte que justifique 

hipóteses para esta dissertação. Tal recorte compreende que um teatro interessado em 

transformar seu entorno tem, em si, intenção política.  

Ao destrinchar a expressão, dá-se por intenção o sentido de finalidade. Esta parte é 

simples, mas quando se pensa em política surge uma avalanche de possibilidades conceituais 

que desdobram-se desde a Grécia Antiga até o conturbado momento presente.  

Torna-se fundamental escolher um lugar de enunciação para tratar de um tema tão 

amplo, sem no entanto, desconsiderar que existam outros diversos pontos de vista acerca do 

assunto. Escolher um conceito que norteie a dissertação e que dialogue com as partes do texto, 

este é o objetivo. Respaldamo-nos num princípio, portanto, que reitera um espaço próprio para 

a política, “se tudo é político, nada o é” (RANCIÈRE, 1996, p. 44), tentando não associar o 

conceito apenas à disputa pelo poder ou a negociações. O que cerca o humano perpassa estes 

jogos, mas isso parece não bastar para definir política.  

Rancière defende que “o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o 

consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e 

funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição” (Ibidem, p. 41) tão pouco definem a 

ideia de política. Ele amplia o conceito e retira da política a função de agregar, organizar, 

distribuir e legitimar sistemas de distribuições. Então, o que seria política na visão do autor? 

 

A atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era designado ou muda 

a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um discurso 

ali onde só tinha lugar o barulho, faz ouvir como discurso o que só era ouvido como 

barulho (Ibidem, p. 42).  

 

 Parece então que a política nasce “quando a ordem natural da dominação é interrompida 

pela instituição de uma parcela dos sem-parcela” (Ibidem, p. 26). Nasce daqueles que são tidos 

como não falantes. A política existe porque existem os sem-parcela. O antipolítico é, portanto, 

aquele que não reconhece a voz dos sem-parcela: 

 

O partido dos ricos não encarna nada mais que o antipolítico. Da Atenas do século V 

antes de Jesus Cristo até os governos de hoje em dia – o partido dos ricos sempre terá 

dito uma única coisa – que é muito exatamente a negação da política: não há parcela 

dos sem-parcela. (Ibidem, p. 29). 
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 A ruptura desta ordem de dominação que nega a voz do outro, nega a fala dos sem-

parcela, coloca na política a função de criar espaços próprios que façam valer aquilo que é 

negado, criar espaço para falas dissidentes. A política instaura vozes para seres que não têm 

fala e instaura “um lugar e formas para o encontro entre dois processos heterogêneos” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 43).  

A elite é antipolítica por desejar que as coisas continuem como estão ou por não 

reconhecer voz nos plebeus, mas sim barulho. “A posição dos patrícios intransigentes é simples: 

não há por que discutir com os plebeus, pela simples razão de que estes não falam. E não falam 

porque são seres sem nome, privados de logos, quer dizer de inscrição simbólica na pólis” 

(Ibidem, p. 37). 

 Assim, a política reivindica a participação da maior parte da sociedade – demos – nas 

decisões a serem tomadas. Não se trata de oportunidades dentro do sistema ou de tomar o poder 

para reproduzir as mesmas leis, trata-se de romper com a ordem de dominação que é dada. 

Trata-se de criar novos espaços. Parece-me que a política, para Rancière, diz respeito àquilo 

que ultrapassa a ideia de melhor divisão de bens, ultrapassa a política partidária e também a 

troca de poder dentro de leis conhecidas.  

Reivindicar vozes daqueles que têm a fala negada numa “série de atos que reconfiguram 

o espaço onde as partes, as parcelas e as ausências de parcelas se definiam” (Ibidem, p.42). O 

perigo é que o “sapateiro ou ferreiro possa levantar-se para dar sua opinião sobre a maneira de 

conduzir esses navios ou de construir essas fortificações e, mais ainda, sobre a maneira justa ou 

injusta de usá-los para o bem comum” (Ibidem, p. 30).  

A política então se dá quando se interfere na lógica da engrenagem e não na disputa por 

sua condução. Dá-se na ruptura da engrenagem, na mudança de sua perspectiva. Não se trata 

apenas de ser mais ou menos participativo no sistema, ter mais ou menos acesso ao poder, mas 

trata-se de romper com ele na criação de novos espaços-tempo que desfaçam as ordens de 

dominação. Tentar criar esses espaços ou ao menos reconhecer quando eles ocorrem é delicado 

e um tanto quanto escorregadio, mas nos parece que a tentativa em si é reveladora.  

Para dar um exemplo do que Rancière toma como político, em reflexões sobre 1968, 

numa entrevista sobre os cinquenta anos desde o polêmico ano, ele nos fala sobre os atos que 

ocorreram: “68, e não apenas na França, recolocou em cena a ideia de revolução como processo 

autônomo, criando um espaço-tempo próprio ao inverter a distribuição das posições e das 

paisagens comuns” (RANCIÈRE, 2010d, p. 31) e ainda “criaram um espaço imprevisto onde o 

poder viu-se nu, despojado dos privilégios que tinha em seus corpos” (Ibidem, p. 31). 
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A partir da ideia de política como criação de espaços-tempo próprios, que reivindicam 

a fala dos sem-parcela e rompem com estruturas de dominação, alterando as perspectivas do 

poder, como identificar uma arte capaz de contribuir com este processo? Em que sentido a arte 

pode ser política? Ainda segundo Rancière a arte é política: 

 

(...) enquanto recorta um determinado espaço ou um determinado tempo, enquanto os 

objetos com os quais ela povoa este espaço ou o ritmo que ela confere a esse tempo 

determinam uma forma de experiência específica, em conformidade ou em ruptura 

com outras: uma forma específica de visibilidade, uma modificação das relações entre 

formas sensíveis e regimes de significação, velocidades específicas, mas também e 

antes de mais nada formas de reunião ou de solidão. (RANCIÈRE, 2010c, p. 46). 

 

Dessa forma, é possível inferir que a política dá-se na arte pela capacidade que a arte 

tem de criar estes espaços de contraposições, espaços-tempo próprios.  

E há intenção política nesta arte não pelas “mensagens que ela transmite nem pela 

maneira como representa as estruturas sociais, os conflitos políticos ou as identidades sociais, 

étnicas ou sexuais” (RANCIÈRE, 2010c, p. 46). Muito menos por “um exercício de um poder 

ou uma luta pelo poder”. Na verdade, Rancière sugere que o potencial político da arte dá-se 

“pela maneira como configura um sensorium espaço-temporal” (Ibidem, p.46). Como se a arte 

fosse capaz de estabelecer, por meio do acontecimento, um espaço-temporal próprio. E dentro 

deste espaço evoca-se uma política própria por meio dos “espaços e tempos que ela recorta e as 

formas de ocupação desses tempos e espaços que ela determina” (Ibidem, p. 46).   

É preciso reconhecer que nem todo teatro intenciona transformar seu tempo, ainda que 

naturalmente, em alguma medida, atue nesse sentido. Mas o objetivo de transformar com 

intenção política, na conjuntura desta escrita, difere-se e vai além da intenção de transformar. 

É possível identificar modificações que ocorrem na vida cotidiana, ou nos meios de produção 

artística, sem que isso, no entanto, seja político. Haja visto as diversas alternâncias de poder 

que mantém a ordem vigente, ou ainda as produções de arte repletas de experimentações que 

não instauram vozes dos sem-parcela.  

Há teatro que é político, há outros que não são, a partir do ponto de vista já mencionado 

aqui. Há teatros que reproduzem poderes e falas de opressão, seja em seu discurso ou na forma 

como se apresentam, seja na maneira como organizam sua gestão. Ainda em diálogo com 

Rancière, compreendendo que a intenção política quer ou preocupa-se em instaurar vozes 

dissidentes em determinadas rupturas, parte da pergunta inicial é experimentar espaços de 

manifestação política dentro do teatro ou identificar tais espaços dentro do campo da arte.   

Interessa ainda nesta investigação experimentar em ação criativa as referências 

estudadas, levando em conta o pressuposto de que a política, em sua subjetividade, não é fixa 
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nem fácil de ser instituída. Não cabe fechar a questão ou generalizar a definição do que é ou 

não político. Ela não depende de um único fator; antes trata-se de um ponto de partida, um 

recorte capaz de guiar a experimentação prática. 

A partir desse recorte consideramos que um teatro com intenção política é aquele com 

pretensões a romper estruturas já visitadas, abrindo-se para uma relação direta com a vida. Um 

teatro que quer criar um espaço-tempo próprio, capaz de transformar-se em um acontecimento 

que dependa radicalmente do instante e das relações que estabelece no momento em que se 

desenvolve em ação.  

Este teatro com intenção política também não quer tornar-se estrutura de poder ou 

direcionar fórmulas prontas. Não reivindica-se como nova referência estética para substituir 

uma estrutura antiga. Ele quer descobrir-se; principalmente porque este querer-se político 

também diz respeito à quebra das algemas que aprisionam os artistas em disputas estilísticas 

tão próprias dos dias atuais. Este teatro deve libertar-se de tudo isso, porque “a política não é 

feita de relações de poder, é feita de relações de mundos” (RANCIÈRE, 1996, p. 54) e é 

relevante para esta pesquisa lidar com os mundos diversos e não com os poderes.  

Naturalmente, os assuntos tratados por encenações com intenção política, os temas que 

constroem sua dramaturgia, auxiliam na escuta de vozes dos sem-parcela e na construção de 

um olhar crítico sobre os pontos abordados; mas não está na mensagem ou na temática o 

potencial político exclusivo da encenação, está também na maneira como instauram-se os meios 

de produção da obra e o acontecimento teatral em si. Ele dá-se na fruição da peça e também no 

que está por trás da cena. 

Os estudos sobre formatos de experimentação artística com intenção política permeiam 

toda a dissertação e a hipótese é de que os Teatros do real apontem referências criativas diversas 

que tenham em si tal intenção. A criação do Experimento Cênico, objeto da pesquisa, 

compreendida pelo campo dos Teatros do real, teve sua construção perpassada por um 

argumento central, mas também por maneiras de experimentar essa intenção política; portanto, 

o conteúdo que está em cena é composto de maneira indissociável pela temática apresentada e 

pelo formato de encenação.  

Existe uma última reflexão acerca dos meios de produção artística que também perpassa 

o político. Sendo o político aquilo que “desfaz e recompõe as relações entre os modos do fazer, 

os modos do ser e os modos do dizer que definem a organização sensível da comunidade” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 52), os meios de produção e de organização das forças de trabalho 

também indicam uma intenção política nas estruturas propostas por artistas diversos (as). 
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As hierarquias que compõem (ou não) o coletivo, o poder de fala na tomada de decisões 

nos processos criativos, a participação de artistas que reflitam a pluralidade dos corpos que 

compõem a sociedade, a divisão do capital entre trabalhadores (as) e a forma de diálogo com 

outras instâncias de poder, tais como as políticas públicas e grupos autônomos, todas essas 

variantes são definidoras quando se pensa em intenção política nos processos de criação 

artística. A maneira como se pensa e se realiza a gestão do trabalho por consequência interfere 

no material criativo que será apresentado.  

 

Entendemos que o material estético resultante de uma criação coletiva e 

compartilhada não se define por si só como material político-ideológico, mas sua 

dimensão política somente pode existir, em se tratando de fazer teatral, no material 

estético. Porém acreditamos que tal dimensão política só pode se fazer presente no 

material estético quando se configura como pressuposto em uma opção consciente do 

modo de produção como ato político. (MOREIRA, 2015, p. 291). 

 

A partir da compreensão acerca de intenção política e de seus desvelamentos em 

formatos diversos de encenações, mas também em seus meios de produção, antes de abordar os 

Teatros do eeal como campo de investigação, buscaremos referências artísticas que ao longo da 

história (incluindo naturalmente os tempos atuais) foram contundentes ao propor rupturas que 

ficaram marcadas com tal intenção.  

 

 

1.3 Teatro com intenção política – referências artísticas 

 

 

Um inventário histórico de experimentações práticas no campo do teatro revela diversas 

obras com intenção política e singular potência criativa e questionadora ao longo dos séculos. 

Dentre elas é possível fazer um recorte de expressões artísticas datadas a partir do início do 

século XX e que, por seu caráter político, exerceram rupturas e modificaram formatos na 

tentativa de abrir espaço para vozes dos sem-parcela.  

Se até o fim do século XIX o teatro burguês de palco italiano calcado no Drama35 serviu 

como referência no contexto europeu, com a chegada do século XX novos estudiosos buscaram 

alternativas para superar o teatro ilusionista. Entre tantos autores, destaco dois que tiveram 

                                                           
35 Essa investigação compreende como superada a crise do Drama absoluto em sua relação pura, isto é, dramática, 

que não conhece nada além de si (SZONDI, 2001) e que dá-se em diálogos fechados, desenvolvidos em relações 

intersubjetivas com passividade do espectador. 
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papel fundamental na elaboração de um teatro com intenção política: Erwin Piscator e Bertolt 

Brecht.  

A contribuição de ambos foi vasta e apresentou-se numa estrutura capaz de rediscutir a 

maneira como encenação, dramaturgia, estética e atuação eram colocadas na época. Esses 

autores apresentam em comum a clara intenção política em seu fazer teatral e, ao colocarem em 

prática suas ideias, trouxeram à tona o teatro com seus mecanismos, efeitos e técnicas que 

lembravam ao espectador que ele não estava imerso numa ilusão. O espectador era assim 

convidado a se posicionar diante do que via. A realidade ou a ruptura de ficção era revelada em 

diversas formas, seja pelo documento na cena ou por meio de um teatro que ressaltasse a 

artificialidade do que estava sendo mostrado.  

O Teatro Épico deu-se num contexto de efervescência política na Europa, marcado pela 

Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, seguido da ascensão de Adolf Hitler na 

Alemanha; todo esse período foi compreendido pela vida e obra de Piscator e Brecht. Portanto, 

“os pressupostos do teatro épico são de ordem teórica, ideológica, histórica, social, política e 

pessoal” (COSTA, 2010, p. 232). Tais pressupostos refletiam seu tempo e não resta dúvida que 

para esses autores o político perpassava uma crítica severa ao capitalismo; “Brecht foi 

anticapitalista a vida inteira por saber dos desastres que esse sistema produz, inclusive na 

subjetividade das pessoas” (COSTA, 2010, p. 219). 

O teatro Épico é, portanto, indissociável da intenção política, e o que entendemos como 

teatro épico nos tempos atuais é tratado, em sua origem, como teatro político: 

 

Brecht não é sinônimo de teatro épico. Quando Brecht chegou a Berlim, esse ponto 

também já estava resolvido. Chamar de teatro épico um tipo determinado de teatro 

que se fazia na Alemanha também já estava, não na boca de todo mundo, mas pelo 

menos a turma dele (Piscator, Döblin) já chamava o teatro político de épico. 

Simplesmente porque a esfera do político é a esfera do épico e o teatro que trata 

diretamente de assuntos políticos é teatro épico. Tão simples assim. (COSTA, 2010, 

p. 215) 

 

A investigação desta dissertação tem, portanto, no Teatro Épico uma das referências ao 

tratar sobre intenção política; ainda que o sentido e as formas de organização da política não 

sejam estáticos, e que muito tenha acontecido desde meados do século XX para cá. Ao refletir 

sobre práticas teatrais com intenção política nos tempos atuais, é possível identificar as diversas 

maneiras de organização da cena, como algo que potencializa tal intenção política. Em 

determinados teatros, não está na mensagem que será levada ao espectador o cerne da questão. 

“Os dramaturgos de hoje em dia não querem explicar à sua plateia a verdade a respeito das 

relações sociais e os melhores meios para acabar com a dominação” (RANCIÈRE, 2010b, p. 
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115), ainda que muito do que se entendia como reivindicação na época de Brecht e Piscator 

ecoe em manifestações desse início de século XXI.  

A crítica ao capitalismo, à exploração do homem pelo homem, e à eugenia36 têm se 

reconfigurado num presente sombrio. Não se trata de um retorno do passado simplesmente, mas 

de uma complexidade própria da história que é, em si, inacabável. “Tal como as flores se voltam 

para o sol, assim também, por força de um heliotropismo secreto, o passado aspira a poder 

voltar-se para aquele sol que está a levantar-se no céu da história” (BENJAMIN, 2013, p. 2). 

Esta pesquisa identifica-se também com o Teatro Épico, pois sua configuração de 

experimentação cênica dá-se a partir de questões próprias da esfera pública, que acontecem na 

tessitura da vida em contextos sociais e coletivos “no sentido do que acontece na rua, com muita 

gente envolvida, essa situação em que nós estamos, a esfera política, a esfera dos negócios, a 

esfera das guerras, isso tudo é a esfera do épico” (COSTA, 2010, p. 214).  

Erwin Piscator é fundamental na consolidação do Teatro Épico e “as coisas que ele fazia, 

que eram teatro épico, ainda não tinham nome porque só o inimigo chamava aquilo de épico 

para desqualificar” (Ibidem, p. 221). Em 1929, Piscator publica o livro Teatro político, que 

consolida sua pesquisa em torno de um teatro que ele já experimentava em suas grandes 

encenações. Este autor: 

 

concebeu, desde cedo, uma ideia de teatro político que visava banir da cena qualquer 

traço de “expressionismo” individualista, irracionalista, burguês e “reaccionário”, e 

lutar por um teatro que tivesse uma imediata e directa influência na transformação da 

vida, e que fomentasse a informação e a tomada de consciência dos “porquês” e dos 

“comos” da realidade de todos os dias. (VASQUES, 2007, p. 8). 

 

Piscator colocou um filme com cenas de guerra no espetáculo Apesar de tudo, de 1925, 

e descreve a prática como Drama Documentário37 

 

As filmagens apresentavam brutalmente todo o horror da guerra: ataques com lança-

chamas, multidões de seres esfarrapados, cidades incendiadas: ainda não se 

estabelecera a “moda” dos filmes de guerra. Nas massas proletárias aquelas cenas 

deviam ter influência muito maior que a de cem relatórios (PISCATOR, 1968, p. 81). 

 

Levar documentos para a cena foi, sem dúvida, uma prática que pretendia dialogar com 

o que ocorria fora dela, com o cotidiano. “Em Apesar de tudo! o filme foi um documento” 

(PISCATOR, 1968, p. 81), assim define o autor de Teatro político, sendo um dos pioneiros 

                                                           
36 Termo criado no fim do século XIX que significa “bem nascido” e guiou uma série de estudos e práticas de 

extermínio e “higienização” social. Na Alemanha, a crença em uma supremacia ariana, consequência dessas ideias, 

culminou no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial.  
37 A ideia do drama documentário impunha, por sua vez, uma ligação entre a ação cênica e as grandes forças 

atuantes da história – concepção que contradiz radicalmente o drama rigoroso (ROSENFELD, 1985, p. 119). 
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nesta prática. Piscator abriu campo na época para experimentar outro teatro ao inserir na cena 

dados externos à ilusão teatral.  

Dessa forma é inegável que o teatro de Piscator e de Brecht foram essenciais na 

construção de novas formas de pensar o teatro. Para o recorte desta dissertação, interessa, nesses 

autores, as rupturas colocadas em suas encenações, seja pela investigação de novos formatos 

ou pela tentativa de levar à cena falas dos sem-parcela. Naturalmente, o entendimento do fazer 

político transformou-se muito da primeira metade do século XX para hoje, mas o intento de 

interferir na realidade ou transformá-la é fator comum a essas referências e a essa investigação.  

O fazer artístico para Brecht e Piscator está associado ao fazer político com intenção de 

interferir no seu tempo e transformá-lo. Era um teatro que pretendia-se engajado e implicado 

com a realidade e que, neste sentido, responde parte da pergunta inicial desta pesquisa sobre 

como o teatro interfere em seu tempo e afeta-se por ele.  

Depois de Brecht e Piscator, novas rupturas se deram ao longo do século XX, firmando 

de uma vez por todas outros espaços de experimentação para o teatro.  

Hans-Thies Lehmann, em seu livro O teatro pós-dramático (2007), aponta que  

 

O “impulso” para a constituição do discurso pós-dramático no teatro pode ser descrito 

como uma sequência de etapas de auto-reflexão, decomposição e separação dos 

elementos do teatro dramático. O caminho leva do grande teatro do final do século 

XIX, passando pela diversidade das formas teatrais modernas nas vanguardas 

históricas e pelas neovanguardas dos anos 1950 e 60, até o teatro pós-dramático no 

final do século XX. (LEHMANN, 2007, p. 78). 

 

Lehmann coloca que ao longo do século passado “desenvolveu-se um novo tipo de 

autonomia do teatro como prática artística independente” (Ibidem, p. 81) da literatura 

dramática. Mais que isso, ao longo do século XX o teatro realizou tantas experimentações e 

algumas delas deram espaço para transversalidades e poéticas de ruptura do próprio teatro como 

tal, que abriu-se para outras artes, “o tratamento diferenciado dos signos teatrais acaba por 

tornar fluidas as fronteiras que separam o teatro das práticas artísticas que aspiram a uma 

experiência real, como a ‘arte performática’” (Ibidem, p. 223). 

Dessa forma, com tantas possibilidades estéticas em experimentações artísticas, é 

possível destacar também a Performance como espaço de criação essencial na construção de 

uma arte que afetou-se e ainda afeta-se e interfere politicamente no seu tempo. 
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1.4 O teatro atravessado pela performance 

 

 

A escolha da performance como referência de pesquisa nesta dissertação objetiva 

identificar a intenção política demarcada num teatro que rompe fronteiras em sua fruição com 

outras artes. Características próprias da performance influenciaram e influenciam a construção 

de um teatro que rompe com as amarras da ficção ao flertar com o Real. Josette Féral nos diz 

que: 

se há uma arte que se beneficiou das aquisições da performance, é certamente o teatro, 

dado que ele adotou alguns dos elementos fundadores que abalaram o gênero 

(transformação do ator em performer, descrição dos acontecimentos da ação cênica 

em detrimento da representação ou de um jogo de ilusão, espetáculo centrado na 

imagem e na ação e não mais sobre o texto, apelo a uma receptividade do espectador 

de natureza essencialmente especular ou aos modos das percepções próprias da 

tecnologia) (FÉRAL, 2008, p. 198). 

 

Na construção histórica dessas duas expressões é possível identificar elementos de 

criação que romperam e rompem com a representação e o texto, “a noção de performatividade 

está no centro de seu funcionamento” (FÉRAL, 2008, p. 197). É o que a autora chama de teatro 

performativo: 

 

Uma das principais características desse teatro é que ele coloca em jogo o processo 

sendo feito, processo esse que tem maior importância do que a produção final. Mesmo 

que essa seja meticulosamente programada e ritmada, assim como na performance, o 

desenrolar da ação e a experiência que ela traz por parte do espectador são bem mais 

importantes do que o resultado final obtido. (FÉRAL, 2008, p. 209). 

 

Frentes diversas direcionam o entendimento de performance em diferentes percursos 

conceituais; este trabalho pretende identificar uma percepção que aproxime arte e vida e que 

dialogue com os Teatros do real.  

Ao longo da segunda metade do século XX, a Performance Art configurou-se em 

experimentações diversas que redimensionaram o fazer artístico, sendo essenciais na 

desconstrução da própria arte como compreendida até então. Nos anos 1960 e 70, quando 

radicalidades nas artes e na cultura revelavam uma revolução comportamental e uma nova 

percepção sobre o corpo, a performance se colocou na linha de frente dessas mudanças, 

tornando-se campo de produção de conhecimento e pesquisa. Reconhecer essa trajetória e sua 

importância, não impede, no entanto, que se amplie a compreensão de performance para além 

da própria arte.  
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Em certos contextos, a performance apresenta-se como produto artístico no mercado das 

artes e parece que em algumas criações perdeu-se o caráter processual, que valoriza a 

experiência, em detrimento da obra como resultado artístico acabado.  

Esse pensamento dimensiona a performance no campo da obra de arte que pode ser 

comprada para ser exposta ao público, é o que diz Nina Caetano em diálogo com Josette Féral, 

no texto “A Performance Morreu? Antes ela do que eu”, publicado no portal online Primeiro 

Sinal. Nina Caetano escreve, em fevereiro de 2011, sobre “uma parte da configuração dos 

eventos ocorridos em Belo Horizonte nos últimos meses” e aponta que  

 

As performances tinham hora e lugar delimitado e divulgado, garantindo o interesse 

do público “especializado”. Muitas vezes, inclusive, o espaço da ação era previamente 

delimitado pela organização, de acordo com os apoios ou patrocinadores do evento. 

Ora, se uma performance se vê restrita a ocupar determinado espaço ou a ser 

delimitada em termos de hora e lugar de apresentação, ela se encontra “desinvestida” 

de todos os elementos que a caracterizam como performance – isto é, como uma 

manifestação de caráter experimental e eventual, a qual coloca em risco o performer 

e o espectador – e que a conectam às suas possibilidades políticas (CAETANO, 2011, 

p. 1). 

  

 É possível afirmar, em diálogo com a autora, que sujeitar a performance aos 

patrocinadores ou às limitadas leis de incentivo, num formato que precise atender às 

expectativas do mercado, nos parece limitado quando se pensa na potencialidade política que a 

performance pode alcançar.  

A performance feita para e por artistas que a delimitam como obra de arte acabada, e 

que muitas vezes distanciam-na das ações cotidianas da vida, restringem-na como produto 

apresentado para um seleto grupo de apreciadores.  

Richard Schechner, ao escrever What is Performance? (2006), associa o entendimento 

do conceito de performance às ações do cotidiano, da experiência, da vida. Ele associa o “ser” 

(being), o “fazer” (doing) ou “mostrar que faz” (showing doing) a instâncias artísticas, mas 

também a práticas culturais relativas tanto “aos esportes quanto às diversões populares, [tanto] 

ao jogo [quanto] ao cinema, [tanto] aos ritos dos curandeiros ou de fertilidade [quanto] aos 

rodeios ou cerimônias religiosas” (FÉRAL, 2008, p. 198). A performance está então, em sua 

visão, para muito além das artes. Nesse sentido, Schechner afirma: 

 

Nos negócios, nos esportes e no sexo, “realizar performance” é fazer algo no nível de 

um padrão – ter sucesso, ter excelência. Nas artes, “realizar performance” é colocar 

esta excelência em um show, numa peça, numa dança, num concerto. Na vida 

cotidiana, “realizar performance” é exibir-se, chegar a extremos, traçar uma ação para 

aqueles que assistem. No século XXI, as pessoas vivem pelos meios da performance 

como nunca viveram antes (SCHECHNER, 2006, p. 28, tradução nossa). 
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Dessa forma, a ideia de performance escapa da arte e aproxima-se da realidade, ao 

identificar-se novamente com a experiência, com o acontecimento. A linha de pensamento de 

Richard Schechner reivindica o instante atrelado ao ato e nesse ponto é que suas ideias 

contribuem para esta pesquisa. 

Não se trata aqui de definir uma ideia assertiva que defina performance, mas de 

identificar um recorte que contribua para essa investigação ao reconhecer que há uma leitura 

que associa radicalmente a performance à vida. “Nesta forma artística, que dá lugar à 

performance em seu sentido antropológico, o teatro aspira a produzir evento, acontecimento, 

reencontrando o presente.” (FÉRAL, 2008, p. 209). 

A presença dos corpos de performers e dos corpos de espectadores(as), ou a presença 

de fronteiras fluídas – a presença de corpos que participam do acontecimento, evoca a 

importância do instante transcorrido no pacto coletivo que é dado no teatro performativo, pois 

“a imediatidade de toda uma experiência compartilhada por artistas e público se encontra no 

centro da ‘arte performática’” (LEHMANN, 2007, p.223). Neste sentido, as ideias colocadas 

aqui influenciaram diretamente a criação das ações de convívio desenvolvidas nesta pesquisa.  

Durante o percurso dessa investigação a esfera vital e social foi campo fértil não apenas 

para servir de inspiração para o ato criativo, mas para atenuar a linha entre arte e vida na 

identificação de caminhos possíveis para as Irrupções do real. O teatro que vai ao encontro da 

tessitura da vida, aberto ao que acontece fora das camadas da ficção, busca performatividades 

também no cotidiano, que revelam-se potentes enquanto atos políticos, mas que não 

necessariamente têm uma intenção artística. Ileana Diéguez contribui e muito para essa 

percepção quando nos diz que:  

 

A performatividade e a teatralidade apontam um tecido de disseminações que 

atravessam as noções disciplinares de teatro ou performance art, instalando-se no 

espaço de travessias, liminaridades e hibridizações, onde se cruzam e se interrogam 

os campos da arte, da estética e da política (DIÉGUEZ, 2010, p.145). 

 

Essa ideia de liminaridade que direciona a pesquisa da autora parte de um diálogo com 

os estudos do antropólogo Victor Turner,38 que assim como Schechner intenta aproximar a arte 

da vida ou, mais que isso, percebe pontos de interseção entre esses dois lugares. 

 

A liminaridade tem textura política por implicar em processos de inversão de status. 

É uma antiestrutura, um "espaço potencial" a partir do qual se desautomatizam os 

discursos do campo da arte e da representação, dinamitando lugares comuns 

(DIÉGUEZ, 2010, p.180).  
                                                           
38 Antropólogo britânico que viveu entre 1920 e 1983, trabalhou com Richard Schechner e foi estudioso da 

performance, dos rituais e do Drama Social.  
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Em seus estudos a autora reconhece as potencialidades políticas que dão-se entre 

fronteiras e nessas frestas, - Onde ocorrem acontecimentos da esfera vital em contato com a 

arte, é que talvez se encontrem os Teatros do real.  

Há então, nessas expressões artísticas que passam desde o Teatro Épico até o Teatro 

Performativo, a tentativa de refletir e interferir no seu tempo. Essas formas de arte, quando 

engajadas, com intenção política são, sem dúvida, referências para o teatro que pretendemos 

pesquisar. Os Teatros do real bebem em todas essas fontes e nos parece que traçam um caminho 

parecido no sentido de dialogar com seu tempo. É um teatro também interessado no que 

acontece a nossa volta, não à toa ganha esse nome: Teatros do real.  

Abordar esse teatro é tarefa delicada, porque quando se pensa no sentido de “real” abre-

se um campo amplo repleto de camadas de significados impossíveis de serem esgotados. 

Aportes de outras áreas de conhecimento tentam dar conta do assunto e naturalmente é preciso 

buscar referência nelas, ainda que não sejam o foco da dissertação. Abordar um tema tão 

complexo sem perde-lo de vista, eis o desafio. A intenção aqui é abordar o tema – real – em 

diálogo com os Teatros do real, ainda que o assunto transborde.  

 

 

1.5 O real – leituras possíveis acerca do assunto 

 

 

Este assunto repleto de leituras possíveis nos coloca frente a uma verdadeira equação. 

De que ponto partir para abordar o real, já que estamos falando de Teatros do real? À primeira 

vista, uma leitura precipitada resume seu sentido ao de realidade. O real seria então a realidade, 

pronto. Soa até irônico e continuamos sem entrar no cerne da questão, porque transferiríamos 

a dúvida para o sentido de realidade. Ao simplificar a questão, corre-se o risco de se identificar 

com uma série de produções que utilizam a ideia de fato para falar em nome da realidade ou 

em nome da verdade. Longe disso, a ideia aqui é fugir do conceito de real como verdade ou 

como algo dado e de fácil acesso. 

De início escolhemos direcionar o entendimento do termo a partir de leituras de Jacques 

Lacan, que desenvolve o tema dentro de sua área profissional específica. A ideia é abordá-lo 

pontualmente para que sirva de fundamento no campo teatral.  

“O Real, tal como Lacan o concebe não é o equivalente da realidade. Trata-se daquilo 

que escapa, daquilo que é estritamente impensável” (LIMA, 2013, p. 101). Em seus seminários 

apresentados na segunda metade do século XX, a partir de 1953, Jacques Lacan nos coloca 
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frente a um Real que remete ao trauma, à falta, ao vazio e “já que as palavras sempre faltarão 

para dizer do real, podemos chamá-lo por outros nomes: ponto irredutível, ponto inerte, ponto 

de escape” (GUIMARÃES, 2004, p. 33). E ainda, Lacan apresenta um sistema que atrela o Real 

ao Simbólico e ao Imaginário: 

 

A mãe, ou outro representante da cultura, da língua materna, nomeia as relações, 

dando passagem ao registro simbólico, incluindo a terceira dimensão, a língua ou a 

cultura. É por isso que se diz que, em torno do real, instaura-se um registro imaginário 

(o que nasce da fantasia entre dois) e outro simbólico (o que advém da linguagem que 

faz a todos, seres de palavras, ou falados, inaugurando a dimensão do inconsciente). 

Nesse modelo, aparece o sujeito, ao perfazer sua passagem no real, por dois registros 

que seriam dele indissociáveis, a saber: o imaginário e o simbólico. Registros 

singulares, quase sempre interconectados, sem possibilidade de se definir cada um 

deles isoladamente, são interdependentes (SOUZA-BORTOLINI, 2013, p. 161). 

 

Ora, se o Imaginário (ilusão) e o Simbólico (linguagem) estão atrelados ao Real – escrito 

em letra maiúscula quando relacionado ao sentido lacaniano, - nossa percepção de mundo passa 

por essas três instâncias psíquicas e tudo que está a nossa volta é delimitado por elas. E sendo 

o Real impossível de ser representado ou “aquilo que não se sabe, ou não se pode definir, apenas 

circundar” (Ibidem, p.161), como é possível, ou melhor, é possível acessá-lo?  

Talvez o Real se dê a conhecer por “elementos que falham à consciência” (NAVES; 

PARAVIDINI; ROMERA, 2011, p. 1) que escapam à simbolização (SOUZA- BORTOLINI, 

2013, p. 161). Então é possível tocar o Real na incapacidade de simbolizar o acontecido? Ainda 

que isso seja raro? Já sabemos que não é possível retê-lo porque no momento seguinte o 

Imaginário e o Simbólico refazem a tríade. Mas e tocá-lo? 

Se para Lacan o Real perpassa o instante transcorrido (LACAN, 1953) ele nos dá uma 

pista. O Real perpassa, de alguma maneira, o instante, fugaz e inalcançável. Mas se o Real 

perpassa o instante, ainda que transcorrido, continuamos na mesma, porque o instante também 

é inacessível. Então, o que nos resta? A busca. Aproximar-se do Real.  

No caso do teatro, ainda que seja arte e que lide com o simbólico por todo o tempo, há 

um diferencial, assim como outras expressões das artes cênicas, já que lidam com o presencial, 

com o ato aqui e agora e, por isso, lidam com o instante. É no encontro com a plateia que o 

teatro acontece. 

Esta percepção nos faz acreditar que, pelo instante ser indissociável do teatro, ele está 

aberto, ou deve estar, ao que acontece à sua volta, ao se estabelecer na presença. Da experiência 

partilhada e nela, talvez escape o Real. É uma hipótese.  
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Este Real de que nos fala Lacan, talvez norteie os Teatros do real, mas talvez também 

norteie outros teatros que estão preocupados com a presença, com a tensão entre o visível e o 

invisível. 

Há outras leituras possíveis para a palavra real; sempre há, mas o que interessa nas ideias 

lacanianas é inspirar-se, abrir-se para as rupturas, para as frestas do simbólico, em busca da 

experiência. Interessa o conceito de que nossa percepção passa pelo filtro da tríade já citada 

(Simbólico, Imaginário e Real) e que a percepção da realidade como totalidade externa a nós é 

impossível, pois ela é limitada e moldada pelo nosso olhar.  

 

A condição básica da identificação do real é circunstancial e relativa. (É o real para 

mim, o real que eu vejo, ou que nós vemos). Portanto, esse reconhecimento ou sua 

constatação são parte de um complexo processo de aceitação e descobrimentos, frente 

aos quais os espectadores e os atores são participantes ativos em um jogo de acordos, 

encontros e desencontros. (CARRERA; BULHÕES-CARVALHO, 2013, p. 36).  

 

Então, a ideia de realidade como verdade ou como fato, que será levada à cena para que 

se tente comprovar algo não parece caber neste entendimento mais amplo e relativo sobre o 

assunto. 

No livro Prácticas de lo real en la escena contemporánea, José A. Sánchez faz um 

estudo sobre o tema e dialoga com diversos teóricos, entre eles, o próprio Lacan. Ao afirmar 

que “a realidade está aí, mas é inalcançável” (SÁNCHEZ, 2007, p. 84) ou ainda que “o real se 

instalou no corpo (...) no corpo, a alucinação, o pesadelo e realidade histórica coincidem”39 

(Ibidem, p.114), o autor sugere que o real instalado no corpo perpassa instâncias psíquicas que 

moldam nossa percepção tornando-o inalcançável, irrepresentável.  

Para esclarecer sua colocação Sánchez utiliza como exemplo a morte – “Lo real es la 

muerte” (Ibidem, p. 161) como uma “lacuna que resiste à representação”: 

 

A morte é um dos golpes mais violentos que nos devolve a realidade, e portanto é um 

dos indícios mais claros do que temos chamado de real. A morte do outro provoca o 

efeito da incredibilidade, a sensação de que vivemos um pesadelo, uma ficção distinta 

à ficção em que cotidianamente habitamos. E esse choque de ficções é o indício do 

real. (SÁNCHEZ, 2007, p. 161, tradução nossa). 

 

A questão é delicada principalmente porque hoje muito se tem falado em nome do real 

sem que se considere a complexidade do assunto. “Caberia perguntar em que medida o trabalho 

com o real como produtor de efeitos de realidade se relaciona com as estratégias de mercado, 

                                                           
39 Tradução nossa para “la realidad está ahí pero es inaccesible. Lo real se ha instalado en el cuerpo (…) Y en el 

cuerpo la alucinación, la pesadilla y la realidad histórica coinciden”. 
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ou se ele representa uma transformação efetiva das relações constituintes da cena?” 

(CARRERA; BULHÕES-CARVALHO, 2013, p. 34). Esta transformação efetiva das relações 

constituintes da cena de que nos fala André Carreras e Ana Bulhões-Carvalho serve também 

como mote para repensar a experiência compartilhada entre artistas e espectadores. E neste 

sentido, essa transformação efetiva pode ser buscada num contexto criativo com intenção 

política, de que falamos outrora, em experimentações que efetivamente desejem repensar as 

relações que configuram o teatro. 

Mas estes Teatros do real não estão interessados apenas na experiência vivida aqui e 

agora na troca com o (a) espectador (a). Na verdade estes teatros buscam uma relação direta 

com a experiência também vivida fora da cena. Eles pretendem trazer ao palco impressões sobre 

o mundo externo como assunto a ser tratado na dramaturgia, na encenação. Dessa forma tem-

se outro entendimento do sentido de real, que não necessariamente está atrelado ao instante, 

mas configura-se em impressões sobre os acontecimentos da esfera da vida. 

O sentido do Real que pode escapar ao instante no momento da cena, e que também 

pode escapar ao instante fora dela, se dá na experiência ocorrida no presente, que nos remete 

ao trauma, ao não representável de que nos fala Lacan. Este sentido difere-se de um real 

caracterizado como assunto de peças teatrais que utilizam documentos e impressões sobre 

experiências vividas.  

André Carreras e Ana Bulhões-Carvalho esclarecem estas duas possíveis leituras sobre 

o sentido de real, que direcionam este teatro em suas práticas e experimentações: 

 

Para contribuir com essa reflexão, podem-se identificar, na abrangente listagem de 

nomenclaturas que dão suporte ao “teatro do real”, duas grandes correntes: 1) uma 

que, principalmente, toma o real como elemento temático, isso é, sua proposta inicia 

a inovação na própria dramaturgia textual, no arrolamento de materiais, de 

documentos e no seu agenciamento pela criação dramatúrgica; 2) e uma segunda, que 

privilegia o real como matéria da experiência na cena, o real como acontecimento, 

como irrupção no tecido ficcional. (CARRERA; BULHÕES-CARVALHO, 2013, p. 

37). 

 

Estas duas compreensões não são antagônicas, apesar de distintas. Parece-me que toda 

tentativa neste teatro de buscar o real caracteriza este teatro. E a princípio, nesta pesquisa, 

interessam as maneiras diversas de dialogar com o assunto. 

Estas experimentações que tratam o real como tema também precisam lidar com a 

experiência, só que agora a experiência foi vivenciada fora da cena e o que resta são as 

impressões sobre o ocorrido. É interessante refletir que, ainda que o ocorrido se dê a partir de 

nossa percepção e isso molde nosso entendimento sobre ele, esta percepção é concreta e parcial. 

Sendo assim ela nos interessa, a percepção sobre o que houve, pois em última instância é ela 
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que será levada ao palco como material significante. “O pressuposto do que hoje se convenciona 

chamar ‘teatro do real’ ou ‘cena do real’ é que tudo o que ocorre na cena pode ser documentado 

e foi baseado em pesquisa de arquivos e registros”. (Ibidem, p. 35). A tentativa é de trazer estas 

impressões, entendendo que, sobre qualquer registro ou arquivo do acontecido, é o ponto de 

vista que nos interessa. 

Ao documentar o acontecimento ocorrido na esfera da vida, a composição artística 

reitera o campo do simbólico dado no palco e torna-se parte de um complexo campo em que se 

inserem esses Teatros do Real. A realidade cotidiana, repleta de performatividades, vale por si 

sendo experimentada a todo instante. Mas quando se trata de um pacto teatral entre atores, 

atrizes e espectadores (as), o instigante é a linha tênue entre a vida e a arte organizada nas 

camadas criativas que a peça constrói. Seria um exercício sem sentido trazer para o palco 

experiências do cotidiano, sem problematizá-las ou friccioná-las com a ficção, quando a 

intenção é teatral. “Pois ainda que credível e ‘real’, a cena é teatral” (Ibidem, p. 35). 

Em última instância, o teatro traz em si uma carga ficcional e por mais que se queira 

buscar esse real, ele sempre estará sobreposto por elementos simbólicos que o compreendem 

num acontecimento artístico, portanto estético. 

 

O simples fato de estar ocorrendo ali, naquele lugar denominado “espaço teatral”, 

compromete e determina a natureza daquele real. Ainda que provoque uma 

experiência verdadeira, essa experiência tem valor de signo, é convencionada, ainda 

que esse signo nasça do contato com o real. (CARRERA; BULHÕES-CARVALHO, 

2013, p. 36).  

 

Este real construído na cena como tema e perpassado pelos elementos simbólicos, ou 

mesmo aquele Real de Lacan que pode escapar ao instante, quando experimentados no teatro 

são abarcados por uma ordem ficcional. Assim, interessa nesta investigação a maneira como o 

material criativo organiza-se na fricção entre o real e a ficção, a maneira como as camadas de 

ficção e as irrupções da realidade se sobrepõem na composição da cena teatral. 

 

Quaisquer que sejam os lugares e os momentos nos quais o teatro acontece, ele sempre 

se caracteriza por uma tensão entre realidade e ficção, entre o real e o fictício. Pois é 

sempre em espaços reais e num tempo real que se passam as representações e são 

sempre corpos reais que se deslocam nestes espaços reais (FISCHER-LICHTE, 2013, 

p. 14). 

 

Assim, nesta pesquisa a ficção confirma-se como parte essencial do material criativo, 

pois é em diálogo com sua presença que o real se configura como tal. Na fricção entre ambos é 

que se estabelece o pacto com o(a) espectador(a) de que aquilo que se passa à sua frente parte 

da realidade ou a documenta. O pacto documental será melhor desenvolvido no capítulo III, 
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pois ele auxilia o público a construir a percepção do documento como tal, como um material 

que partiu da esfera da vida e está ali pela intenção de documentar.  

Não interessa nesta investigação fazer coro à oposição entre o real versus ficção; ao 

contrário, eles complementam-se na construção das diversas camadas de subjetividade que 

permeiam o assunto.  

Como exemplo, no espetáculo As rosas no jardim de Zula (2012), com direção de Cida 

Falabella e realização da Zula Cia. de Teatro, de Belo Horizonte, havia um argumento claro: 

uma das atrizes revisitava sua história com a mãe que, na infância, a deixou com o pai e os 

irmãos para seguir a vida longe da família. Esta obra é claramente permeada por ficção. A 

estética, a maneira como a história é contada, a atuação e o espaço teatral nos remetem à ficção, 

mas há um dado importante que é oferecido ao longo da peça: aquela história aconteceu com 

uma das atrizes.  

 

 

Foto: http://www.zulaciadeteatro.com.br/ 

FIGURA 2 - Espetáculo As Rosas no jardim de Zula. Belo Horizonte, 2012. 

 

A partir do momento que o dado do real fica claro para o(a) espectador(a), toda ficção 

presente na obra vai de encontro à realidade colocada na nossa frente. Então, não se trata aqui 

de definir quanto de ficção há no espetáculo, mas de aceitar que há um flerte com o real quando 

se toma consciência de que aquela história partiu da experiência de uma das atrizes. Quando 

firmamos este pacto com os artistas, a realidade irrompe na cena e redimensiona a própria ficção 

da peça.  



44 
 

 

O cerne da questão é sublinhar que este teatro interessado pelo real também é carregado 

de ficção, seja por meio de construções simbólicas que lidam com o real como tema e que 

trazem percepções sobre ele, ou na tensão entre o visível e o invisível elucidada por Lacan.  

Porém, aproveitar-se do sentido de real para falar em seu nome e explorar uma possível 

dicotomia entre realidade versus ficção tem sido prática recorrente na indústria do 

entretenimento. Ao tratar o real como verídico e a ficção como não-verídica, limita-se a 

compreensão da questão na tentativa de atrair audiência, pois produtos ditos reais têm-se 

revelado lucrativos na espetacularização do cotidiano.  

 

 

1.6 Crítica à banalização do Real  

 

 

A indústria do entretenimento que opõe a realidade à ficção tem servido para justificar 

uma série de produções que vendem o real como se ele fosse um produto. Real como verdade 

factual, como se a apresentação desse dito real não estivesse afetada pelo recorte de um olhar; 

ou real como exposição da vida privada numa moeda de troca que vende o que é íntimo num 

estímulo a um voyeurismo rentável.  

A circulação social crescente de uma infinidade de imagens, nos meios de comunicação 

de massa, sobretudo na televisão e na internet, confunde as velhas noções de autoria, identidade 

e originalidade (SOUZA-BORTOLINI, 2013, p. 46). E neste sentido há um mercado nos 

tempos atuais que produz uma noção de autêntico a partir de produções que refletem “fatos 

reais”, em edições que naturalmente são construídas a partir de um ponto de vista ficcional, 

embora se insista sobre a noção de verdade por trás do produto que se vende.  

Como exemplo, vê-se na televisão programas que apresentam histórias “reais” em que 

a miséria é explorada como atração do sensacionalismo ou em diversos reality-shows que 

espetacularizam a vida cotidiana.  

 

O programa, que aparentemente filma o desenrolar da vida, na verdade corresponde a 

uma roteirização desta, pondo ênfase nos tempos fortes, em especial nos resumos 

cuidadosamente montados que dramatizam certos momentos-chave das 24 horas 

filmadas sem descontinuidade. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 285).  
 

Essa construção do mercado que experimenta a manipulação do real, tem como selo 

garantido o interesse das grandes massas consumidoras, ávidas pelas tramas, as paixões e 

intrigas que são criadas. “Não é a banalidade do real que é mostrada, mas um real que se tornou 
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espetáculo, parecendo um filme com suas lágrimas e seus risos, seus dramas e seu final feliz, e 

filmado como tal, com closes, flashbacks, montagem precisa, fundo musical.” (Ibidem, p.285).  

Não se pode ser taxativo ao falar de ficção e real num mundo em que as imagens ecoam 

a todo tempo e onde cresce o acesso à produção e ao consumo delas. A ficção está na esfera da 

vida, mas não necessariamente dá-se de maneira espetacularizada. Já em 1967, Debord escreveu 

sobre a Sociedade do Espetáculo, e hoje, cá estamos, rodeados e rodeadas por um excesso de 

informações, de publicidade, numa comunicação de largo alcance com a internet e a tecnologia 

do início do século XXI.  

“No mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso” (DEBORD, 

2003, p. 11) e “o consumidor real toma-se um consumidor de ilusões” (Ibidem, p. 27), pois “a 

mercadoria é esta ilusão efetivamente real, e o espetáculo a sua manifestação geral” (Ibidem) 

ou ainda “onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens tornam-

se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico.” (Ibidem, p. 13).  

Este comportamento hipnótico se escancara quando torna-se difícil o discernimento 

entre o que é falso e verdadeiro, já que a ilusão é dada ao associar a felicidade ao consumo. 

 

O esquema é o seguinte: um programa alicerçado no real (noticiário, documentário, 

grandes reportagens) e em seguida outro no reino da ficção (novelas, filmes etc.), e 

por aí vai se alternando. Debord, enfaticamente, observa que esta imagem manipulada 

da realidade pelos meios de comunicação de massa faz com que o reino das emoções 

(raiva, felicidade etc.), assim como a justiça, a paz e a solidariedade, sejam 

apresentadas como espetáculo. Os meios de comunicação de massa criam a partir daí 

uma realidade própria para que a sociedade se solidarize e crie novos critérios de 

julgamento e justiça conforme seus conceitos manipuladores. A sociedade 

transforma-se numa sociedade do espetáculo, na qual a contínua reprodução da cultura 

é feita pela proliferação de imagens e mensagens dos mais variados tipos. A 

conseqüência é uma vida contemporânea super-exposta e invadida pelas imagens, 

operacionalizando um novo tipo de experiência humana, caracterizada por um modo 

de percepção que torna cada vez mais difícil separar-se ficção de realidade’ (BAHIA, 

2005, p.1). 

 

A linha que separa a ficção da realidade parece atenuar-se cada vez mais e o “reino das 

emoções” submete-se à excessiva proliferação de imagens e à oferta de mercadorias 

empacotadas numa promessa que confunde nossas percepções de mundo. “Há, inclusive, uma 

nova forma de olhar sendo impressa nos corpos de uma geração, dada a evidência da era 

televisiva, digital ou, ainda, do universo das virtualidades” (SOUZA-BORTOLINI, 2013, p.46).  

A espetacularização da vida cotidiana, no mundo virtual, nas redes sociais, portais de 

vídeos, blogs e nos sites diversos, ganha ainda mais força e torna-se fácil perder-se entre tantas 

imagens que se constroem e se desfazem num curto intervalo de tempo.  
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Sem dúvida, uma atração por vídeos do Youtube que expõem situações cotidianas, 

situações corriqueiras, é em geral despertada pela curiosidade e pelo voyeurismo diante da vida 

cotidiana; nesse meio são os próprios consumidores que produzem e consomem a avalanche de 

imagens. Muitos vídeos são viralizados por seu potencial de exposição do dito real; vídeos que 

ganham visibilidade de uma hora para outra e somem com a mesma velocidade com que 

aparecem. E em meio a isso tudo, ainda deve-se lidar com montagens que interferem na 

imagem, com notícias inventadas intencionalmente, áudios vazados e uma série de shows 

midiáticos que mais nos distanciam do sentido de real do que nos aproximam.  

 

Ver o real é um desejo difundido e aceitado como demanda da cultura, e tem alcançado 

tal dimensão que se tornou difícil reconhecer a autenticidade daquilo que seria 

realidade. Nossa desconfiança com relação às narrativas que parecem oferecer 

simulacros de real abre espaço para que busquemos algo mais sólido como referências 

que nos situem no mundo. O teatro tem feito esforços nesse sentido, portanto, é 

preciso considerar as experiências do teatro do real em um contexto no qual se tornou 

usual, principalmente nos meios de comunicação de massa e nas práticas políticas, o 

procedimento da confusão entre a realidade e a ficção. (CARRERA; BULHÕES-

CARVALHO, 2013, p. 39). 

 

Esta confusão entre ficção e realidade dá-se porque cada vez mais o sentido 

circunstancial e relativo (CARRERA; BULHÕES-CARVALHO, 2013) da palavra real, serve 

também para a palavra ficção.  

A construção da nossa percepção da realidade perpassa a ficção e a esfera simbólica 

reivindicada na arte também está presente na tessitura da vida, mas espetacularizar o cotidiano 

numa lógica de mercado não nos parece um caminho para lidar com as subjetividades do real.  

Talvez seja o caso de seguir em contramão, de realizar rupturas ou criar espaço-tempos 

próprios, que reivindiquem a busca pelo real a partir do encontro, da presença e do invisível. 

Talvez seja o caso de “passar para o lado oposto: a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo 

no real”. (DEBORD, 2003, p. 10). Talvez seja o caso de atentar-se à arte, às imagens que ela 

propõe, ou à maneira como ela organiza suas imagens, atentar-se às camadas de subjetividade 

de cada criação que são capazes de ultrapassar a limitada dicotomia entre realidade versus 

ficção.  

 

Mais especificamente, o teatro, em sua efemeridade, traz a imagem para um campo 

específico da arte, ao propor imagens corporais em movimento, jogos de imagens, ao 

entrecruzar diversas artes. São imagens que envolvem a simultaneidade de diferentes 

olhares – o dos atores ou dos artistas e o dos diversos espectadores –, em um 

tempo/espaço presentificado, ou em atos. O cruzamento de olhares entre artistas, a 

arte e os espectadores se dá na dimensão do vazio. Nesse espaço de entreolhares, o 

teatro é dialético por si mesmo, e existe, especialmente, no campo do convívio, seja 

ele artístico e processual ou, ainda, efêmero, no que se refere ao encontro com os 

espectadores. (SOUZA-BORTOLINI, 2013, p. 47). 
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Trata-se de reconhecer que, inicialmente, atentar-se à apresentação das camadas de real 

e ficção na cena teatral pode ser uma estratégia, porque o material apresentado nos Teatros do 

real apresenta subjetividades, impressões sobre a experiência, narrativas do corpo, já que o 

objetivo aqui não é tratar o real como fetiche, mas sim como material criativo em diálogo com 

a própria vida. O cotidiano é evocado, parte-se dele. E, novamente, não se trata de defender que 

as impressões sobre o ocorrido são mais verídicas ou mais legítimas do que a criação que parte 

do imaginário, mas trata-se de provocar fricção entre esses acontecidos e a ficção.  

Parece que a busca por esse real é também a busca pela experiência, seja a que foi dada 

fora do palco ou a que ocorre na esfera teatral. No contexto desta dissertação o sentido de 

experiência associa-se ao acontecimento ou ao “que nos acontece” (LARROSA, 2001, p. 21), 

que não ocorre de forma simples, já que “a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece” (Ibidem, p. 21). O autor Jorge Bondía Larrosa, ao tratar sobre 

o assunto, reitera que o excesso de informação, de opinião, de trabalho e a falta de tempo nos 

afastam da experiência. No cotidiano espetacularizado, assim como a noção de real é 

confundida e explorada, vivenciar experiências tem sido cada vez mais raro, sendo possível 

relacionar os dois conceitos, já que a experiência, assim como o real, também se dá no momento 

presente e também perpassa o corpo.  

O corpo que vivencia o acontecimento, o “sujeito da experiência” (Ibidem, p. 24) é 

“território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de 

algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns 

efeitos”, sendo que este corpo torna-se detentor do “saber da experiência” que “se dá na relação 

entre o conhecimento e a vida humana” (Ibidem, p. 26). Estes conceitos serão desenvolvidos 

no contexto da prática criativa Territórios, principalmente ao tratarmos sobre o documento 

vivo, assunto principal do capítulo IV.  

Dentro da cena – tecido simbólico – os sentidos de experiência e real tocam-se 

novamente. O assunto demonstra ainda mais complexidade, ao potencializar uma ação criativa 

que não fortalece a dicotomia realidade versus ficção, ao contrário, aproveita-se das linhas 

tênues que despontam do acontecimento teatral. 

A partir das subjetividades de cada real que invade a cena, e principalmente sem falar 

em nome dele ou ludibriar o espectador a partir de simulações, aqui não se quer provar algo, 

mas sim compartilhar uma vivência. Experimentar o “aqui e agora” numa sociedade em que o 

“desfalecimento da faculdade de encontro” foi “substituído por um fato alucinatório social: a 

falsa consciência do encontro, a ilusão do encontro” (DEBORD, 2003, p. 136).  
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Com as transformações pelas quais o teatro tem passado neste início de século, parece 

que novamente há artistas interessados e interessadas num contato entre arte e vida. E mais do 

que falar em nome do real ou se sobrepor à ficção, este teatro quer ser político na intenção de 

romper com uma lógica determinada, e esta lógica, a da espetacularização do cotidiano, que 

nos confunde diariamente, pode ser quebrada numa arte que a questione em todas as frentes. 

Seja no entendimento do Real como impossível, seja na apresentação teatral como prática de 

convívio ou ainda evocando o real em sua temática e nas ações criativas e simbólicas. Os 

mecanismos utilizados para estes fins são diversos e serão tratados nas próximas páginas onde 

refletimos sobre os Teatros do real e suas abordagens diversas.  

 

 

1.7 Teatros do real  

 

 

Dentro do campo de pesquisa que abarca os Teatros do real, apresentam-se diversos 

autores e autoras em experimentações e reflexões variadas sobre o assunto. Interessa-nos 

sempre reiterar o recorte já feito nas páginas anteriores: descobrir como este real se apresenta, 

ou como se dá sua busca num teatro que se quer político e crítico à espetacularização do 

cotidiano. O teatro estudado aqui tem Piscator e Brecht como referências iniciais, mas se dá 

numa conjuntura cênica pós-dramática e performativa. 

Para Lehmann, no teatro dramático era imprescindível que tudo fosse inserido “no 

cosmos fictício” (LEHMANN, 2007, p. 163), como se fosse possível realizar “um paralelo do 

drama teatral com a ‘moldura’ de um quadro que unifica a imagem no interior e a delimita em 

relação ao exterior” (Ibidem). Mas o que talvez não fosse questão para este teatro que se quis 

“moldura”, é que diferente da pintura, o teatro tem seu alicerce no aqui e agora. Ou seja, o teatro 

está sempre em apuros com o surgimento do real, e talvez seja melhor lidar com ele do que 

tentar ignorá-lo  

 

Está fundamentado na constituição do teatro o fato de que o real reproduzido 

literalmente pode a todo momento ressurgir na aparência teatral. Sem o real não há o 

encenado. Representação e presença, reflexo mimético e atuação, o representado e o 

processo de representação: essa duplicação, tematizada radicalmente no teatro do 

presente, tornou-se um elemento essencial do paradigma pós-dramático, no qual o real 

passa a ter o mesmo valor do fictício. (LEHMANN, 2007, p. 167). 
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Estas Irrupções do real no tecido simbólico fazem crer que “o teatro pós-dramático 

explicitou o campo do real como permanentemente ‘co-atuante’” (Ibidem, p.164) dentro da 

cena. 

São diversas as possibilidades artísticas que têm interesse nas Irrupções do real. Suas 

formas de apresentação dão-se em: 

 

manifestações teatrais e performativas que variam de intervenções diretas na 

realidade, especialmente no espaço urbano, em geral referidas como site specific, a 

modos renovados de teatro documentário, comuns no panorama recente, sem esquecer 

a proliferação de performances autobiográficas e a inclusão de não atores em cenas 

disjuntas, que projetam um leque diversificado de experimentos ligados, de um modo 

ou de outro, a transgressões da representação. (FERNANDES, 2013, p. 3).  

 

Dentro destas experiências criativas a tentativa de trazer o real à tona difere-se da 

representação, ou seja, apresentar algo em vez de representar este algo é o que, talvez, 

caracterize esta aproximação do teatro com o que lhe é externo e também com o momento da 

encenação. “É como se a representação da realidade fosse inoperante e devesse ceder lugar à 

irrupção da própria realidade em cena” (FERNANDES, 2013, p. 5). 

Na publicação “Experiências do real no teatro” (2013), Silvia Fernandes relembra que 

os Teatros do real “foram assim nomeados por Maryvonne Saison no final da década de 1990” 

com o livro Les théâtres du réel. A partir da autora francesa, Fernandes associa as Irrupções do 

Real ao sentido de “difração”, “tradução limitada para o termo usado por Saison, effraction, 

que ganha contundência quando associado ao rasgo e à fratura” (Ibidem). Fernandes também 

diz que a autora: 

 

partia da distinção filosófica presente em língua alemã para dar conta do argumento, 

ao opor Vorstellung (representação) a Darstellung (apresentação), na tentativa de 

designar a colocação em presença da própria coisa e não a ação psíquica que a torna 

presente ao espírito, e define toda representação como um gesto de envio a algo que 

não está ali. Segundo a autora, em determinadas experiências do teatro contemporâneo 

priorizava-se a concretização material da presença do ator, do espaço, do objeto e da 

situação, em oposição à relação mimética, abstrata, da representação com aquilo que 

representa. (FERNANDES, 2013, p. 4) 

 

Assim, as ideias de representação (Vorstellung) e apresentação (Darstellung) diferem 

entre si, e auxiliam na identificação deste teatro que está mais interessado em apresentar uma 

percepção da realidade do que em representá-la, ainda que o simbólico perpasse a cena.  

Fernandes completa dizendo que a autora, “no período de publicação do ensaio, 

observava que determinados artistas e pesquisadores problematizavam as práticas de 

representação ao pretender que o espectador fosse colocado em confronto direto com as 
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questões tratadas em cena, na reivindicação de acesso imediato ao real” (FERNANDES, 2013, 

p. 4). 

Mas esta reinvindicação de acesso imediato ao real, não significa “a afirmação do real 

em si” (LEHMANN, 2007, p.165), mas sim sua indecidibilidade, revelada numa estratégia de 

jogo cênico que pretende acessar este Real em todas as suas instâncias.  

As criações que permeiam os Teatros do Real também apresentam-se em estruturas 

variadas de encenação e nesse sentido é importante retomar a ideia de política como ruptura, 

pois essas intervenções 

 

operam um desvio no que se considera a mais genuína intenção da criação teatral – a 

produção de uma dramaturgia e de um espetáculo – e sinalizam a multiplicação de 

práticas criativas pouco ortodoxas, cuja potência de envolvimento no território da 

experiência social tende a superar a força da experimentação estética (FERNANDES, 

2013, p. 7).  

 

 Associo o que Silvia Fernandes chama de “práticas criativas não ortodoxas” ao teatro 

investigado nesta pesquisa, em que algumas obras reivindicam novos lugares de enunciação 

para além de representar uma história numa estrutura dramática. Ao contrário, o potencial 

destas práticas criativas não ortodoxas está na aproximação com a vida e na tentativa de criar 

novas estruturas que não se limitam à representação, ou melhor que repensam o próprio sentido 

de representação. 

 

Trata-se de explorar as funções da representação, de desmontar os corpus que a 

seguram, e que podem produzir um efeito ou outro, dependendo das construções 

específicas, das colocações em jogo e das políticas do ato e do olhar como véu ou 

como visibilização, como envio ou substituição, como parricídio ou rasura 
(DIÉGUEZ, 2011, p.181) 

 

Rever a ideia de representação ou definir espaços outros que levem em conta o que 

Diéguez chama de “crise dos representados”, esta é a lógica deste teatro. Em diálogo com 

Diéguez, Silvia Fernandes destaca: 

 

[...] que a “crise dos representados” (...) a quem os sistemas dominantes deixaram de 

responder vê nas estratégias de ação direta um modo de tornar “visíveis os corpos 

ausentes”, não representados, configurando uma nova estratégia de abertura de espaço 

para as diferenças. (FERNANDES, 2013, p. 11). 

 

Então, é possível associar ao sentido de representação o de representatividade como se 

o espaço cênico se abrisse para a realidade e com isso abarcasse vozes, corpos e acontecidos 

que não cabiam, ou não eram representados em práticas criativas mais ortodoxas. Sobre este 

ponto, o que interessa nesta investigação é instaurar em cena experiências documentadas por 
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meio do protagonismo do próprio corpo que vivenciou o ocorrido; essa perspectiva será 

retomada e melhor desenvolvida no capítulo final. 

Por ser um assegurado campo de pesquisa e com tanta possibilidade de experimentação, 

estes Teatros do real dão-se em plural, na tentativa de abarcar mais de um recorte em práticas 

criativas diversas, tais como, o teatro documentário, o teatro autobiográfico, o biodrama, o 

artivismo, o teatro jornal, entre outros.  

Entre tantas possibilidades, são três frentes que guiam essa pesquisa: o teatro de 

convívio, o teatro documentário e o documento vivo, as quais inserem-se no campo dos Teatros 

do real e dão-se na criação do Experimento Cênico Territórios.  

 

 

1.8 Apresentação do Experimento Cênico Territórios 

 

 

Esta pesquisa pretende relacionar os conceitos abordados neste capítulo à prática teatral 

que foi criada e executada com o grupo Teatro171. Escrever sobre um trabalho artístico, objeto 

da pesquisa, e ao mesmo tempo realizar sua direção, foi percebido como instigante desafio 

desde o início. Dessa forma, somente a partir dos estudos sobre os Teatros do real e sobre os 

pilares que os sustentam, já apresentados aqui, é que iniciamos uma prática criativa que 

buscasse compreender o conteúdo levantado até o momento. 

Depois de investigar tais assuntos, nós, enquanto grupo de criadores(as), iniciamos a 

pesquisa de um experimento cênico que se pretendia crítico à espetacularização do cotidiano, 

com intenção política, que estivesse aberto à vida, atravessado pelas Irrupções do real, numa 

estrutura de encenação pós-dramática.  

Tendo como proposta as três frentes que guiariam a pesquisa artística – as ações de 

convívio, o teatro documentário e o documento vivo, bem como o argumento inicial da 

dramaturgia, em junho de 2016 chegamos à sala de ensaio. Os encontros aconteciam uma vez 

por semana no Espaço171 e não contamos com nenhum tipo de patrocínio ou bolsa de estudos; 

assim, o envolvimento das pessoas deu-se por interesse na pesquisa. Foram seis meses de ação 

criativa dentro de sala de ensaio e em novembro de 2016 apresentamos Territórios, também na 

sede do grupo, para cerca de vinte e cinco pessoas por dia. A encenação era dividida em três 

partes que refletiam as frentes de pesquisa desta dissertação.  

Começar um processo criativo teatral é sempre uma incógnita, pois, por mais que 

tenhamos em mente o que nos guiará inicialmente, o encontro com os colegas e as colegas de 
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trabalho é que delimitará o percurso a ser traçado. Então, o desafio, a princípio, foi alinhar os 

norteadores da pesquisa entre o grupo. 

A trajetória artística dos(as) artistas envolvidos no processo criativo é diversa, ainda que 

parte dos(as) integrantes entenda-se como grupo há dez anos. O campo de pesquisa dos Teatros 

do real foi sendo compreendido, aos poucos, à medida que os exercícios perpassavam a 

biografia dos atores e atrizes, bem como notícias do cotidiano que guiavam a prática de criação. 

Antes de desenvolver a escrita sobre as frentes de pesquisa que guiaram a prática, bem 

como o trabalho desenvolvido por cada artista, é preciso apresentar os atores e atrizes 

envolvidos no processo criativo. Além da direção, estavam presentes Gabriel Castro na atuação 

e codireção, Carolina de Pinho, Cleo Magalhães, Fabiana Bergamini, Marco Túlio Zerlotini, 

Marina Viana e Preto Monteiro na atuação. Ao longo do texto irei me referir a cada participante 

por meio do seu primeiro nome, para tentar aproximar a leitura da experiência.  

 

 

Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 3 – Elenco de Territórios. Belo Horizonte, 2016. 

 

Gabriel Castro, um dos cofundadores do grupo Teatro171, esteve em cena como ator, 

mas foi fundamental na codireção do Experimento Cênico. Organizávamos juntos os encontros 

e exercícios que seriam aplicados e dedicávamos tempo à reflexão sobre a prática criativa. Sua 

participação estava tomada pelas experiências que viveu enquanto morou em São Paulo, onde 

fez cursos e trocas com profissionais referências no assunto da pesquisa. Gabriel trabalhou com 
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Marcelo Soler no Núcleo do grupo Teatro Documentário40 e as referências que ele trouxe como 

espectador a partir de diversas obras que assistiu relacionadas ao assunto foram essenciais para 

alimentar a pesquisa. 

Carolina de Pinho, além de atriz do Experimento Cênico, foi minha colega de mestrado 

e acompanhou diversas de minhas inquietações desde o início da pesquisa. Moramos juntos em 

Mariana, onde ela me apresentou Preto Monteiro e onde dividimos reflexões acerca do crime 

ambiental de responsabilidade da Samarco (Vale/BHP Billiton)41 em novembro de 2015 

(ANEXO 5). Carolina trabalhou com os atingidos pela tragédia e foi essencial na abordagem 

do assunto dentro da obra.  

Marina Viana, também cofundadora do Teatro171, sempre esteve envolvida 

intensamente no cotidiano de nossa sede, seja em ações de ocupação e uso, mas principalmente 

na construção de um conceito da gestão do espaço. Muitas das reflexões que nos rodeiam há 

dez anos são respondidas em sua maneira de pensar a sede do grupo. Marina também é diretora, 

atriz e dramaturga com um trabalho guiado pela performatividade e pelas Irrupções do Real.  

Marco Túlio Zerlotini se aproximou do grupo nesse processo criativo. Sua presença 

trouxe novas leituras para o argumento “espaço”, que em seu caso não estavam tomadas pelo 

contexto de tantos anos daquela sede. Ele foi minucioso ao tratar sobre o assunto, 

principalmente em suas propostas de ações de convívio.  

Cleo Magalhães e Fabiana Bergamini, também cofundadores do Teatro171, adentraram 

em partes pontuais da pesquisa e foram essenciais nos exercícios que tratavam sobre 

autobiografia, principalmente, no início do processo. Durante as apresentações, Fabiana esteve 

presente na primeira parte da obra, no Teatro de Convívio, e a participação de Cleo foi em 

vídeo. 

Conheci Preto Monteiro antes do processo criativo começar, enquanto estive por um 

mês em Mariana. Ele morou em Bento Rodrigues e vivenciou a experiência de ver seu lugar 

ser invadido por uma lama repleta de detritos de mineração. Preto é um artista atravessado pelas 

artes visuais, a poesia, o teatro e a performance. Territórios foi pensado também por causa de 

sua experiência de vida e sua participação como ator dentro do processo traduz a importância 

de uma das frentes desta pesquisa.  

                                                           
40 A Cia. Teatro Documentário estuda, desde 2006, as especificidades do Teatro Documentário, tanto em termos 

práticos como teóricos e tem como membro o pesquisador e Doutor Marcelo Soler. 
41 A Samarco Mineração S.A. é uma mineradora brasileira fundada em 1977 e atualmente controlada através de 

uma joint-venture entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton, cada uma com 50% das ações da empresa. 

Ela foi responsável pelo crime ambiental ocorrido no dia 5 de novembro de 2015, quando uma barragem com 

detritos minerais estourou em Mariana. 
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Já em outubro, próximo da apresentação de Territórios, outros artistas compuseram a 

equipe de criação da obra. É o caso, como exemplo, de Marina Arthuzzi, criadora da luz do 

Experimento Cênico, mas que também é atriz, diretora e integrante do Teatro171.  

Durante os seis meses de investigação prática, a tentativa de cercar o real foi diretriz das 

três frentes de pesquisa que eram dadas como guias no cotidiano dos ensaios.  

Para construir o que nortearia a ação criativa, tentamos abarcar a complexidade contida 

no sentido da palavra real. Se o real pode ser entendido como aquilo que escapa ao instante, o 

teatro, arte do presente, me encorajava a redimensionar a percepção do que acontece aqui e 

agora dentro da encenação. Mas se o real também perpassa as experiências dos corpos, se ele 

está imbricado no cotidiano, nas coisas, ele também está externo ao palco, contido na vida, e 

pode reivindicar sua presença por meio de registros, memórias, documentos. Assim, pensamos 

numa estrutura que tentasse circundar o real em suas mais variadas formas de entendimento, já 

conhecendo a impossibilidade de alcançá-lo ou de retê-lo.  

Antes de entrar na sala de ensaio, desenhamos possíveis exercícios que pesquisassem as 

Irrupções do real a partir de três frentes: o real que perpassa o instante (ações de convívio), as 

impressões de um real que ocorrem na esfera da vida, que servem como assunto da dramaturgia 

(documentário) e o real que perpassa a experiência através do corpo (documento vivo).   

Ao refletir sobre o real que perpassa o instante e ao reconhecer o teatro como arte da 

presença, pensei numa prática que levasse em consideração aquilo que aconteceria no momento 

em que a obra se desse. Para isso, o que seria colocado em cena não poderia ser tão ensaiado 

ou fechado em seu campo semântico. Ao contrário, deveríamos propor uma estrutura aberta ao 

jogo entre aqueles que propunham a ação criativa e aqueles que fossem assistir à encenação. 

Porque quanto mais aberto o experimento cênico estivesse ao instante, mais ele reconheceria a 

presença daquelas pessoas como parte proponente da experiência cênica. Claro que haveria um 

norte criativo em torno dessa frente de pesquisa, haveria uma proposta para este jogo, mas seu 

desenrolar teria como diretriz o acontecimento teatral levado em sua radicalidade no aqui e 

agora com a presença dos corpos atuantes.   

Outra frente que surgiu a partir dos estudos foi a escolha do Teatro Documentário como 

campo de pesquisa. Neste sentido, compreendemos que a presença do documento na cena seria 

também uma maneira de Irrupção do real, numa ponte entre o que ocorre em cena e o que é 

externo ao palco. Esta seria mais uma frente de pesquisa prática criativa. 

Por último, a intenção de trabalhar com a presença de um documento vivo colocaria a 

participação de Preto Monteiro como componente de fricção entre arte e vida. Essa seria, então, 

uma das frentes que direcionaria a prática criativa. Aqui, o real incidiria na cena por meio do 
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corpo que narra e apresenta sua própria experiência. Será o que, no capítulo IV, refletirei a partir 

de sua prática de documentar a própria experiência. 

Chegamos ao processo criativo com uma proposta inicial: pesquisar os Teatros do real 

nas três frentes: as ações de convívio, o teatro documentário e a presença do documento vivo 

na cena teatral.  

Além dessas três frentes investigativas sugeri, como argumento dramatúrgico 

abordarmos o assunto “espaço”, entendendo-o em seus mais variados sentidos.  

Escolher este tema como norteador criativo está justificado a partir da relação que 

estabelecemos com dois espaços: a sede do grupo e Bento Rodrigues. Tínhamos interesse, como 

grupo, de partir de nosso lugar de enunciação, partir de nosso próprio espaço para abordar 

outros. Queríamos tratar sobre a experiência de possuir uma sede há dez anos, lugar onde foi 

realizado o Experimento, e as implicações desse cotidiano na nossa trajetória artística e política 

na cidade. A respeito de Bento Rodrigues, lugar de enunciação de Preto Monteiro, o objetivo 

era documentar um assunto de ordem pública por meio de uma experiência singular, que 

pertence a Preto.  

 O desafio colocado na criação do Experimento Cênico está, então, na tentativa de 

relacionar tantos conceitos desenvolvidos neste primeiro capítulo à prática criativa. Os 

próximos capítulos detalham as três frentes de pesquisa, bem como, esclarecem como elas se 

deram nas apresentações de Territórios. 
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Capítulo II – As Ações de Convívio no Experimento Cênico Territórios 

 

 
A frente de pesquisa desenvolvida neste capítulo trata das ações de convívio, sendo a 

primeira das três frentes que foram experimentadas em Territórios; essa ordem corresponde 

apenas à maneira como elas apareceram no Experimento Cênico, mas ao longo dos estudos 

foram pensadas e estudadas simultaneamente. 

As leituras sobre o real, desenvolvidas no capítulo anterior, apontam o presente como 

caminho que atravessa este real e, ainda que seja impossível retê-lo, buscar um caminho para 

cercá-lo é tarefa desta pesquisa. Tocar o invisível. “Carregar água na peneira”, como nos sugere 

Manoel de Barros. 

Ao compreendermos o valor do momento presente nessa busca incessante, então o 

teatro, sendo arte da presença, é capaz de reivindicar a tentativa de tocar o real. Pois sua 

construção depende do instante, perpassa o corpo e se dá na experiência partilhada entre 

participantes de um acontecimento.  

Pretendemos investigar, portanto, um teatro que considere radicalmente o momento da 

ação e a presença dos corpos, que considere as relações estabelecidas no acontecimento teatral 

e, mais do que isso, um teatro que se transforme no momento que ocorre a depender das escolhas 

e das ações de todos e todas que participam dele. A busca pelo real, nesse contexto, é amparada 

pelos estudos sobre Estética Relacional de Nicolas Bourriaud e a instância do convívio refletida 

por Jorge Dubatti.  

 

 

2.1 O convívio como caminho na busca pelo real 

 

Ao nos voltarmos para a compreensão do teatro a partir da presença dos corpos, que 

dividem tempo e espaço em ação, podemos afirmar que esse instante compartilhado dá-se como 

possível caminho para instaurar relações. Segundo Bourriaud a “arte é uma atividade que 

consiste em produzir relações com o mundo com o auxílio de signos, formas, gestos ou objetos” 

(BOURRIAUD, 2009, p.147). Uma arte interessada em construir relações é atravessada pelas 

noções de interação em que artistas estruturam formas poéticas para vivenciar intercâmbios 

sociais. Uma arte que investiga as Irrupções do real a partir das subjetividades dos corpos 

presentes em ação conjunta no mesmo acontecimento. 
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Esta pesquisa, em constante busca pelo real, que investiga o acontecimento teatral na 

fricção entre arte e vida, projetou em Territórios ações criativas que tentassem estabelecer 

relações a partir do convívio entre participantes, tendo como referência a Estética Relacional 

que considera o “conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e 

prático o grupo de relações humanas e seu contexto social, em vez de um espaço autônomo e 

privativo” (BOURRIAUD, 2009, p. 151).  

A hipótese é que no encontro presencial, dado no convívio entre participantes da esfera 

teatral, seja possível acessar subjetividades por meio de uma poética, mas também em diálogos 

que se dão na esfera social, e que aqui se ressignificam com dados do simbólico na experiência 

compartilhada. A arte relacional possui “instrumentos concretos para interligar pessoas e 

grupos” (BOURRIAUD, 2009, p. 60) e nesse sentido contrapõe-se à espetacularização do 

cotidiano. Ela faz-se política ao nos aproximar uns dos outros sem a mediação de mídias ou de 

anseios do mercado. Parece que esses convívios instauram-se numa atmosfera “na qual a obra 

de arte resiste ao rolo compressor da ‘sociedade do espetáculo’” (BOURRIAUD, 2009, p.43). 

O pesquisador argentino Jorge Dubatti contribui para essa investigação ao tratar sobre 

o assunto destacando a esfera do convívio em suas análises ontológicas a respeito do teatro. A 

partir dos estudos do autor, retornamos à pergunta originária: “o que é teatro?” (DUBATTI, 

2011, p. 14) na tentativa de compreender um sentido que vá além dos termos “linguagem-

expressão-comunicação-recepção” que “costumam ser os termos técnicos recorrentes nas 

definições, embora sejam questionados há, pelo menos, três décadas” (Ibidem, p. 15). O autor 

assinala que “o teatro, em seu aspecto pragmático, não se reduz à função expressiva de um 

sujeito emissor”. (Ibidem, p.15). Dubatti questiona: 

 

“Há sujeito emissor, há mensagem, há sujeito receptor, mas o que delimita e torna 

possível essas presenças no tempo, no espaço e no acontecer? A linguagem é o 

fundamento último do acontecer vital ou está inscrita em uma esfera maior e autônoma 

à linguagem, que inclui a ordem da experiência? (DUBATTI, 2011, p.16). 

 

Em última instância, então, para além da semiótica discorrida nas encenações, o que se 

dá no acontecimento teatral é o encontro entre corpos que vivenciam juntos uma experiência. 

Antes e para além de comunicar algo, “o teatro é uma reunião de corpos” (Ibidem, p. 22). Ao 

abordarmos o teatro a partir de um ponto de vista ontológico, é possível compreendê-lo como 

acontecimento convivial e, nesse sentido, Jorge Dubatti escreve sobre a Filosofia do Teatro que 

“se concentra no conhecimento de um objeto específico, circunscrito, limitado: o acontecimento 

teatral” (DUBATTI, 2011, p. 13). 
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Enquanto acontecimento o teatro “se constitui de três subacontecimentos: o convívio, a 

poiesis, a contemplação” (Ibidem, p. 19). Esses três pilares são indissociáveis na concepção da 

prática criativa que ocorre num “espaço de subjetividade e experiência que surge do 

acontecimento de multiplicação convivial-poética-contemplativa” (Ibidem, p. 27). O autor 

explica que 

 

Nenhum desses três elementos pode ser subtraído. Pode haver convívio (em muitos 

tipos de reunião) sem poiesis e sem contemplação, por exemplo, na mesa familiar ou 

em uma reunião de trabalho: há teatralidade não poética, portanto não é teatro. Pode 

haver convívio e poiesis sem contemplação (com distância ontológica), por exemplo, 

em um ensaio, sem espectadores: não se constitui o “observador”, não é teatro. Pode 

haver convívio e contemplação (sem distância ontológica) sem poiesis, por exemplo, 

em uma cerimônia ritual, no futebol: não é teatro. Pode haver poiesis e contemplação 

sem convívio, no cinema, por exemplo, não é teatro. (DUBATTI, 2011, p. 27) 

 

Dentre estes três fundamentos da Filosofia do Teatro que compõem o acontecimento 

teatral, é possível destacar o convívio como um campo onde talvez o Real escape, pois “toda 

obra de arte produz um modelo de socialidade, que transpõe o real ou poderia se traduzir no 

real” (BOURRIAUD, 2009, p. 149). 

Se o teatro depende do convívio – “sem convívio, não existe teatro” (DUBATTI, 2011, 

p.22) – e o convívio depende da presença das pessoas, é possível, como caminho paras as 

Irrupções do real, investigar uma cena em que todos os corpos presentes na vivência teatral 

sejam parte decisiva do acontecimento, já que “o corpo do ator e o corpo do espectador 

participam da mesma região de experiência” (DUBATTI, 2011, p. 22).  

É no encontro entre corpos, localizado no instante, que talvez o real escape. Um real que 

se identifica na “região da experiência não capturável, imprevisível, efêmera, aurática, que é o 

teatro” (DUBATTI, 2011, p. 22). Um real que talvez escape ali, mas que é evocado a todo 

instante no acontecimento de convívio, mas também na poiesis, já que “precisamos da metáfora 

poética (ficcional ou não) para, por contraste e diferença, ver de outra maneira a realidade e 

intuir ou recordar o real” (Ibidem, p. 30). 

É preciso investigar sobre como se estabelece a presença de cada um desses corpos 

envolvidos no acontecimento teatral. No pacto comumente estabelecido, parte dos participantes 

da experiência, o público, é convidada por artistas, que propõem uma ação já pensada e 

preparada, ainda que não tenham controle sobre o acontecimento. A maneira como o material 

criativo é apresentado revela o interesse da obra em dar foco ou não aos atos de convívio. Se o 

espetáculo acontece numa caixa cênica, onde as cortinas se abrem e a plateia assiste à obra 

sentada no escuro, haverá convívio, mas a natureza desse convívio se difere de uma obra mais 

aberta, onde se rompe com a caixa cênica.  
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Há diferença também no tipo de preparação de cada obra; se existe um roteiro fechado, 

previamente ensaiado, que não se dispõe à interferência da plateia, a não ser por suas reações, 

o convívio se estabelece de forma diferente daquela peça em que as ações dependem de tomadas 

de posição do público. Toda obra teatral está sujeita a se modificar a partir do que acontece ali, 

naquele instante, em comunhão com a decisão de todos e todas, não apenas dos artistas. Mas 

algumas criações têm dado ênfase ao convívio em suas estruturas e parecem mais abertas a 

interferências. Sobre isso, é possível identificar construções distintas,  

 

um tipo seria aquela que é natural do acontecimento convivial e vai acontecer sempre, 

mesmo que o ator trabalhe com quarta parede e se isole do mundo, essa dramaturgia 

vai estar em funcionamento. Outro tipo são casos muito particulares de distintas 

poéticas que trabalham com o que podemos chamar de uma “dramaturgia do ator em 

convívio”, no qual o ator interage permanentemente ou aproveita os estímulos. 

(DUBATTI, 2014, p. 253).  

 

Essas criações artísticas que dão ênfase ao convívio, talvez modifiquem o desenrolar do 

acontecimento ao instaurarem relações, ainda que pontuais, entre as pessoas presentes na 

experiência. Ou ainda, ao aproximarem fisicamente os corpos de atores, atrizes e espectadores 

em encenações dadas em espaços alternativos ao palco frontal. Na dramaturgia do ator em 

convívio, as ações relacionais são norteadoras do acontecimento, mas é importante que se reflita 

sobre o registro de atuação proposto para cada obra. A depender de como se estabelece a 

presença do elenco no espaço da encenação, o público pode ou não se sentir convidado para 

participar da experiência.  

Nesse teatro a representação não cabe como única via no trabalho de atores e atrizes, ao 

contrário, o corpo poético nas ações de convívio quer despir-se de caracterizações miméticas e 

mostrar-se a si mesmo, exibir-se diretamente como um corpo autônomo e soberano, um teatro 

de não representação (DUBATTI, 2007, p. 157). 

Vale dizer que o convívio atrelado a todo ato teatral manifesta-se de forma distinta em 

cada acontecimento. Vale ressaltar também que o acontecimento não é apenas a peça em si, 

mas o dia de apresentação daquela peça, porque é nele que se manifestam as ações e relações 

que caracterizam a experiência. “Podemos dizer que cada convívio é absolutamente diferente 

de outro” (DUBATTI, 2014, p. 257) e o autor completa, “não vou estudar todos os convívios 

porque não poderei estar lá. Se, dentro de todos esses convívios, seleciono um, aí estarei 

estudando uma micropoética em particular” (Ibidem, p. 257). 

Assim, não necessariamente, o tipo de encenação proposto garantirá o sucesso da 

experiência de convívio. Na verdade, isso dependerá de todos os fatores que compõem o 
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acontecimento, mas principalmente do espaço-tempo que delimita a maneira como as relações 

se estabelecem.  

 Entre as presenças que envolvem o ato convivial, o espectador é assunto importante, já 

que muito já se refletiu a respeito da recepção. A presença do espectador surge à luz de diversos 

autores e autoras.  

A impressão, à primeira vista, é que, quanto mais o espectador for convidado a fazer 

parte da obra ou quanto mais participativa ela for, mais se intensifica o convívio. Mas é preciso 

não limitar o sentido de convívio ao sentido mais óbvio de interatividade. Não é qualquer 

interação que constrói presença qualificada no exercício do convívio. Também não é um 

caminho interessante tentar garantir a participação do(a) espectador(a) no imperativo de 

conviver. Pelo contrário, fato comum é quando um ator ou atriz convocam um espectador para 

interagir e o colocam em situação de desconforto, pois as energias de suas presenças se destoam. 

Nesses casos, a disposição para a interação, muitas vezes, não é acordada entre quem está no 

palco e quem está na plateia. Numa interação forçada, em que não há desejo de ambas as partes, 

o convívio perde sua potência relacional, até porque é importante que haja preparo e escuta na 

construção dessas ações de convívio. Se em todo teatro há convívio, em algumas situações é 

melhor manter a obra na caixa cênica, sem interatividade, porque também vale ressaltar que o 

ato de assistir algo é atividade. Quando o(a) espectador(a) assiste à peça, ele está em ação, ainda 

que sua presença não interfira diretamente no andamento da obra. 

Nesse sentido, Rancière escreve sobre a emancipação do espectador, “nós não 

precisamos transformar espectadores em atores. Nós precisamos é reconhecer que cada 

espectador já é um ator em sua própria história e que cada ator é, por sua vez, espectador do 

mesmo tipo de história” (RANCIÈRE, 2010b, p. 118). 

O autor defende ainda que “em primeiro lugar, toda atividade comporta também uma 

posição de espectador. Agimos sempre, também, como espectadores do mundo. Em segundo 

lugar, toda posição de espectador já é uma posição de intérprete, com um olhar que desvia o 

sentido do espetáculo. É minha tese global, que não está ligada só a uma arte interativa” 

(RANCIÈRE, 2010a, p. 127).  

No caso da frente de pesquisa apontada aqui, as ações de convívio no Experimento 

Cênico, não reivindicamos que o(a) espectador(a) perca o deleite contemplativo. Também não 

exigimos que o espectador atue ou entre na cena já colocada. Partimos, na verdade, da ideia de 

Dubatti acerca da “dramaturgia do ator em convívio”. Não se trata de rever a condição do 

espectador ou de responsabilizar suas tomadas de decisão dentro da obra, mas trata-se da 

construção de um espaço-tempo próprio onde o convívio, a poiesis e a contemplação sejam 
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porosos a ponto de facilitar a busca pelo real. Ou ainda, onde tal convívio seja capaz de provocar 

encontros de subjetividades diversas dadas nas relações humanas.  

 

 

2.2 As ações de convívio no Experimento Cênico Territórios 

 

No Experimento Cênico Territórios, escolhemos a dramaturgia do ator ou atriz em 

convívio como uma frente de pesquisa que determinava o encontro como fio condutor do 

acontecimento teatral. A prática inteira teve cerca de cento e vinte minutos e, nos primeiros 

quarenta minutos, o convívio com espectadores(as) direcionava a experiência. A divisão 

colocada no roteiro era demarcada, ainda que não fosse rígida, pelas três frentes de pesquisa: 

no primeiro momento as ações de convívio, em seguida o teatro documentário e por último a 

presença do documento vivo na cena. 

Como já dito, o convívio era parte da obra, pois nele buscávamos a instauração de um 

acontecimento num espaço-tempo próprio, que desse possibilidade para as Irrupções do Real. 

Decidimos partir do nosso contexto enquanto espaço de grupo de teatro para estabelecer essa 

dramaturgia do ator ou da atriz em convívio. Quem sabe, se partíssemos do nosso cotidiano, de 

nosso lugar de enunciação enquanto grupo que realiza ações abertas, com funcionamento de 

bar inclusive, não estaríamos facilitando a instauração de uma atmosfera de convívio? Foi uma 

pergunta que nos encorajou a iniciar o Experimento Cênico com o bar aberto, o que, há alguns 

anos, chamamos de Sustentabilidade Etílica. (ANEXO 6). 

No momento inicial do Experimento, durante a recepção, a relação de interação 

estabeleceu-se pouco a pouco, porque a obra ainda não tinha se configurado como tal. Os 

elementos que compunham a peça estavam sendo desenhados aos poucos na encenação. Eram 

atores e atrizes, em presença não representativa, a receber a plateia da maneira mais cotidiana 

possível. É como se, inicialmente, a poiesis e a contemplação cedessem espaço para o convívio 

e, ainda que estivessem lá, o que ganhava foco era o desenrolar das ações de convívio e não a 

poiesis criada pelos atores e atrizes para ser contemplada.  

Na apresentação do Experimento Cênico, na chegada da plateia, não havia um local 

delimitado para se sentar, não existia área de encenação delimitada. As pessoas não 

encontravam um teatro com cadeiras e palco frontal, tão pouco um círculo com um cenário em 

seu centro. Não havia luz de teatro, não havia palco, nem, portanto, um lugar demarcado para 

acomodação do espectador.  
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Recebíamos o público lhe oferecendo um assento e colocando seus nomes em cada 

cadeira; ele deveria decidir onde colocá-la. Cada participante tinha seu assento marcado 

nominalmente. Além disso, quem chegava recebia uma carta (ANEXO 7) que tinha a intenção 

de introduzir, ainda que de maneira abstrata, o que se passaria ali. 

Dentro do espaço estavam postos alguns poucos dados simbólicos: a maquete Mar de 

lama42 (ANEXO 8) montada por Preto, colocada próxima a uma parede lateral. 

 

 

   Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 4 – Maquete Mar de lama em Territórios. Belo Horizonte, 2016. 

 

Uma camisa com manchas de lama pendurada numa das varas de luz. E um ator ou atriz 

escrevendo o hino nacional em outra parede. A escrita do Hino Nacional nessa parede foi 

revezada pelos(as) artistas e tal escrita era nossa marca para compreendermos a duração do jogo 

de convívio. 

 

                                                           
42 Título dado à maquete idealizada e confeccionada por Preto Monteiro que representa com sua materialidade 

plástica o percurso da lama desde o local onde a barragem rompeu até o mar do Espírito Santo.  
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 Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 5 – Carolina de Pinho escreve o Hino Nacional na parede em 

Territórios. 
 

Nenhuma dessas ações, nem o próprio espaço, configuravam claramente o início 

convencional de uma peça teatral. O portão de entrada permanecia aberto, existiam pessoas do 

lado de fora, inclusive atores e atrizes, isso tornava ainda mais flexível o momento de sentar-se 

para assistir algo.  

O dado determinante das ações iniciais de convívio era o fato de termos um balcão de 

bar aberto e, junto com ele, uma situação delimitada: “estamos vendendo cerveja”. 

Vendemos bebidas e aperitivos no Espaço171 desde os primeiros anos de ocupação. 

Este foi o meio que encontramos para pagar as contas e financiar o custo básico de alguns de 

nossos projetos. Naturalmente, ao longo desses dez anos, construímos uma rede de relações 

com as pessoas de Belo Horizonte a partir do convívio nas festas, botecos, peças e em outros 

eventos que promovemos na sede. Portanto, quando decidimos partir de nosso lugar de 

enunciação para criar Territórios, deveríamos levar em consideração o fato de que, usualmente, 

abríamos um bar para vender cerveja: Nossa Sustentabilidade Etílica. A primeira parte do 

Experimento, dedicada à frente que pesquisaria o Teatro de Convívio, teve então, em sua 

atmosfera, o ambiente do bar. Claro que isso redimensionava esse primeiro momento do 

Experimento. Havia uma situação demarcada que não era contemplativa, mas sim de convívio, 
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o que fazia com que as pessoas se perguntassem “se a peça já teria começado” ou “quando 

começaria”.  

Partir da nossa realidade, de nosso cotidiano e de nossa relação com a cidade para 

estabelecer a atmosfera inicial da experiência, deixou em primeira instância o público sem 

direcionamento do que ia acontecer, porque havia um acordo de que convidamos as pessoas 

para assistir algo e não para beber. A que horas esse algo iria começar? Não havia hora para 

começar, esse início aconteceria aos poucos, ao longo dos quarenta minutos que delimitavam a 

primeira parte da experiência. Na verdade, já havia começado. 

Podemos entender que uma peça de teatro geralmente começa quando as pessoas 

chegam e as portas se fecham, ao apagar das luzes ou quando toca o terceiro sinal, mas em 

nosso caso, as portas estavam abertas pelo tempo que durasse a primeira parte, quem chegasse 

poderia entrar e ficar sentado no lugar onde escolheu colocar a cadeira, ou se dirigir ao balcão 

do bar, ou continuar na espera do “início” da ação que devolveria a todos e todas o lugar de 

plateia. Por enquanto era uma reunião de pessoas à espera de algo.  

Até aquele momento a peça ainda não tinha se desenvolvido para ser contemplada; 

portanto, existia um vazio que deveria ser preenchido ao longo dos quarenta minutos, no 

decorrer do convívio, mas para algumas pessoas da plateia, essa situação convivial parecia 

configurar-se apenas como espera pelo início da peça. 

Outro aspecto que determinava esse convívio era o registro de atuação em que se 

encontravam os atores e atrizes. O registro não representativo, interessado na construção de 

uma presença, ainda que extra-cotidiana, reivindicava uma tentativa de aproximação com a 

plateia. Mas a sensação que tínhamos como proponentes do Experimento, era de que uma linha 

tênue nos separava do registro de presença do público, como se houvesse uma desconfiança de 

que tudo que fizéssemos ali, ainda que em estado não representativo, fosse teatro. E ainda que 

quiséssemos abrir mão o máximo possível de uma teatralidade, era teatro.  

Recebíamos a plateia sem personagens construídos, figurinos estilizados, trilha sonora 

ou qualquer elemento que nos distanciasse por ser claramente teatral, pois, se queríamos propor 

uma atmosfera de convívio, seria necessário tentar entrar na mesma sintonia da plateia. 

Percebemos aos poucos que sintonizar o mesmo registro de presença do público seria 

impossível, mas somente a tentativa de aproximação facilitava e redimensionava os dados 

simbólicos na esfera do convívio. Pois qualquer dado simbólico que oferecíamos ganhava mais 

evidência, já que o público estava à espera do acontecimento teatral.   

Ainda sobre esse registro de atuação, é importante destacar a participação de Fabiana, 

que vestia, nesse primeiro bloco, um figurino bem caracterizado com uma maquiagem bem 
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marcada. Ela agia de maneira quase cotidiana, assim como os outros, mas estava vestida aos 

moldes de um imaginário clichê, que enxerga teatro como uma fábula distante da realidade. Ela 

estava com figurino de “gatinha”, porque ao final da primeira parte apresentaria um número em 

que dançaria uma música revelando estes estereótipos do teatro. Mas até que chegasse o 

momento do número, sua presença vestida de “gatinha”, dentro daquela atmosfera de convívio, 

agindo cotidianamente, conferia estranheza e mais expectativa em torno do teatro que “estava 

por acontecer”. 

Depois desse momento de recepção, os atores e atrizes realizavam tarefas, 

progressivamente, dentro do jogo de convívio. Os participantes, em pequenos grupos, duplas 

ou grandes grupos, vivenciavam ações direcionadas por atores e atrizes que estavam 

relacionadas à ideia de “espaço”, argumento central do Experimento Cênico.   

Portanto, ao longo do primeiro bloco, essas ações de convívio alinhadas ao assunto 

“espaço” foram propostas por cada ator e atriz na construção de um percurso próprio em que o 

público era abordado individualmente ou em pequenos grupos, em momentos diferentes. Dessa 

forma, os participantes não tinham acesso ao material criado por todos os artistas e o jogo de 

convívio estava sujeito ao recorte dado pelas relações e situações ocorridas em cada encontro 

entre as pessoas. Tais ações eram únicas e recortadas em contextos específicos pelo material 

criativo de cada ator ou atriz.  

 

 

2.3 Propostas criativas dos atores e atrizes na primeira parte de Territórios 

 

Gabriel Castro desenvolveu o assunto “espaço” a partir do seu lugar de estrangeiro. 

Nascido no Ceará, tendo morado em Ouro Preto e chegado a Belo Horizonte depois de adulto, 

Gabriel vivenciou a sensação de “ser de fora” durante boa parte de sua vida. Do lado externo 

do espaço, em frente ao portão, Gabriel escolhia duas pessoas para conversar sobre a sensação 

de estar fora de seu lugar de origem. Ele perguntava para esses participantes: “Se você tivesse 

que deixar seu lugar às pressas, como refugiado, o que levaria consigo?”. E a partir desse 

contato abordava a crise dos refugiados, a guerra na Síria43 e a perda da identidade a partir da 

privação do seu espaço. Gabriel pedia para reter o Documento de Identidade (RG) de um dos 

participantes. Ele também usava um turbante árabe como elemento de identificação com os 

                                                           
43 Guerra civil iniciada em 2011 que perdura até hoje, em que diversas facções combatem tanto o governo de 

Bashar al-Assad quanto umas às outras, numa disputa por territórios que gera uma crise de refugiados que assola 

a região.   
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refugiados e relatava que sua aparência lhe deixava receoso de sair do país, principalmente 

naquele momento, em 2016. Depois de realizar essas ações de convívio com participantes do 

lado de fora do espaço, Gabriel entrava, escrevia parte do Hino Nacional na parede e partia para 

as ações coletivas de convívio.  

 

 

                                                                                                                                                             Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 6 – Gabriel Castro escreve o Hino Nacional na parede em Territórios.  

 

Em paralelo, na entrada do espaço, Marco Zerlotini estava algemado com as mãos para 

trás. A partir do argumento espaço, Marco escolheu falar sobre confinamentos em suas mais 

variadas formas, sobre as prisões físicas mas também psicológicas, sobre zoológicos, escritórios 

e cadeias. Algemado, Marco abordava um participante para lhe ajudar a se soltar. Ele entregava 

a primeira pista pra que uma pessoa encontrasse as chaves que abriam suas algemas. Uma pista 

levava à outra até que se chegasse à solução do problema, como se fosse uma “caça ao tesouro”. 

Espalhar pistas (ANEXO 9) pelo lugar; tinha como intenção colocar o participante numa ação 

muito concreta, direcionando-o a andar pelo espaço, a conhecer lugares a que normalmente o 

público não tem acesso, como o camarim, o mezanino, entre outros. Essa ação também tinha 

como intenção estreitar o encontro do ator com alguém, como se ele fizesse um pacto de 

solidariedade ao pedir que a pessoa o libertasse daquelas algemas.  

Outra ação de convívio que Marco construiu a partir do assunto “espaço” passava por 

uma memória pessoal. Num dado momento de sua vida, o ator passou a ter seu espaço mais 
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delimitado, a morar num apartamento sozinho. Nessa época, ele ouvia uma música de que 

gostava muito, Nothing Really Matters, da Madonna. O ator propôs, então, escutar essa música 

com um(a) participante das ações. Com um fone duplo ele ouvia a música em frente à outra 

pessoa e, ao longo da canção, dançava sem movimentar o corpo. Como se retivesse o 

movimento da dança enquanto ambos ouviam a música. Esse momento, dentro do jogo de 

convívio, conferia à construção uma certa intimidade com quem participava. O ator olhava 

fixamente para os olhos do (a) participante e, como essa música representava um momento 

importante de sua vida, era como se dividisse um pouco de si na ação. 

Marco ainda pedia para que alguém lhe contasse uma história sobre “espaço”. Mais 

tarde, se autorizado, ele narraria em primeira pessoa essa história para todos que estavam 

presentes. Por último, como marcação de cena, escrevia sua parte do Hino Nacional na parede.  

Marina Viana foi tomada pelo assunto “espaço” a partir de sua experiência com nossa 

sede e a partir das escolhas que fizemos em torno dessa ocupação ao longo dos anos. Ela 

escolheu ficar atrás do balcão, dentro do bar, onde também fica a cozinha, e o convívio 

estabelecido surgia a partir da venda de cerveja. Quando abrimos o espaço para o público, nos 

botecos e festas, geralmente, essa é a função que Marina ocupa; portanto, ficar atrás do balcão 

trazia um significado que transcendia o próprio Experimento. Mais uma vez, fazer bar para 

resistir como grupo de teatro é algo que nos coloca em constantes reflexões e o material 

desenvolvido por Marina era atravessado por tais questões. O que ela queria ali era também 

identificar a trajetória do Espaço171, que se manteve por todos esses anos realizando ações 

artísticas e recebendo pessoas da cidade sem nenhum tipo de patrocínio via lei de incentivo. 

Nesse contexto, a atriz colocou nos azulejos da cozinha, textos que construímos há 

alguns anos na tentativa de compreender nosso lugar de enunciação.. Além disso, havia uma 

porta cenográfica em que ela escreveu nomes de diversos espaços do Brasil e do mundo que se 

destacaram por abarcar um universo boêmio, alternativo ao mercado tradicional, e de onde 

surgiram importantes artistas. (ANEXO 10). Alguns desses lugares são projetados em nosso 

imaginário, outros servem apenas como locais de encontros de grupos específicos que vão lá 

para falar de arte, política, arquitetar encontros, relações. O que todos os locais tinham em 

comum, na verdade, era o fato de resistirem à entrada exorbitante do capital, que facilmente 

toma a identidade de pessoas e lugares.  

Marina conversava com os participantes que chegavam ao bar, falava sobre esses 

lugares, contava sobre uma série que estava assistindo, em que havia um homem ambicioso que 

transformou o pequeno negócio do irmão numa grande empresa. Ocupação e resistência dos 

espaços à perda de suas identidades, alternativa de sobrevivência ao mercado, essas eram 
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algumas das questões trazidas por Marina Viana em suas ações de convívio, até que chegasse 

sua hora de escrever o Hino Nacional.  

Carolina de Pinho, Carol como a chamamos, ampliou as percepções do argumento 

dramatúrgico, pois foi atravessada pela palavra “espaço” a partir do lugar da mulher na 

sociedade machista em que vivemos. Ela denunciava que o espaço da mulher é condicionado à 

opressão masculina em diversas situações do cotidiano. Em seu roteiro de ações, a atriz 

construía convívio com outras mulheres ao apresentar uma alternativa para que pudessem urinar 

em pé. Ela explicava sobre o pipiempé, um cone de papel, que garantia segurança e conforto 

sem a necessidade de se sentar para urinar. Na construção dessa ação, ela estabelecia uma 

atmosfera de sororidade44 numa intimidade entre as mulheres que estavam ali e a escutavam. A 

atriz apontava sobre a possibilidade de vender o objeto nos eventos do Espaço 171, como 

alternativa para uso do mictório, já que um dos banheiros do lugar só possui essa possibilidade.  

Mais tarde, parte do público era conduzida a esse banheiro, sendo que a porta dele é 

pintada com uma imagem feminina, o que confunde ainda mais a ideia binária de banheiro 

masculino e feminino. O público escutava sobre as confusões que as pessoas fazem 

cotidianamente ao tentar entrar nesse banheiro e ao se abrir a porta Carol estava de costas, como 

se estivesse urinando e sem camisa dizia: “Aqui é um palácio dos espelhos que transforma tudo 

o que você vê, mas ainda bem, não é? Porque lá fora uma coisinha pequena dessas (referência 

ao fato de estar sem camisa) pode dar prisão por atentado ao pudor, prisão, demissão e até 

linchamento...eu quase fui linchada, sofri ameaças por estar só de sutiã em uma ação artística 

sobre o estupro que fiz em Ouro Preto. “A atriz narrava, então, situações de opressão 

vivenciadas por mulheres que se permitem experienciar lugares tidos como masculinos pelo 

imaginário comum da sociedade.  

Carol falava sobre questões relativas à amamentação em público, sobre uma mulher que 

foi demitida do trabalho por não usar sutiã – notícia da semana, na época - e narrava uma 

experiência própria, quando um ex-namorado ameaçou terminar o relacionamento pelo fato de 

que ela não utilizava sutiã. Enquanto falava, a atriz vestia o sutiã e a blusa, criando uma esfera 

de intimidade entre as pessoas presentes. Ao final da ação, nos dizia “mas depois disso eu nunca 

mais consegui deixar de usar sutiã, eu não sinto espaço pra isso lá fora, me sinto invadida.”. A 

ação criativa da atriz com o uso do pipiempé e sem camisa apresentava a possibilidade de rever 

aquele espaço delimitado como masculino pelo simples fato dos homens urinarem em pé. 

                                                           
44 Termo que define aliança entre mulheres e apoio recíproco na luta pelo empoderamento feminino. Ainda no 

século passado o termo sisterhood nos Estados Unidos e sororité na França eram usados pelo movimento feminista.  
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Em suas ações de convívio, Carol também abordava o máximo de pessoas que 

conseguisse pelo salão, na tentativa de conversar sobre o golpe de estado recém-sofrido no 

Brasil. A atriz perguntava: “Você acha que estamos vivendo em um estado de exceção?” Muitos 

respondiam que sim. Então ela continuava: “Se isso se agravasse e tivéssemos que nos esconder 

aqui não sabendo por quanto tempo, mas com suplementos de sobrevivência, o que seria 

necessário para o convívio aqui dentro ser suportável pra você?” 

Carol mantinha uma lista, onde anotava as respostas para que fossem lidas depois entre 

as pessoas que responderam. Carol também tinha como ação escrever parte do Hino Nacional 

na parede.  

As ações de convívio de Preto Monteiro foram pensadas pouco antes do dia da 

apresentação, pois investimos nosso trabalho em sua participação na terceira parte de 

Territórios, quando pesquisaríamos o documento vivo. Porém, ao participar dos ensaios e com 

sua presença na encenação, aos poucos ele encontrou maneiras de participar da peça como um 

todo. Preto basicamente conversava com uma pessoa que ele escolhesse. Nos três dias de 

apresentação ele abordou três pessoas diferentes e com cada uma delas conversou sobre seu 

lugar de enunciação e sua experiência vivida em Bento Rodrigues. 

Fabiana, vestida de “gatinha”, além de escrever parte do Hino Nacional, também 

conversava com as pessoas.  

Eu também tinha ações pontuais e, além de conversar com as pessoas e escrever parte 

do Hino, abordava uma pessoa, assim como Marco, para que ela me contasse uma história que 

depois seria compartilhada publicamente. Além disso, eu convidava participantes para assistir 

um vídeo-depoimento de Preto Monteiro, que gravamos em Bento Rodrigues. No vídeo ele 

narra detalhes sobre o cotidiano do local antes da tragédia. 

Todas essas ações eram desenvolvidas em paralelo pelos atores e atrizes, e o tempo 

delimitado para finalizar os trajetos individuais foi ensaiado a partir da escrita do Hino Nacional 

na parede. Ao final da escrita do Hino, as ações de convívio que ocorriam entre duas pessoas 

ou pequenos grupos eram finalizadas e, como pressuposto, os atores e atrizes deveriam estar 

dentro do espaço para dar início às ações de convívio coletivas, que envolviam todos os 

presentes na encenação.  

Um indicativo para os atores e atrizes é que, ao final de cada percurso individual, eles 

voltassem para o espaço da encenação com o objetivo de sentar-se com grupos de pessoas para 

conversar. Muitas dessas conversas já estavam acontecendo naturalmente, pois alguns dos 

presentes já se conheciam. Então, o desafio de se aproximar das pessoas e entrar no assunto já 

colocado tornava o jogo ainda mais difícil. Com esses grupos já estabelecidos e com a 
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participação de atores e atrizes entre as conversas, assuntos que direcionassem as conversas 

eram sugeridos por meio de placas. A ideia é que as placas com novos assuntos escritos fossem 

mostradas para todos e todas que já estavam em diálogo e, aos poucos, cada ator e atriz deveria 

conduzir a conversa a partir da sugestão do assunto da placa (ANEXO 11).  

Essa proposta de jogo de convívio pretendia aproximar os participantes e ao mesmo 

tempo esclarecer o tema que guiava a dramaturgia. Num dado momento, o Espaço171 estava 

com cerca de vinte e cinco pessoas sentadas em cadeiras espalhadas, numa conversa coletiva 

que variava entre os mesmos temas. A partir daqui, fechávamos parte da porta de correr que há 

na sede do grupo e Marina Viana pedia a palavra.  

Ao pedir a palavra, era a primeira vez que alguém do elenco fazia isso, instaurava-se 

um novo clima no Experimento. Todos voltavam sua atenção para alguém e a plateia era 

recolocada em seu lugar de observação, ainda que a proposta de Marina envolvesse os (as) 

participantes. A atriz lhes pedia que rissem alto, como numa claque, a cada notícia que seria 

lida. Marina levantava a mão depois de ler a notícia e todos riam. As frases escolhidas tinham 

um teor absurdo (ANEXO 12) e o tom de ironia na fala de Marina trazia mais elementos para 

serem risíveis. Cada riso, de cada participante, estimulava mais risadas, de maneira que se 

instaurava um microclima de deboche em resposta a cada notícia. É interessante destacar que a 

última notícia lida por Marina tinha um teor sério, ela não levantava a mão, não havia porque 

rir.  

 

 

         Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 7 – Marina Viana nas ações de convívio em Territórios.  
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Em seguida, ainda com a palavra, a atriz iniciava uma apresentação do que estava se 

passando ali: “somos um grupo de teatro. Estamos vendendo cerveja. É experimento? É teatro” 

(ANEXO 13). A partir daqui se iniciava a transição entre o Teatro de Convívio e a segunda 

parte de Territórios, o Teatro Documentário. 

Depois dessa breve apresentação, Fabiana dançava a música dos Saltimbancos, 

“História de uma Gata”, na tentativa de rir um pouco desse estereótipo que se refere ao teatro 

como fábula. É como se dissesse, em tom debochado, que “começou a peça”. Agora é teatro. 

“Me pediram para falar sobre espaço, aí eu pensei na história dessa gatinha, que ficou sem casa 

e resolvi preparar esse número pra vocês. E aí? Vocês gostaram?”, dizia a atriz. Depois do 

número, Fabiana lia a carta que havia sido entregue na entrada do Experimento. Ao lê-la, 

Fabiana a explicava passo a passo com um didatismo exagerado, o que denunciava mais uma 

vez um excesso de teatralidade.  

 

 

             Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 8 – Fabiana Bergamini em sua coreografia dos Saltimbancos em Territórios.  

 

Ao final da leitura, um vídeo gravado por Cleo Magalhães era projetado. Esse vídeo 

ressaltava o que estava escrito na carta. As imagens eram abstratas, sem sentido e atravessadas 
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por clichês que permeiam a ideia de presença. O fato de Cleo não estar presente, mas ainda 

assim falar sobre presença, já revelava uma contradição que por si só valia a graça45.  

Para finalizar as ações criativas dessa primeira parte da pesquisa, o Teatro de Convívio, 

eu e Marco nos dirigíamos à plateia e contávamos as histórias que escutamos no começo de 

Territórios. Narrávamos em primeira pessoa o que havíamos ouvido do outro. Apenas a pessoa 

que contou sabia que essa história era dela e isso garantia cumplicidade no jogo.  

Depois de contarmos a história para a plateia, Marina chamava atenção para uma cadeira 

vazia, olhava para essa cadeira, subia nela e, a partir de então, a iluminação mudava, ela ganhava 

foco e lia um texto de sua autoria que abordava o entendimento de “espaço” em suas mais 

variadas formas. Começava a segunda parte do Experimento e a partir dali o público assumia 

por fim seu lugar contemplativo, assistiria o que seria mostrado. Nada mais o envolvia 

diretamente, a não ser a necessidade de andar pelo espaço para ver as cenas que viriam.  

 

 

2.4 Reflexões sobre os três dias da prática de convívio 

 

 

O desenrolar das ações de convívio durante os três dias de apresentação de Territórios 

envolvia, em sua complexidade, diversos fatores e agentes que direcionavam o acontecimento. 

Portanto, o que está dissertado aqui, é parte de minha percepção sobre o Experimento Cênico 

na tentativa de compreender o potencial do convívio na busca pelo real. A construção do tempo 

de cada ação de convívio em compasso com Territórios, e com a relação estabelecida com cada 

um e cada uma da plateia, assim como o jogo em torno das relações estabelecidas, são questões 

colocadas nessa parte da escrita, que não aborda a recepção nem o processo criativo de 

Territórios.  

O acontecimento teve cerca de vinte e cinco pessoas por dia, o que conferia uma 

atmosfera intimista que aproximava os participantes. A disposição da plateia pelo espaço 

correspondia a uma tentativa de propiciar a espontaneidade do convívio. As pessoas estavam 

espalhadas de acordo com grupos de conhecidos, outras estavam no balcão do bar, algumas do 

lado de fora próximas ao portão de entrada. Muitos de nós já nos conhecíamos, havia de fato, 

                                                           
45 BACANTE REGINA. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C_n7oZbf1rI Acesso em 08 de 
outubro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_n7oZbf1rI
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uma atmosfera criada a partir do bar, mas principalmente, a partir do próprio Espaço171 e da 

maneira como ele se apresentou para a cidade ao longo do tempo.  

Na experiência havia interatividade, mas não a partir de uma cena já construída com 

presença de espectadores(as) dentro da obra. Ao contrário, a tentativa de construir esse primeiro 

momento em conjunto, respeitando o tempo do acontecimento, que dependia de todos e todas 

presentes naquele espaço, direcionava a situação em outra lógica. Naturalmente, quem convida 

para a peça, os artistas, geralmente conduz e propõe o andamento das ações, enquanto a plateia 

segue o fluxo do espetáculo numa posição mais contemplativa. Em Territórios, esperávamos 

que, de alguma maneira, as relações estabelecidas com o público, em pequenos grupos, ou 

duplas, direcionassem o tempo da experiência. Tínhamos tarefas a cumprir, mas elas deveriam 

acontecer em compasso com as relações criadas naquele espaço-tempo. 

O próprio espaço físico que compunha o Experimento Cênico parecia se estabelecer a 

partir do posicionamento de cada um e cada uma dentro dele, assim, as ações dos(as) artistas 

dependiam dos lugares que os participantes escolheram ocupar na encenação. Se uma pessoa 

estava sentada num canto ou fora do espaço ou perto do balcão do bar, tudo era determinante 

para a aproximação que desencadearia o convívio. 

O desenrolar do acontecimento passou a depender, progressivamente, do envolvimento 

dos participantes com as ações de convívio propostas. Caso não se envolvessem ficariam 

esperando sentados pelo acontecimento teatral, sem passarem por essa parte da experiência. A 

depender de um ator ou atriz acessarem ou não o espectador ou a espectadora, todos ficariam 

ali, ou conversando ou apenas esperando o teatro.  

Mas enquanto alguns espectadores estavam sentados à espera, naturalmente, muita coisa 

acontecia à sua volta, alguém escrevia o Hino Nacional na parede, Marina falava sobre o 

Espaço171 atrás do balcão do bar, Gabriel, do lado de fora, conversava sobre ser estrangeiro, o 

vídeo-depoimento de Preto Monteiro era exibido numa tela de computador, Carolina 

conversava com mulheres sobre a condição feminina no banheiro, entre outras ações de 

convívio.  

Mas esse estado de espera de alguns participantes tinha muito a revelar sobre o 

acontecimento, talvez o próprio Experimento Cênico não tenha conseguido justeza no tempo 

em que essas ações transcorriam ou talvez a proposta poderia ter sido ainda mais clara e direta 

para os participantes.  

Cada ator e atriz deveria estar atento ao todo, tendo como referência a escrita do hino 

na parede, enquanto executava suas ações de convívio, ao mesmo tempo que deveriam perceber 

a presença de toda plateia. Essa equação era delicada e sujeita a uma série de ocorridos que 
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ultrapassavam nossa moderação. É como se, de fato, o acontecimento dependesse da tomada de 

decisão dos(as) participantes e ao mesmo tempo é como se a singularidade de cada experiência 

ficasse mais evidente, já que cada participante vivenciava ações de convívio específicas sem 

acesso ao todo do Experimento.  

Possivelmente, as ações de convívio não foram em número suficiente para abarcar toda 

a plateia, ou talvez elas não conseguissem acessar uma maior quantidade de pessoas, já que sua 

natureza requeria uma, duas ou, no máximo, três pessoas em convívio, principalmente no início 

do Experimento. Como exemplo, a ação de Marco, que escutava a música da Madonna com um 

participante da plateia. Ou seja, até que as ações de convívio fossem coletivas, como o caso da 

claque proposta por Marina, havia uma contradição na experiência. Uma plateia sentada à 

espera de seu exercício contemplativo e outra vivendo experiências de troca com atores e atrizes 

espalhados pelo espaço. 

Esse estado de expectativa ou espera, de alguma maneira, refletia-se na percepção do 

andar do tempo da obra. Para alguns estava demorando a começar, para outros já havia 

começado há muito tempo. Por outro lado, a equação tornava-se mais difícil em algumas 

situações porque os atores e atrizes, tentando compreender o tempo próprio do contexto, 

propunham suas ações de convívio, mas às vezes quebravam o fluxo do próprio acontecimento. 

Como desenvolver ações de convívio, no tempo justo do acontecimento, sem interromper um 

fluxo que se desdobra na experiência? É como se, ao pensar nesse ator/atriz em convívio, fosse 

necessário pensar em sua ação no encontro com o(a) espectador(a), levando em consideração o 

tempo próprio dado em cada relação. Esse tempo, muitas vezes, ultrapassa o tempo da própria 

obra, ou o tempo do que estamos acostumados a ver e entendemos como teatro. Talvez, no caso 

do Experimento Cênico, fosse necessário estabelecer mais relações, ou deixar mais claro o 

papel do espectador naquele jogo, para que ele não ficasse apenas esperando por algo. 

Ao mesmo tempo, o desenho formado nas relações com os(as) participantes, bem como, 

a possibilidade de falar sobre assuntos que compunham a dramaturgia da peça, garantia uma 

atmosfera atravessada pela fricção entre o Real e os elementos ficcionais das ações de convívio. 

O Espaço171, com seu contexto de bar e teatro, de portas abertas, o encontro entre as pessoas 

com assuntos do cotidiano, o desenrolar da dramaturgia que se estenderia nos três blocos de 

Territórios, tudo fazia parte da construção de uma estética relacional que abarcasse experiências 

singulares transcorridas no tempo presente, ainda que atravessadas pelo tecido simbólico.  

Ainda que em estado de não-representação, atores e atrizes construíram suas presenças 

na tentativa de estarem prontos e prontas para relações que teriam que ser instauradas a cada 
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instante. Em diversos momentos havia uma fricção entre o teatral e o não teatral. A expectativa 

do acontecimento misturava-se com o acontecimento que já estava se dando.   

Logo a iluminação teatral se estabeleceria, teríamos cenas, microfone, a contemplação 

propriamente dita de um material artístico ensaiado, mas até que isso acontecesse, até que se 

configurasse o segundo bloco de Territórios, havia camadas de ficção e não-ficção na esfera da 

encenação que colocavam o público entre fronteiras, ora espectadores(as), ora não 

espectadores(as), mas atuantes. Essas camadas não são rígidas, nem mensuráveis facilmente, 

porque partem da subjetividade de cada percepção da experiência, mas vale dizer que são 

campo fértil para as Irrupções do real.   

O convívio em destaque na esfera teatral abre-se então para a vida em formatos variados 

de experimentações artísticas. Territórios foi uma possibilidade criada no contexto dessa 

pesquisa, em que as ações de convívio constituíram-se em fio condutor de apenas uma das três 

partes da encenação. É possível experimentar processos criativos ainda mais radicais, em que 

as ações de convívio mantenham-se por todo o tempo, em que a plateia não se sente em cadeiras, 

por exemplo, e seja ainda mais instigada a tomar decisões no acontecimento. Sempre há outras 

possibilidades. Mas, enquanto experiência criativa, Territórios nos colocou em desafios 

concretos instaurados nas relações que ocorreram nos três dias de apresentação. 

Enquanto grupo, abordar outros territórios a partir do nosso, o Espaço171, significa 

também aproximar o público de nossa realidade cotidiana. Mas também aproximar nossos 

territórios, principalmente se o sentido de territórios for associado ao sentido de espaços 

subjetivos que compreendem nossos corpos e nossas ideias. Para romper distâncias, talvez seja 

eficaz nos colocarmos em proximidade, abertos para relações que, ao serem tocadas por 

teatralidade, abrem-se para as Irrupções do real. Convívio no sentido de “viver juntos” 

(DUBATTI, 2011). Convívio poroso, utópico, capaz de ampliar a experiência teatral em fricção 

com a vida. Seja a vida que ocorre no momento presente ou aquela evocada como memória por 

meio de documentos diversos. O próximo capítulo tentará compreender a potência política da 

presença de documentos em Territórios e as irrupções do real a partir do material criativo 

desenvolvido por atores e atrizes na segunda parte do Experimento. 
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Capítulo III – O Teatro Documentário no Experimento Cênico Territórios 
 

 

Neste terceiro capítulo relacionamos a presença do documento na cena teatral às 

irrupções do real. Na recuperação do sentido de real compreendemos que ele talvez escape ao 

instante, daquilo que é evocado no presente; e do que já ocorreu restam impressões, memórias 

e o recorte de quem documentou o acontecido, portanto, subjetividades que postas em cena não 

têm pretensão de comprovar fatos. 

A frente de trabalho que direcionou o segundo momento do Experimento Cênico – o 

Teatro Documentário – desdobrou-se a partir de materiais trazidos por atores e atrizes e que 

faziam conexão entre a encenação e situações ocorridas na esfera da vida.  

As impressões sobre o real eram dadas como tema para a construção da dramaturgia de 

Territórios – a partir do assunto “espaço”, na utilização de documentos cênicos que 

reverberavam inquietações trazidas pelo elenco. Para amparar as criações, buscamos 

referências em autores que refletem sobre a presença de documentos na cena teatral. 

 

 

3.1 O documento: recorte histórico sobre seu uso e perspectivas atuais 

 

 

É possível identificar uma trajetória de práticas documentárias ao longo do século XX. 

No contexto desta investigação temos Erwin Piscator como referência histórica, já que foi um 

dos primeiros estudiosos a inserir documentos na cena teatral com intenção política. O diretor 

rompeu com estruturas dramáticas já conhecidas e na época, além de colocar documentos na 

cena, criou experimentações que redimensionaram o próprio fazer teatral.  

“O uso da narração, projeção de imagens e vídeos, uma apresentação objetiva do estilo 

de atuação, palco simultâneo com rápidas trocas de cenário, a criação de uma força dinâmica e 

cinemática, comprovação documental (...) ativação da autenticidade factual” (GIORDANO, 

2014, p. 23), todos esses elementos compunham o trabalho de Piscator.  

O que se destaca, além de sua intenção de documentar, é seu interesse em criar novas 

maneiras de pensar o teatro e como essas maneiras serviram de alicerce para frentes teatrais 

posteriores.  

 
A fórmula básica das tentativas de Piscator – a elevação do elemento cênico ao 

histórico, ou, em sua acepção formal, a relativização da cena atual em função do 
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elemento não-atualizado da objetividade destrói a natureza absoluta da forma 

dramática, permitindo que um teatro épico se desenvolva (SZONDI, 2001, p.130). 

 

No Brasil temos Augusto Boal como referência de um teatro político interessado no 

diálogo com o Real. Na Árvore do Teatro do Oprimido (BOAL, 1991), encontram-se diversas 

práticas que associam diretamente o teatro à esfera da vida; entre elas está o Teatro Jornal,46 

que no período da ditadura militar denunciava a manipulação da mídia e desmistificava uma 

pretensa imparcialidade dos meios de comunicação.  

As criações artísticas eram feitas a partir da problematização de notícias diárias, em 

exercícios criativos que exploravam a fricção entre a notícia do jornal e elementos do teatro. A 

ficção forjada nas redações de jornal, com intento de vender mais notícias, era revelada das 

mais variadas formas, como exemplo – a leitura simples da notícia destacada do resto do jornal 

ressaltava as intenções da diagramação, do tamanho da manchete, entre outros detalhes. Há 

ainda como exemplo: 

 

Improvisação – a notícia é improvisada cenicamente, explorando-se todas as suas 

variantes e possibilidades; Histórico – a notícia é representada juntamente com outras 

cenas ou dados, que mostrem o mesmo fato em outros momentos históricos ou em 

outros países, ou em outros sistemas sociais (BOAL, 1991, p. 166). 

 

Sem dúvida, Boal teve como referência o Teatro Épico e Político outrora estudado por 

Brecht e Piscator, e sua trajetória enquanto teatrólogo brasileiro consolidou-se por sua 

eficiência e originalidade na proposta de uma arte de resistência e engajada, crítica ao sistema 

capitalista e atravessada pelas Irrupções do real.  

Se voltarmos a Piscator, é possível notar que as práticas documentárias no teatro 

possuíam, em sua origem, intenção política; interessa-nos atentar para esta intenção, ainda que 

hoje, no Brasil, as perspectivas do documentário tenham mudado e abranjam outros olhares 

artísticos. Há, como exemplo, espetáculos que documentam vidas de artistas famosos em peças 

biográficas, que não necessariamente estão preocupadas em denunciar ou interferir no seu 

tempo com intenções políticas. Atualmente, o Teatro Documentário tem em si diversas 

vertentes e é possível entender este teatro como 

 

Uma proposta estética com características formais próprias que revelam interesses, 

objetivos e procedimentos específicos, extrapolando a mera oposição à ficção, para 

                                                           
46 “Foi desenvolvido inicialmente pelo grupo Núcleo do Teatro de Arena de São Paulo, do qual fui diretor artístico 

desde 1956 até 1971, quando tive que abandonar o Brasil por motivo de força maior. Consiste em diversas técnicas 

simples que permitem a transformação de notícias de jornal ou de qualquer outro material não-dramático em cenas 

teatrais” (BOAL, 1991, p. 165). 
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evidenciar a análise dos fatos vividos, experienciados, observados. O passado não é 

tratado como tal, mas se presentifica impelindo o espectador a ter uma relação direta 

com o real. (SOLER, 2010, p. 69). 

 

Associada diretamente ao termo documentário tem-se a palavra documento e, a partir 

de uma perspectiva atual, é possível reconhecer que os documentos apresentados no espetáculo 

Apesar de tudo, no caso, o filme com cenas de guerra, tinham o olhar de quem fez as filmagens, 

o ponto de vista do cinegrafista. A forma como ele foi apresentado na encenação tinha o olhar 

artístico de Piscator, o que acontecia na cena, eram versões da realidade. Era um recorte do fato. 

Uma maneira de expor o que houve.  

O acontecimento em si, efêmero, só se deu a partir da vivência de quem estava na guerra, 

mas o registro dela, dado num filme, servia como ponte para o ocorrido. O cinegrafista, presente 

na experiência trouxe sua versão da mesma. Sendo impossível repetir o acontecimento, o que 

se pode tentar é a apresentação de impressões, a partir de registros e documentos.  

Esta relativização da ideia de comprovar algo a partir de um documento é recente. 

Marcelo Soler nos diz que “a partir do século XIX, a palavra documento vai aparecer nos 

discursos legais (judiciário e policial) associada à ideia de prova, comprovação da verdade” 

(SOLER, 2013, p. 139). Esse status de testemunho objetivo e imparcial (Ibidem) não aplica-se 

ao contexto do teatro. Nesta investigação não se associa ao documento as noções de 

imparcialidade e objetividade.  

 

Longe da imparcialidade que muitos lhe atribuem, o documento é encarado 

contemporaneamente como o produto de um olhar sobre determinado fato, havendo 

um esforço para decifrar as informações contidas nele e manifestadas no suporte 

material do registro, no processo de elaboração, na realidade em que ele foi produzido 

e, sobretudo, nos interesses de sua construção (Ibidem, p.139). 

 

 Entende-se que o documento é também uma percepção sobre o ocorrido e por isso 

subjetivo. Assim, ao lidar com documentos é preciso contextualizar suas fontes e perceber que 

por trás de um registro há diversas nuances que retiram dele a conotação de verdade. Em se 

tratando de teatro, então, tais documentos apresentam-se das mais variadas formas e cada uma 

delas mostra-se no tecido simbólico da encenação. Soler faz um apanhado de algumas dessas 

formas documentais no livro Teatro Documentário: pedagogia da não ficção: 

 

Dados textuais: documentos históricos escritos, transcrições de depoimentos, 

transcrições de entrevistas, dados estatísticos; -dados sonoros: sons, ruídos e vozes 

dos ambientes mencionados, entrevistas ou depoimentos gravados; -dados 

imagéticos: imagens fotográficas e audiovisuais projetadas e, no caso de fotografias 

em papel; -dados plásticos: objetos, roupas ou espaços. Vale ainda ressaltar que no 

caso da presença física das pessoas-alvo da documentação ou de envolvidos na 
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situação documentada temos o que coloquialmente chamamos de documentos vivos 

em cena (SOLER, 2010, p. 70). 

 

São muitas as formas documentais a serem exploradas em cena e, nos Teatros do real, 

naturalmente, o documento é só uma das maneiras de provocar as Irrupções do real, que podem 

contribuir na tentativa de acessar o ocorrido. Esses documentos são como uma ponte que 

aproximam o espectador da experiência que aconteceu fora do palco, eles transgridem a noção 

temporal e espacial. Pois o documento é capaz de estar presente aqui, na cena, tendo sido capaz 

de estar presente também no espaço-tempo da experiência. 

 

 

3.2 O Teatro Documentário a partir de Marcelo Soler 

 

 

A fruição de obras artísticas com intenção documental ocorre, atualmente, com bastante 

recorrência. E a palavra documentário carrega hoje características marcantes para o público.  

A princípio é possível associar o Teatro Documentário a um campo de conhecimento e 

não apenas a um gênero teatral. Marcelo Soler (2013) defende esta argumentação ao escolher 

“a opção do termo campo, ao invés do termo gênero, que leva em conta o projeto estético em 

torno da encenação como um todo, em oposição a um olhar mais voltado à dramaturgia” 

(SOLER, 2013, p.135). Claro que a dramaturgia é um dos pilares de sua forma, mas este projeto 

estético ultrapassa o que este teatro quer dizer ou seu jogo semântico dentro da cena. Para esta 

dissertação, suas intenções estão também relacionadas ao seu formato de apresentação, à sua 

recepção e suas intenções políticas já discorridas aqui.  

Esta pesquisa não teve como intenção refletir sobre uma prática teatral estritamente 

documentária, ao contrário, o que interessa aqui é uma criação entre fronteiras que busque 

referências diversas, mas que dialogue com elas ao propor seu próprio caminho. Segundo o 

autor Marcelo Soler,  

 

O uso deliberado de documentos surge como característica importante, mas não única, 

já que a utilização deles em um processo não está condicionada necessariamente à 

elaboração de um discurso artístico interessado diretamente em documentar. A 

questão que se coloca é a da natureza do comprometimento com a realidade. O que se 

pretende não é construir uma ficção sobre fatos que ocorreram, mas discuti-los, 

fazendo o uso de documentos de toda ordem, explorando uma significação outra, 

diferente da obtida quando se trabalha com produtos assumidamente ficcionais 

(SOLER, 2008, p. 36).  
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O autor compreende o Teatro Documentário a partir de uma tríplice conceitual que o 

define a partir da intenção de documentar, da presença do documento na cena e da percepção 

documental do(a) espetador(a). “Na relação entre a intencionalidade em documentar, o 

consequente trabalho com dados não ficcionais e a percepção por parte do espectador da 

natureza documentária do discurso que é possível existir o que chamamos de documentário”. 

(SOLER, 2013, p. 137) 

Ainda segundo Soler, o documento colocado em cena só se estabelece como tal para 

o(a) espectador(a) quando ele (ou ela) enxerga aquele material como algo atravessado pelo real, 

um pacto entre espectadores e artistas para que não reste dúvida sobre a origem do documento 

apresentado, a esfera da vida. “Em última análise, é o olhar do espectador que transforma o que 

está sendo apresentado em documentário” (SOLER, 2013, p.140) a partir do que ele define 

como “percepção documental”: 

 

No pacto estabelecido entre artistas (enunciadores) e público (fruidores) diante de um 

documentário (enunciação), pressupõe-se que os fruidores levem em conta o enfoque 

dado à realidade social que, de algum modo, permeia a construção discursiva, mais 

do que o imaginário dos criadores (SOLER, 2013, p.141). 

 

Mas depende de cada artista a maneira como ele irá oferecer dados para a construção 

dessa percepção, que pode ocorrer antes da peça começar, em sua divulgação, em forma de 

depoimento durante a peça, em vídeos, áudios, entre outras maneiras. Cada criador deve 

escolher sua forma de esclarecer para a plateia que aquilo que está sendo apresentado tem como 

intenção recorrer a acontecimentos ocorridos na esfera da vida. “Não podemos confundir o que 

é nomeado de ‘obra a partir de fatos reais’ com aquelas que apresentam documentos em sua 

própria constituição” (SOLER, 2008, p.38).  

Como exemplo, no sexto período de graduação do curso de Artes Cênicas da Escola de 

Belas Artes da UFMG, em agosto de 2004, a prática de montagem do curso de bacharelado 

ministrada pelo Professor Doutor Luiz Carlos Garrocho foi apresentada no antigo quarteirão 

fechado para carros da Rua Guaicurus. Um dos focos da pesquisa era o cotidiano de trabalho 

das profissionais do sexo que atuam na região. Nas apresentações de Fudidos – Intervenção 

Cênica no espaço urbano o material criativo do elenco misturava-se aos dados do Real presentes 

na rua, mas também na proposta de encenação.  

Num dado momento, abria-se o microfone para diversos depoimentos e num deles havia 

a participação de uma profissional do sexo convidada pela equipe da montagem. Assim que 

iniciava sua fala, depois de se apresentar, a participante narrava sobre o cotidiano árduo de seu 

trabalho. Sua presença oferecia dados significativos para a encenação, mas no momento de sua 
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apresentação era estabelecido o pacto documental de que aquele material apresentado partia da 

tessitura da vida. Uma profissional do sexo que vivia aquele cotidiano estava ali, em nossa 

frente, dispondo-se a falar sobre sua experiência. Ali configurava-se com clareza que aquela 

obra era atravessada pelo real. A montagem apresentou-se em agosto de 2004 e serve como 

referência sobre um possível pacto documental estabelecido com a plateia.  

“Por consequência, ao pensar documentário nessa perspectiva o entendimento do papel 

de espectador no acontecimento artístico se distancia do de receptor contemplativo e passa a 

ser o de co-autor, que dialoga e atribui significado ao que assiste” (SOLER, 2008, p.38). Mais 

uma vez, espera-se que o público construa suas leituras a partir de sua percepção sobre a fricção 

entre o real e o ficcional, portanto sua perspectiva é fundamental para que a obra se configure 

em sua potência criativa e política. 

 

 

3.3 O uso de documentos no Experimento Cênico Territórios 

 

 

Dentro da sala de ensaio do Experimento Cênico Territórios, nos estudos sobre a 

segunda frente de pesquisa, o documentário, partimos de situações ocorridas na realidade ao 

criarmos pequenas cenas em que atores e atrizes utilizavam documentos diversos. Ao trazer 

situações e assuntos que lhe inquietavam, o elenco tinha como mote o argumento do 

Experimento Cênico – “espaço”.   

A dramaturgia dessas cenas foi então construída com a presença de documentos em suas 

mais variadas formas: objetos, áudios, vídeos, fotos e textos. 

Carolina de Pinho, Gabriel Castro, Marco Tulio Zerlotini e Marina Viana 

desenvolveram um material criativo com cerca de cinco minutos que foi apresentado no 

segundo bloco de Territórios. Essas cenas estavam interligadas às ações de convívio realizadas 

entre atores, atrizes e público no primeiro bloco, já que permeavam o mesmo argumento e 

algumas ações que se iniciavam na primeira parte eram desenroladas na segunda. Além disso, 

havia uma relação estabelecida entre todos e todas a partir do convívio, e para nós, é como se 

tivéssemos nos aproximado das pessoas que então iriam ver nosso material criativo. 

Ao instaurarmos uma atmosfera teatral que, em certa medida, atendia a qualquer 

expectativa de contemplação que ainda houvesse, o assunto “espaço” ganhava mais forma 

teatral e perpassava por leituras e metáforas diversas sobre a ideia de territórios.  

Tal esfera teatral iniciava-se com um texto escrito e falado por Marina Viana, que 

abordava a temática do Experimento num sentido amplo, metafórico e poético. Seu texto 
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clareava nosso lugar de enunciação enquanto discurso dramatúrgico e instaurava de uma vez 

por todas o assunto espaço (ANEXO 14).  

 
A história do mundo é sobre espaço. O mundo, essa bolinha de gude no espaço sideral 

ocupada por dinossauros que foram nômades até cultivar o espaço. Quando o espaço 

fica escasso sai atrás de outro espaço. Coloniza, escraviza, compra, ocupa, vende, 

invade, assenta, assenta, senta que lá vem a história. Às vezes eu dou espaço. Às vezes 

ofereço espaço. Mas na verdade eu quase sempre quero o mundo, abarcar o mundo 

com as pernas. Engolir o mundo com a buceta. Quase sempre recrio o mundo nas 

coxas. E ressignifico a expressão nas minhas coxas, para além das telhas coloniais. 

Colônia, escravidão. Estupro do espaço. Há muitos anos atrás, antes da criação de 

Israel, o Deus judeu não tinha espaço, daí virou onipresente. Era pra falar sobre 

espaço. (Trecho do texto de Marina Viana. Não publicado).  
 

 

 
                  Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 9 – Marina Viana com seu texto Era pra falar sobre espaço em Territórios.  

 

A plateia escutava o texto de Marina sentada em suas respectivas cadeiras, mas ao final 

da fala, sob uma trilha sonora, redesenhávamos a configuração do espaço para que cada ator e 

atriz ocupasse o lugar de onde seriam apresentadas suas cenas. Nessa reordenação, pedíamos 

licença para a plateia e retirávamos suas cadeiras, deixando o espaço livre para circulação do 

público entre os territórios delimitados para a apresentação do material criativo dos atores e 

atrizes. Ainda ao som da música, cada artista organizava objetos de cena em cantos 

determinados e ensaiados e, ao mesmo tempo, amontoava cadeiras no centro da sala. Por cima 
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das cadeiras amontoadas eram coladas placas com nomes de lugares ocupados, símbolos de 

resistência (ANEXO 15). Ao final da música, com cada ator e atriz tendo organizado seu 

território de cena, com o público já em pé, as cenas tinham início. 

Marco Zerlotini escolheu uma notícia de jornal (ANEXO 16) como fonte inicial para 

desenvolver sua cena. A notícia relatava sobre duas amigas que foram passear num safari e 

tiveram uma briga dentro do carro, durante a briga uma delas abriu a porta do carro e saiu. 

Consequentemente, um tigre que estava no safari a atacou. A partir dessa narrativa, o ator 

decidiu falar sobre as limitações que os espaços impõem. A briga foi tão séria que não coube 

no pequeno espaço do carro, mas ao sair daquele espaço, sem medir as consequências por causa 

da ira, a vítima avançou sobre o território do tigre.  

Essa notícia serviu como mote para que Marco tratasse sobre a ideia de confinamento. 

Confinamentos físicos – prisões, cativeiros, zoológicos e confinamentos delimitados pelo 

cotidiano e as relações humanas que nos oprimem – trabalho forçado, autoritarismo, 

relacionamentos abusivos, exploração do outro, da outra. 

O ator iniciava sua ação narrando a notícia do safari, mas em primeira pessoa, como se 

a situação tivesse ocorrido com ele, em seguida, mostrava o jornal com a notícia para o público. 

Escutar impressões sobre acontecimentos a partir de outro ponto de vista e repetir a narrativa 

em primeira pessoa foi um exercício experimentado ao longo de todo o processo de criação, a 

partir dessa prática tínhamos a intenção de nos aproximar da situação do outro, da outra e ainda 

que apenas na fala, tentávamos nos colocar em seu lugar. Essa prática acabou sendo levada para 

a composição de Territórios, o que no contexto não tornava clara a percepção documental do 

público, já que nem todos tinham a compreensão do documento como tal, no caso, o jornal que 

noticiava o ocorrido.   

Depois de narrar a notícia, Marco delimitava um espaço no chão da sala utilizando giz 

e convidava a plateia para entrar nesse quadrado. A ação de Marco se passava perto da porta de 

entrada do Espaço171, que é de vidro e, enquanto ele desenvolvia suas ações, era possível ver 

a rua e as coisas que aconteciam fora da atmosfera ficcional. Essa proximidade da porta também 

estava relacionada ao próprio assunto tratado pelo ator, o confinamento. Dentro de um 

quadrado, mas próximo da porta de vidro, o público experimentava a linha tênue entre estar 

delimitado num lugar e, ao mesmo tempo, tão próximo da saída. 

Com a plateia já posicionada no quadrado demarcado, escutávamos um áudio com sons 

de animais presos, como se estivessem num zoológico, e Marco se posicionava do lado de fora 

do Espaço171. Por trás da porta de vidro, o ator colava fotos e frases que tratavam sobre 

confinamentos. Como se fosse um painel de vidro sendo preenchido a cada cartaz colocado. 
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Marco, fora do espaço, o público dentro. As imagens e fotos coladas (ANEXO 17) refletiam 

um cotidiano devastador, que força animais e humanos a um condicionamento trágico. As frases 

e palavras que acompanhavam as imagens levantavam reflexões acerca do assunto: “Produção 

de quê?; Você está preso ou solta?; Reclusão; Espaço para o Intermediário”. 

A cada imagem colada, a figura do ator era escondida, sendo que ao final da ação só se 

via a porta repleta das placas. Por fim, Marco saía pela rua, sem que fosse visto, e a plateia 

ficava naquele quadrado ouvindo o áudio do zoológico, de frente para as imagens coladas na 

porta de saída do Espaço171.  

 

 

 

 

                   Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 10 – Marco Túlio Zerlotini em sua cena sobre confinamentos em Territórios.  
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           Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 11 – Público observa as imagens e ouve áudio da cena em Territórios.  

 

 

Em seguida, Marco entrava por outra porta, do lado oposto da sede, e entregava para 

Gabriel Castro uma caixa que pertencia à próxima cena. O olhar do público voltava-se então 

para a cena que ia começar. Este código simples, de entregar um objeto, interligava as cenas do 

Experimento. 

Gabriel Castro desenvolveu a cena do segundo bloco de Territórios a partir de seu lugar 

de enunciação, o estrangeiro – “Neste exato momento eu... não sou um refugiado(a), não foi a 

guerra que me trouxe aqui, não essa guerra, mas eu, Gabriel, sou migrante, nordestino. Nessa 

condição sei um pouco o que é ser estranho no lugar dos outros. É que as fronteiras insistem...” 

(Trecho do texto de Gabriel Castro. Não publicado). 

Sua cena se iniciava quando Marco lhe entregava a caixa, o ator virava-se de costas e 

encostado na parede realizava uma ação que referia-se a uma oração. Em paralelo, um vídeo 

com imagens de crianças num campo de refugiados era projetado para a plateia. Estas imagens 

tentavam não engrossar o coro da espetacularização da guerra e exposição dos refugiados.  

O registro das tragédias de guerra e do cotidiano dos refugiados é essencial para a 

difusão da informação e construção de um olhar crítico sobre tais conflitos, mas ao mesmo 

tempo, corre-se o risco de banalizar a tragédia quando algumas imagens são difundidas num 

contexto de sensacionalismo e espetacularização dos conflitos humanos. Dito isso, as imagens 

escolhidas para o Experimento Cênico tinham uma tristeza que é própria de qualquer campo de 
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refugiados, mas retratavam um cotidiano em que a vida transcendia a própria morte, pois as 

crianças estavam vivas e brincavam na tentativa de seguir adiante. 

Ao fim da projeção, Gabriel retomava sua ação, tirava de dentro da caixa, bonecas tipo 

Barbie, velhas e sujas de lama. O ator espalhava estes brinquedos pelo espaço e jogava em sua 

própria cabeça um punhado de farinha de trigo que lhe sujava o rosto e o cabelo remetendo ao 

pó que impregna os civis depois de um bombardeio.  

Com o rosto sujo, Gabriel narrava detalhes do cotidiano de guerra a partir da fala de um 

sobrevivente: “quando a guerra começou, veio o avião do exército e jogou bomba na casa das 

pessoas de lá. Meu tio morreu e a mulher dele. Estavam na casa deles, veio o avião e jogou 

bomba na casa deles. Assim ó. O avião vem e joga bomba” – depoimento de Nour, 23 anos, 

estudante de moda, refugiado sírio em São Paulo. O ator dizia esse texto duas vezes: em 

primeira pessoa, como se tivesse vivido a situação, e em segunda pessoa, a partir do ponto de 

vista do próprio sobrevivente de guerra. Esse exercício tentava aproximar os dois lugares de 

enunciação, já que Gabriel também referia-se a estar fora de seu lugar, porém reiterava que 

“não era um refugiado, mas era um estrangeiro” e que já havia conhecido a sensação de “não 

pertencer a um lugar”. O ator relacionava seu lugar de fala ao início do Experimento, quando 

fora do Espaço171 realizava uma ação de convívio com a plateia. Gabriel devolvia o documento 

de identidade (RG), que havia retido de alguém do público no início de Territórios.  

Depois do vídeo, já com o rosto e o cabelo sujos, tendo narrado um cotidiano de guerra 

e relatado sobre seu lugar de enunciação, Gabriel tentava entrar na gaveta onde visivelmente 

não cabia e caminhava dentro dela até um armário, onde também tentava entrar, e onde mais 

uma vez, visivelmente não cabia.  

 

          Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 12 – Cena de Gabriel Castro sobre refugiados em Territórios.  
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                               Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 13 – Gabriel Castro com farinha sobre o corpo em Territórios 

 

O assunto “espaço”, no caso da pesquisa de Gabriel, estava totalmente relacionado ao 

limite de acesso a determinados territórios. Espaços de onde pessoas são expulsas e, a partir de 

então, são obrigadas a tentar entrar em outros lugares onde não há a noção de pertencimento e 

onde muitas vezes não são bem-vindas.  

A dramaturgia construída numa relação entre o lugar de enunciação do próprio ator, 

como estrangeiro, e a experiência vivida pelos refugiados de guerra, finalizava-se quando ele 

entregava um vestido para que Carol seguisse na apresentação de sua cena.  

Carolina de Pinho construiu sua cena a partir da experiência que viveu ao morar em 

Mariana, em 2016. Ao final de 2015, uma barragem de detritos de mineração da empresa 

Samarco/Vale estourou na região de Mariana e atingiu os distritos de Bento Rodrigues e 

Paracatu, além de matar o Rio Doce e destruir a vida de comunidades ribeirinhas. Carolina 

trabalhou com atingidos e atingidas pela lama e criou sua cena em Territórios a partir dessa 

vivência.  

Carol, além de atriz, é artista da dança e da performance, e sua ação se desenvolveu em 

narrativas de textos, no uso de documentos e em partituras corporais. A dramaturgia da cena 

associava o assunto “espaço” ao território invadido pela lama tóxica em 2015. Tratava também 
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sobre o espaço que os moradores perderam, assim como o espaço de aproximação que a atriz 

criou com os atingidos e atingidas enquanto morava em Mariana.  

Sua cena começava no momento em que ela recebia o vestido pelas mãos de Gabriel, 

este vestido foi usado por Carol em vídeos que gravamos em Bento Rodrigues e Paracatu. A 

atriz utilizava uma bacia de metal, cheia de água, e espalhava, à sua volta pelo chão, fotos que 

tirou de colegas de Mariana, de Paracatu e fotos do local antes da tragédia. Em sua narrativa, 

explicava que, inicialmente, a tragédia de Mariana lhe “parecia como a morte de um parente 

distante”, mas que aos poucos, foi sendo tomada pelo cotidiano dos moradores e moradoras da 

região, até que se viu também atingida pela lama em seu mais amplo sentido:  

 

Eu tava morando lá em Mariana quando o crime aconteceu (vou colocando os objetos 

em volta da bacia). Eu confesso que no início eu não fui atingida. Eu lembro que tinha 

ido pro jardim tomar uma, a cidade tava um burburinho e uns amigos chegaram 

contando que tavam vindo do resgate em Bento e Paracatu. Disseram que as pessoas 

tinham perdido tudo o que tinham, e que um amigo deles tava desaparecido, que 

depois de um tempo descobrimos que tinha sido engolido pela lama dentro do 

caminhão. Eu não conhecia aqueles lugares. No início era como se fosse uma enchente 

dessas que a gente vê na televisão, em um lugar distante. Era como se tivesse morrido 

alguém desconhecido. Mas aí... (Texto de Carolina de Pinho. Não publicado). 

 

A atriz derramava café na água que estava na bacia, em referência aos cafés que tomou 

com o povo de Mariana e Paracatu e à própria lama que mudou a cor da água. Carol então 

mergulhava a cabeça na água, enquanto ouvíamos um texto que a atriz escreveu quando 

finalizou seus trabalhos em Mariana. Na cena esse texto era apresentado em off, gravado pela 

atriz Docy Moreira: 

 

A cada café, aquelas paisagens iam se desenhando em mim, ao mesmo tempo em que 

se decompondo, e me tornando uma parte de suas ruínas e dos gritos que ecoavam de 

lá... Folia... instrumentos e bandeiras estilhaçados... veneno do cantador inebriado em 

metais pesados... as modas de tua viola – destruída – emprestada – desafinam um 

canto triste numa gaiola escura... saudades do chão de terra... da varanda aberta... São 

Bento, Santana... imagens dilaceradas choram sangue... em 6 anos de vida alguém 

dizia “Deus também vai em Paracatu... mas se Deus visse como ficou Paracatu”... os 

nomes de seus bichos soterrados... nenhuma... nem uma... foto... “já haviam oferecido 

dez mil pra sairmos”... a represa se rompe... “ninguém queria sair de lá”... virando aos 

poucos nova represa... (Texto de Carolina de Pinho. Não publicado). 

 

A cada mergulho, Carol jogava objetos na água. Primeiro descartava o celular, que 

depende do minério para ser produzido, e depois jogava o vestido que usou em suas idas a 

Bento Rodrigues e Paracatu.  

Depois de mergulhar por três vezes até ficar sem ar – o que lhe remetia às pessoas que 

foram soterradas pela lama, a atriz realizava uma partitura corporal – ou uma dança por onde 
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perpassava a angústia de sua experiência, ao som de um poema47 que falava sobre o distrito 

coberto de lama, também em off, escrito e gravado por Maria do Carmo, uma moradora de 

Paracatu, que autorizou o uso do áudio por Carol com intenção de denunciar o ocorrido. Em 

sua dança, a atriz revelava sua impotência diante da tragédia, seu silêncio e as marcas do 

acontecimento em seu corpo.  

Os dados trazidos por Carol perpassavam a autobiografia. O entendimento da atriz sobre 

o assunto “espaço” estava tomado pelo fato dela ter sido atingida pela experiência do outro, da 

outra e com isso construir a sua própria. Carol também tratava sobre aproximação e, diante dela, 

aos poucos foi sendo tomada por aquelas dores e memórias. Ao final da dança, a atriz entregava 

um limão para Marina Viana seguir com sua cena. 

 

 

Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 14 – Carolina de Pinho mergulha cabeça na bacia com café em Territórios 

                                                           
47 POEMA DE MARIA DO CARMO. Disponível em: 
https://www.facebook.com/rose.visitante/videos/914450458644188/ Acesso em 08 de outubro de 2017. 

https://www.facebook.com/rose.visitante/videos/914450458644188/
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                                                                                                                          Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 15 – Partitura criada por Carolina de Pinho em Territórios 

 

Marina Viana desenvolveu suas ações dentro do balcão do bar, lugar que ocupou no 

início do Experimento e que relaciona-se diretamente ao seu lugar de enunciação no Espaço 

171. Ao longo dos dez anos de ocupação, realizamos bares para pagar as contas da sede e o 

mojito – drink cubano – de Marina ficou conhecido nos encontros que promovemos no espaço. 

Portanto, sua ação criativa estava relacionada à ideia de ocupar o balcão do bar a partir da sua 

própria experiência de resistência, ao longo desses anos, vendendo bebida para pagarmos o 

aluguel. Ainda que esse dado autobiográfico não estivesse explícito na cena, as ações de 

convívio que a atriz desenvolveu no primeiro bloco, bem como a trilha sonora escolhida, a 

iluminação e a referência aos locais de resistência escritos na porta cenográfica, remetiam à 

temática da cena, o universo de ocupação dos espaços como forma de resistência.  

A compreensão do assunto “espaço” a partir do material que a atriz trouxe, perpassava 

a ideia de ocupar territórios e resistir dentro deles, ainda que seja uma prática utópica e 
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desgastante num contexto em que o capital atravessa nosso cotidiano e nossas próprias escolhas 

artísticas.  

Enquanto Marina fazia o drink ao som de Sérgio Sampaio – “Dona Maria de Lourdes” 

–, que ouvia-se como uma música ao fundo, em baixo volume, saída de seu próprio computador, 

uma luz levemente azul clareava a cena reforçando uma atmosfera utópica. “Ocupar, resistir, 

produzir”, dizia uma das placas coladas no azulejo da cozinha. Marina despia-se enquanto fazia 

o mojito, e Javier, integrante e ator do grupo, compunha a cena tocando violão, também despido. 

A cena trazia uma atmosfera de utopia genuína, talvez onírica, distante de nosso contexto 

temporal. A imagem voltava-se para os tempos atuais, quando o violão era substituído pelo 

áudio de Ana Júlia, uma estudante secundarista que esteve na Assembleia Legislativa do Paraná 

em defesa das ocupações das escolas públicas ocorridas no Brasil, em 2016. 

A fala de Ana Júlia associava de vez o material criativo de Marina Viana à ocupação 

dos territórios como um caminho de resistência na construção de uma utopia necessária e latente 

entre jovens. 

 

 

                                                                                                                                                                Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 16 – Marina Viana prepara Mojito em Territórios 
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                                                                                                                                                     Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 17 – Marina Viana e Javier Galindo em Territórios 

 

Ao final do áudio da estudante, depois de Marina ter feito o primeiro mojito, o elenco 

repetia suas cenas ao mesmo tempo, instaurando um certo caos, no intento de finalizar o 

segundo bloco do Experimento Cênico – o Teatro Documentário. 

 

 

3.4 Contrapontos na percepção de Territórios como um documentário cênico 

 

 

No contexto desta dissertação, a compreensão de Teatro Documentário tem como 

referência a intenção política outrora investigada por Piscator com o uso de documentos na cena 

teatral e os estudos de Soler que indicam a intenção de documentar, a presença do documento 

e a percepção documental como essenciais para configurar a prática documentária. Além disso, 

esta forma de teatro referencia-se na utilização de documentos em suas mais variadas formas, 

e em seu caráter parcial e relativo, definição igualmente importante quando se trata do assunto. 

Na criação de Territórios, partimos destas compreensões para compor o material 

criativo, mas à medida que os ensaios avançavam e as apresentações aproximavam-se, 

percebemos que questões apontadas a partir do estudos de tais referências reverberavam-se em 

cena ora somando a nossos olhares, ora os contrapondo.  
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A intenção política, já bastante abordada neste trabalho, atravessa toda a investigação e, 

nesse sentido, o uso de materiais criativos que fazem ponte com a esfera da vida dialoga com o 

teatro estudado por Piscator. Ao mesmo tempo, retirar do documento a necessidade de 

comprovar um fato também nos interessa, já que partimos de subjetividades que dão-se na 

memória e no olhar de quem narra o ocorrido.  

Porém, quando tratamos sobre a intenção de documentar e sobre a percepção 

documental, de que nos fala Soler, compreendemos que tais assuntos não perpassam a 

apresentação do material criativo em Territórios de forma tão definida como sugere o autor. 

Não há dúvidas de que o material criativo trazido por atores e atrizes em Territórios fricciona 

com a tessitura da vida, e que portanto são documentos, se entendermos documento como “uma 

espécie de dado não-ficcional que pode servir à encenação seja ela de caráter documentário ou 

não (SOLER, 2008, p. 36). Porém, algumas construções cênicas do Experimento Cênico são 

elaboradas com intenção de documentar, outras não, ainda que lidem com material não-

ficcional.   

Ao contrário da construção do terceiro bloco, em que o documento vivo se instaurava a 

partir de um pacto definido, estabelecido inclusive na fala de Preto Monteiro – assunto do 

próximo capítulo, nesse segundo bloco o Teatro Documentário, situado na tríplice conceitual 

defendida por Soler, não se estabelecia em todos os momentos da encenação. Naturalmente, 

quando alguns materiais apresentados eram reconhecidos por parte do público, eles 

configuravam-se como ponte entre o Real e o ficcional, mas sua utilização em cena não servia 

para documentar um ocorrido.  

Como exemplo, o áudio da estudante Ana Júlia utilizado na cena de Marina Viana, ainda 

que muito difundido na época (2016) e reconhecido por pessoas da plateia, não era claramente 

apresentado a todos e todas como dado do real. Alguns sabiam, outros não, que a voz escutada 

pertencia a uma estudante que esteve na Assembleia Legislativa do Paraná. Além disso, o áudio 

não servia para documentar sobre o ocorrido, pois a temática da cena não era a ocupação das 

escolas públicas do país, ainda que Marina tratasse sobre resistência em territórios diversos e 

que isso, de alguma maneira, perpassasse as escolas.   

A notícia de jornal apresentada por Marco em sua cena, que retratava a morte de uma 

mulher, servia de mote para o ator falar sobre “espaço”, mas a plateia, ainda que visse o jornal 

em sua frente, não construía a compreensão de uma cena documentária sobre o acidente. O 

dado do Real auxiliava na construção do campo semântico, bem como fazia ponte com o que 

ocorre fora do palco, o jornal era um documento, mas a percepção documental não se 

estabelecia para todos os presentes. Nesse caso, o objeto do jornal não era mostrado com a 
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devida intenção e o fato do ator narrar o acontecido em primeira pessoa fragilizava ainda mais 

tal percepção. É importante dizer que experimentamos intencionalmente essa maneira de 

construir a encenação.  

Algo similar ocorria com o material trazido por Gabriel Castro, quando o ator narrava 

um depoimento de sobrevivente de guerra que não era seu, em primeira pessoa, ou na utilização 

do vídeo com imagens de crianças refugiadas de guerra. Ainda que Gabriel retratasse o universo 

do estrangeiro, e ainda que as pessoas ali presentes reconhecessem as imagens do campo de 

refugiados, nesse caso o ator não documentava a guerra, mas dialogava com as imagens de 

forma poética ao expressar sobre a sensação de não pertencer a um lugar.  

Talvez o material apresentado por Carolina de Pinho seja o que mais se aproxima da 

esfera do Teatro Documentário, porque sua experiência em Mariana reverberou-se também no 

terceiro bloco, o que auxiliou na instauração da percepção apontada por Soler. Além disso, sua 

cena retratava o acontecido em Bento Rodrigues e Paracatu, o material trazido pela atriz 

auxiliava na documentação do que houve. As fotos dos lugares atingidos espalhadas pelo chão, 

o áudio de uma senhora que morou em Paracatu e a narrativa de Carol, que relatava sua própria 

experiência, auxiliavam na compreensão de que esse material fazia parte de uma composição 

documental. Ainda que para algumas pessoas o pacto não tenha se estabelecido, aquele material 

era apresentado como documento na construção da cena, que tratava sobre uma experiência de 

vida da atriz. 

Em Territórios, mesmo com a ausência de precisão na construção dessa cena 

documentária, as cenas faziam ponte entre o real e o ficcional e a plateia compreendia que parte 

do material criativo originava-se na tessitura da vida.  

Como não estamos tratando sobre recepção, não há como investigar sobre como a obra 

estabeleceu-se para o público presente, mas interessa-nos compreender nossas intenções 

artísticas na composição de Territórios. Dessa forma, ainda que em algumas cenas a intenção 

de documentar não tenha se estabelecido de forma minuciosa, esse teatro que se quer político 

em contato direto com o real, pode ocorrer de formas diversas e, em nosso caso, o material 

criativo apresentado pelo elenco no segundo bloco aproxima-se também de um teatro 

performativo, de caráter não representativo, já referenciado no primeiro capítulo.  

Essas contraposições apresentadas aqui nos distanciam da definição precisa de 

Territórios no campo do Teatro Documentário, segundo os estudos de Marcelo Soler. Porém, 

o que nos interessa nesta investigação, mais do que determinar o Experimento Cênico como 

documentário, é reconhecer as potencialidades artísticas e políticas numa obra que flerte com o 

real. As linhas tênues, assim como o espaço entre fronteiras, são caminhos valiosos nesse 
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trabalho, já que “como a performance indica, desafiar princípios classificatórios é um dos 

aspectos mais interessantes da arte contemporânea” (FABIÃO, 2008, p. 239). 
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Capítulo IV: O documento vivo no Experimento Cênico Territórios 

 

 

A presença do documento vivo na cena teatral, assunto deste último capítulo, 

compreende o corpo como elemento chave na incessante busca pelo real. A fricção entre as 

marcas de experiências de vida e o material criativo apresentado dá-se a partir das memórias e 

subjetividades de cada um e cada uma que está em cena.  

O corpo presente em cena, ainda que em constante transformação, é o mesmo que 

vivenciou o acontecimento fora do palco. Ele é documento vivo do que ocorreu no cotidiano, 

pois carrega em si marcas e impressões que serão parte da composição cênica. 

De que maneira, dentro da cena, o corpo pode apresentar-se como documento do que 

ele mesmo viveu? Ou ainda, como a presença desse corpo no acontecimento teatral é capaz de 

redimensionar o que está sendo apresentado e a percepção sobre a própria experiência dada na 

tessitura da vida?  

Essas questões impulsionaram a escrita a partir de referências em criações artísticas e 

pesquisadores (as) no assunto, bem como a partir da presença de Seu Antônio, em Av. 

Pindorama, 171 – peça do grupo Teatro171, já mencionada no primeiro capítulo. 

São múltiplas as maneiras como a experiência é capaz de revelar-se por meio do corpo. 

A investigação busca compreender de que forma o público pode acessar a complexidade do 

acontecimento a partir do ponto de vista de quem o viveu.  

 

 

4.1 O corpo como sujeito da experiência 

 

 

Quando se pensa no corpo como um possível caminho para as irrupções do Real, é 

necessário, antes de tudo, esclarecer de que lugar partimos quando refletimos sobre a ideia de 

corpo. É preciso considerar a complexidade desse corpo que não é apenas matéria, já que está 

envolvido numa teia de memórias próprias, histórias, vivências e, naturalmente, no próprio 

objeto.  

A presença do documento vivo na cena revela subjetividades próprias construídas a 

partir das experiências que ele, o corpo, vivenciou. Nesse sentido, a singularidade da pessoa 

que está em cena é levada em consideração da maneira mais radical possível. Pois a percepção 
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do acontecido, a documentação do acontecimento, chega ao palco carregada de memórias e 

marcas que esse corpo carrega. É como se o corpo não representasse a experiência, mas a 

levasse para o palco por meio de sua presença e de sua percepção sobre o que viveu.    

Para esta pesquisa o que interessa é o corpo como “lócus da experiência” (HASTRUP, 

2010, p.75), que apresenta-se como “sujeito encarnado” (Ibidem, p.77) e não pode ser 

delimitado na dualidade corpo e mente, concepção herdada do Racionalismo. 

“Ontologicamente, existe mais um sujeito do que uma consciência; e existe certamente mais 

um corpo do que um objeto. Para que as pessoas estejam presentes, corpo e mente precisam 

estar em fusão.” (Ibidem, p. 78) 

Este “corpo-em-vida” (HASTRUP, 2010, p. 77), implicado na experiência, sujeito 

encarnado, é quem estará em ação na composição cênica. Sua presença evoca impressões sobre 

situações que ele mesmo viveu, é um corpo consequência da experiência vivenciada fora do 

palco, mas em ação na experiência do acontecimento teatral. 

Se o real perpassa o corpo, é possível que de alguma maneira ele permaneça no próprio 

corpo. Num entendimento popular poderíamos definir essa permanência como “ganhar 

experiência”, ou ainda “o conhecimento como incorporação, como acontecimento no corpo”. 

(HASTRUP, 2010, p.74).  

A compreensão de que há um tipo de conhecimento que só a vivência de algo ou a ação 

cotidiana são capazes de oferecer nos faz identificar esses documentos vivos como “mestres de 

sua compreensão – tácita e praticamente” (HASTRUP, 2010, p. 75). O corpo, que não é inerte 

e incorpora conhecimento, ao mesmo tempo produz conhecimento. “Somente o sujeito da 

experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação” (LARROSA, 2002, p. 26). 

Esse sujeito da experiência é detentor de um “saber da experiência” que “sublinha, 

então, sua qualidade existencial, isto é, sua relação com a existência, com a vida singular e 

concreta de um existente singular e concreto (LARROSA, 2002, p. 27). Segundo o autor Jorge 

Larrosa,  

 

o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. 

Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda 

que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O 

acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma 

maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que não pode 

separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento 

científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma 

personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana 

singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e 

uma estética (um estilo). (LAROSSA, 2002, p.27). 
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Portanto, no contexto desta investigação, o documento vivo presente na cena teatral é 

sujeito detentor do saber da experiência, singular, parcial e concreto. Mais precisamente, no 

caso de Territórios, a presença de Preto Monteiro instaura-se a partir de sua vivência em 2015, 

quando uma lama com detritos de mineração invadiu sua terra. O saber dessa experiência 

específica, ou suas impressões sobre o acontecimento instituídas em seu corpo é que se 

manifestam no contexto simbólico da cena teatral.  

No Experimento Cênico, a corporeidade de Preto Monteiro levada à cena contém 

subjetividades próprias que dão-se como conhecimento originado na experiência vivida em 

Bento Rodrigues. Dessa forma, o ator é especialista da experiência que ele mesmo viveu, não 

podendo falar em nome de outras experiências, ou colocar a sua vivência como verdade 

absoluta. Mais uma vez o documento reitera-se em sua relatividade, como um ponto de vista 

sobre o acontecido. Na busca pelo real, o corpo em ação performativa torna-se documento do 

acontecido, mas também torna-se o próprio presente em que talvez o real escape.   

No campo teatral há diversas formas de manifestação das subjetividades desses corpos 

que detêm o saber da experiência. Há diversas composições possíveis quando se pensa nessa 

presença como parte da gama das irrupções do real. Seja por meio de documentação, que leve 

à risca a percepção documental, ou em encenações que não necessariamente documentem um 

acontecido, mas que considerem a presença do corpo como ponte entre a esfera da vida e o 

teatro. Esses tipos de experimentações perpassam o corpo sujeito que deseja investigar a fricção 

entre o campo simbólico e sua experiência.  

Esse corpo que traz sua singularidade para a cena reitera o exercício autobiográfico, que 

instaura-se na “tentativa de figurar a experiência vivida, sentida, sofrida” (LEITE, 2014, p. 86). 

As experimentações autobiográficas que levam corpos diversos para o palco pretendem lidar 

com particularidades da experiência, sem delimitá-las num teatro de representação. São 

diversas as denominações que compreendem a presença dessas pessoas nas obras teatrais; tais 

denominações serão desenvolvidas abaixo.  

Para finalizar, um documento vivo que deseja dividir impressões sobre experiências que 

ele mesmo viveu precisa, antes de mais nada, escolher expor tais experiências. Mais que isso, 

ele dispõe-se a negociar seu material biográfico com a esfera simbólica. Para que isso ocorra 

ele irá compor, juntamente com outros e outras artistas, um processo de criação delicado que 

exige escuta e atenção à realidade do outro, da outra. Pois as presenças desses corpos instauram-

se numa arte entre fronteiras e suas participações na cena redimensionam a obra e estabelecem 

um espaço político de representatividade, ao partilhar múltiplas visões sobre acontecimentos da 

vida.  
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4.2 A cena autobiográfica no contexto atual 

 

 

Nas diversas práticas artísticas que instauram o corpo como elemento chave para as 

irrupções do real é possível identificar criações autobiográficas de atores e atrizes que instituem 

singularidades da experiência por meio de depoimentos pessoais, manifestações de memórias 

corporais e registros documentais diversos, em que alguns não necessariamente perpassam a 

matéria do corpo, mas fortalecem tais autobiografias.   

Em se tratando de teatro, no contexto desta investigação, o essencial na autobiografia é 

a presença física desse corpo e não apenas o que ele quer dizer ou representar; “o que importa 

não é a palavra da testemunha, mas sim a presença desse corpo que esteve ali e agora está aqui, 

uma ‘ponte’ entre o que foi e o que é, o mito de uma recuperação “real” do passado em tempo 

presente” (CONARGO, 2009, p. 102). 

A composição cênica autobiográfica dialoga com o Teatro Performativo quando 

convoca artistas a estabelecerem sua presença entre fronteiras, reordenando o lugar da ficção 

em fricção constante com dados do Real. Nesse sentido, a atriz ou o ator “assume sua obra, seu 

discurso, se despe das personagens e, em seu próprio nome, assume a cena para trazer sua visão 

de mundo, sua história, seu próprio corpo marcado por essa história e visão” (LEITE, 2014, p. 

37).  

A busca pelo real, no contexto de encenações autobiográficas, instaura-se a partir de 

impressões desse corpo sobre o ocorrido que ele vivenciou; portanto, há parcialidade e 

subjetividade em seu ponto de vista, assim como acontece na configuração de outros 

documentos. Não há como recuperar em totalidade o que já ocorreu; esse corpo que documenta 

uma situação instaura um ponto de vista em seu depoimento, uma impressão sobre o ocorrido 

que será dada para a plateia. “O ponto de desencontro entre esse corpo e sua história recuperada 

através da palavra é o momento também da comunicação (cênica) frente ao outro.” 

(CONARGO, 2009, p. 110).  

Na criação do Experimento Cênico, em que investigamos a autobiografia, essa 

impressão sobre o real que é singular, individual e subjetiva perpassava, naturalmente, o 

universo pessoal de Preto Monteiro, mas a experiência documentada não partia da esfera de sua 

vida privada ou de acontecimentos cotidianos. Territórios evocava o real a partir de uma 

experiência traumática que envolveu pessoas pelo seu caráter trágico, que destruiu vidas 

humanas e dizimou um ecossistema. Tal experiência, demarcada na esfera social, política e 

econômica, situa-se numa batalha travada há séculos pelo direito à terra. Uma batalha que 
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ocorre entre um mercado que explora recursos naturais e uma população que deseja permanecer 

em seu local genuíno.  

A autobiografia nesta investigação instaura-se com a presença de Preto Monteiro, e diz 

respeito, em alguma medida, a muitas pessoas que foram atingidas pela lama tóxica. Territórios 

deseja aproximar o público da experiência traumática – o rompimento da barragem com detrito 

de mineração, por meio da presença física que carrega as impressões sobre o acontecimento, 

pois, em última instância, o que resta do ocorrido é a memória do que houve e tal memória 

instaura-se no corpo. Essa aproximação tem intenção política, pois na presença do outro, ao 

ouvi-lo, é possível redimensionar a percepção da experiência num exercício de alteridade.  

Dentro desse universo de encenação é possível encontrar atores e atrizes dispostos a 

trabalhar com material autobiográfico em contextos diversos. Este tipo de material criativo é 

permeável a subjetividades da memória, portanto é preciso fortalecer seu caráter parcial e 

relativo.  

Como exemplo, um espetáculo assistido em 2014 considera tal caráter de parcialidade 

na presença de documentos. Trata-se da peça Conversas com meu pai, criada a partir de um 

material autobiográfico com atuação de Janaina Leite, atriz e pesquisadora dos Teatros do Real. 

Como ela própria narra: “em Conversas com meu pai, posso identificar a radicalidade de se 

engajar em um processo que apresenta essa interdependência entre criação e vida” (LEITE, 

2014, p. 85).   

A pesquisadora partiu de uma experiência pessoal em que seu pai adoeceu da garganta 

e, com isso, percebeu-se limitada em sua comunicação com ele. Assim, passaram a conversar 

por meio de bilhetes, que a atriz rememora como documentos na criação. O interessante do 

espetáculo em questão não é necessariamente o fato de Janaina Leite ter partido de uma situação 

autobiográfica para compor a obra, mas a maneira como ela apresenta em cena as subjetividades 

de sua memória para retomar os acontecimentos que ela mesmo vivenciou. A atriz apresenta, 

então, três versões para o público a partir de sua impossibilidade de apresentar um olhar único 

sobre o ocorrido. “A grande descoberta ao cabo do percurso e que possibilitou, finalmente, a 

formalização que veio a público, é a de que, não é que as versões não serviam e por isso eram 

descartadas, mas, ao contrário: todas serviam demais.” (LEITE, 2014, p. 85).   

Sendo assim, melhor seria em vez de tentar dizer o que é uma obra autobiográfica, deixar 

que a obra diga o que ela é e pensar então que efeitos esse dizer produz no espectador” (LEITE, 

2014, p. 86). Nesse sentido, a problematização colocada é que as experimentações cênicas em 

diálogo com a vida apresentam camadas de subjetividade que não cabem numa compreensão 

objetiva e acabada. Ao apresentar três versões distintas para o público, mas que partem de 
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material criativo autobiográfico, a atriz estabelece de maneira contundente que não há verdade 

total a ser colocada quando se trata das irrupções do real.  

Essa é uma das possibilidades de construção autobiográfica entre atores e atrizes 

profissionais, sendo destacada no contexto desta pesquisa por levar em consideração diversas 

maneiras possíveis de compor com as subjetividades da memória nas irrupções do real. 

Naturalmente há outras composições possíveis entre profissionais da área. Mas há também a 

presença de pessoas que nunca tiveram experiência teatral ou não escolheram isso como ofício, 

e estabelecem sua presença em cena como ponte entre o real e o ficcional na apresentação do 

material autobiográfico.  

Essas participações de não atores e não atrizes em cena, ou amadores e amadoras, em 

algumas obras são ainda mais radicais em sua aproximação com o real,  

 

a presença de não-atores surge como tentativa de conferir aos universos retratados 

certa complexidade que, algumas vezes, as representações tradicionais não 

conseguem alcançar, seja por apostar em fórmulas já gastas para abordar 

determinados temas e contextos, seja porque a própria complexidade, muitas vezes 

paradoxal, desses universos, parece desautorizar sua representação em um sistema 

fechado, como, por exemplo, na figura de um personagem dramático ou de outros 

modos de simbolização (GUIMARÃES, 2013, p. 51).  

 

 

 

No caso dessas investigações, a atuação de amadores evoca o real com suas presenças, 

na tentativa de aproximar o público de suas experiências por meio de depoimentos pessoais, 

mas também na sua própria maneira de lidar com a esfera da ficção e com o espaço do palco. 

A pesquisadora argentina Vivi Tellas, criou em 2002 o Ciclo Biodrama, interessado nas 

teatralidades presentes no cotidiano de pessoas comuns, não necessariamente atores ou atrizes, 

em que “trabalha-se a ideia de que cada pessoa é e tem em si própria um arquivo, uma reserva 

de experiências, saberes, textos e principalmente imagens” (GIORDANO, 2014, p. 47) e tais 

elementos quando colocados em cena transformam-se “automaticamente em signo teatral” 

(Ibidem, p. 47). 

No desenvolvimento de sua pesquisa, Vivi Tellas dirigiu alguns espetáculos com 

participação de não atrizes e não atores, denominados Arquivos Tellas, em que  

 

os ensaios se transformam num local de experimentação onde a diretora observa a 

maneira como esses performers (neste caso, não atores), pessoas selecionadas para 

estarem ali, se comportam. Para iniciar o processo de criação, a diretora busca 

estimulá-los pedindo que tragam fotos, cartas, músicas, imagens e outras 

materialidades imbuídas de memória e vida. A diretora diz que para transformar 

universos pessoais em arquivos teatrais é necessário que ela tenha algum contato 

direto com a experiência do outro. (GIORDANO, 2014,p. 127).  
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 Em uma de suas práticas artísticas chamada Mi mamá y mi Tía, a diretora convida sua 

mãe e sua tia para a cena teatral, na tentativa de performar tais presenças. Ao colocar em cena 

suas familiares, a diretora ressalta a potência de reconhecer teatralidades em seu próprio 

cotidiano.  

 

Quando um relato de vida cotidiano é transposto artística e cenicamente para o palco, 

a explicitação da teatralidade (vista como a repetição, o ser olhado por muitos e a 

representação de um texto não natural) se torna altamente ambígua porque está sendo 

realizada por pessoas que não possuem o domínio das técnicas do teatro e do espaço 

de representação cênica. Porém, não devemos enxergar essa questão como um fator 

negativo para o discurso teatral. Pelo contrário, é justamente essa zona de desconforto 

e estranhamento que parece possibilitar novas experiências para a linha investigativa 

que propõe o Biodrama (GIORDANO, 2014, p.136).  

 

 As irrupções do real na cena teatral, assunto desta investigação, ocorrem no contexto 

mencionado quando a presença de corpos “comuns”, desprovidos de técnicas de atuação, 

carrega para a encenação aspectos do cotidiano na qualidade de sua presença cênica. Tal 

qualidade refere-se à maneira como esse corpo não preparado profissionalmente se instaura, 

que é potente exatamente porque seu saber perpassa o cotidiano e não as técnicas teatrais de 

atuação.  

 

A construção de sentido alçada pela participação de não-atores em um projeto teatral 

não deve ser encarada somente pelo seu discurso, mas também pela dimensão física 

de sua presença, pela violenta irrupção de alteridade que emerge de seus traços e 

gestos, de tudo que o configura como Outro radicalmente. Muitas vezes, é a partir do 

estranhamento gerado pelo encontro com esses não-atores – uma presença alheia, 

inclusive, ao próprio código teatral – que o público pode também estranhar algumas 

verdades concebidas sobre si e sobre o mundo (GUIMARÃES, 2013, p. 52). 

 

 

Essa presença é potente por evocar o real, ao mesmo tempo que é capaz de auxiliar na 

construção semântica da cena. Como exemplo, dois espetáculos assistidos em 2016, que contam 

com a presença de não atores ou amadores(as) em cena: 

  O espetáculo 100% São Paulo foi apresentado em março na MITsp - Mostra 

Internacional de Teatro de São Paulo, pelo coletivo Rimini Protokoll48. A peça conta com a 

participação de cem não atores e não atrizes em cena, entre homens, mulheres e crianças, 

selecionados a partir dos critérios idade, sexo, local de residência, estado civil e cor, que 

abarcavam as estatísticas do Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Eram moradores e moradoras da cidade, cidadãos e cidadãs comuns, que estavam 

                                                           
48 O grupo é constituído pelos artistas alemães Helgard Haug e Daniel Wetzel, nascida e nascido em 1969 e pelo 

artista suíço Stefan Kaegi nascido em 1972. A pesquisa do trio perpassa o teatro documentário, o uso de 

dispositivos e tecnologias e a participação de não atores em cena.   
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em cena para criar um retrato de São Paulo a partir da proposta do grupo suíço-alemão já 

realizada em diversas capitais do mundo.  

A participação dessas pessoas, orientada por dispositivos cênicos, nos aproximava do 

Real no desenrolar da encenação. “O espetáculo de 120 minutos funciona como uma lente de 

aumento aplicada à população paulistana, expondo sua opinião sobre questões políticas, morais 

e de comportamento” (ROLIM, 2016).  

No início da peça, cada não ator e não atriz traçava seu próprio perfil com seu nome, 

um objeto escolhido e algumas informações simples. Depois das cem breves apresentações, 

os(as) participantes construíam, por meios de dispositivos cênicos, suas percepções a respeito 

de diversos assuntos, desde o simples, mas às vezes, árduo cotidiano paulistano até temas mais 

complexos, como aborto, pena de morte e o direito à cidade. Imagens coletivas previamente 

ensaiadas, depoimentos em microfone aberto e marcações cênicas desenhadas a partir de 

perguntas e respostas revelavam uma encenação que exigia dessas pessoas um constante 

posicionamento.  

 

      Foto: Henrique Limadre 

FIGURA 18 – Ensaio do espetáculo 100% São Paulo na MITsp, março de 2016 

 

 

O real e o ficcional perpassavam a obra numa linha tênue em que os cem corpos 

revelavam suas realidades, mas ao mesmo tempo criavam ficções direcionadas pela encenação. 
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Novamente, os dados do real colocados em cena são moldados pelo olhar criativo do artista, e, 

nesse sentido, ainda que houvesse uma espontaneidade própria daquele ou daquela que não tem 

experiência cênica, havia também um campo simbólico que demarcava sua presença, 

direcionando leituras possíveis da cidade e de seus moradores.  

Amadores é um espetáculo teatral com direção de Leonardo Moreira e assinatura da Cia. 

Hiato,49 de São Paulo, que tem em sua trajetória práticas artísticas de fricção entre biografia e 

ficção. A peça conta com a participação de treze pessoas que tiveram pouca ou nenhuma 

experiência teatral na composição do processo criativo e nas apresentações. Um anúncio de 

jornal procurava “artistas amadores e pessoas sem experiência no palco para espetáculo 

teatral”. Depois da seleção dessas pessoas, a peça foi construída a partir dos relatos de cada 

participante tendo como argumento central o assunto “superação”.  

No desenrolar da encenação, cada depoimento autobiográfico, ainda que associado a 

camadas ficcionais, evoca o real na presença desses corpos e assim, aproxima o público das 

histórias de vida de cada participante. Fica claro, desde o início, que trata-se de amadores no 

palco. Essa informação, já no título da peça, ajuda na identificação da plateia com quem está 

em cena, pois aquelas histórias contadas ali poderiam ser de qualquer uma das pessoas que as 

assistem. É como se fosse possível construir o seguinte pensamento: Se aquelas pessoas estão 

em cena, narrando suas experiências, eu também, como plateia, poderia estar. 

 

Em Amadores, por meio do espelhamento possível com os não-atores, o público é 

impelido a relatar a si mesmo, atendendo a um chamado à ação característico do teatro 

contemporâneo. Ao recriar sua própria narrativa de vida, coloca em perspectiva crítica 

sua própria trajetória. A moldura teatral da peça sublinha o real com o traçado cênico, 

fazendo-o ser reconhecido e atingindo, dessa forma, uma dimensão política. Não é, 

portanto, uma obra construída a partir de um único ponto de vista e nem se pretende 

total. (MARTINS, 2016) 

 

 

Certamente, as diversas formas de encenação interessadas pelas Irrupções do real que 

instauram-se nos corpos presentes na cena – sujeitos da experiência têm em comum o fato de 

que esses corpos são como pontes entre o real externo ao palco e a cena, ou ainda são parte do 

Real que atravessa o próprio corpo no momento presente do acontecimento teatral. Em cada 

uma dessas criações, referências para esta investigação, é a presença dos corpos que define 

pactos com o espectador a respeito da presença do real na encenação.  

 

                                                           
49 Grupo de teatro de São Paulo que apresenta em seu repertório espetáculos que redimensionam a composição de 

ficções quando entram em contato com o Real.  As peças Ficção e Amadores contam com a presença de amadores 

em cena.   
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4.3 Documento vivo – compreensões acerca do termo 

 

 

Investigar a presença do corpo como possível caminho para as irrupções do real é uma 

questão colocada desde o início desta investigação ou até antes dela, na trajetória artística do 

Teatro171, quando Seu Antônio participou da cena curta Av. Pindorama, 171. Esse texto não 

busca conceitos que delimitem um termo único capaz de justificar a presença desses corpos nas 

diversas experiências dos Teatros do real. Pelo contrário, nos parece que cada grupo de artistas, 

em cada encenação, busca compreender qual a maneira mais justa ao seu processo criativo para 

nomear a participação dessas pessoas.  

Não atores, amadores, atores sociais, especialistas de si, atores do cotidiano, atores 

performativos, performers, entre outras possíveis definições são construídas ao longo de cada 

trajetória criativa, sendo impossível haver um termo único que compreenda todas as 

experiências de investigação cênica. Devemos levar em consideração a singularidade de cada 

obra e a intenção de cada artista ao propor essas participações na cena teatral, dessa forma, as 

experiências artísticas relatadas nesse trabalho servem como referência para a pesquisa, mas 

não contemplam, necessariamente, a mesma lógica criativa de Territórios.  

O termo “não ator”, utilizado no contexto de Av. Pindorama, 171 por causa da presença 

de Seu Antônio, parece não adequar-se ao contexto desta dissertação que trata sobre o 

Experimento Cênico Territórios. Na época de Pindorama, em 2009, a presença de Seu Antônio, 

tinha como objetivo inicial evocar o real por meio da qualidade de sua presença em cena, que 

era não representativa e dava-se numa corporeidade marcada por suas experiências de vida e 

desprovida de técnicas de atuação. Uma corporeidade que distinguia-se daquela do restante do 

elenco e nos distanciava da ficção, pois remetia o espectador à uma realidade externa e 

contraposta à ilusão, estranha à ficção desenvolvida no palco.   

Em Av. Pindorama, 171, o termo não ator fez sentido, já que Seu Antônio não estava ali 

para documentar nenhuma experiência, mas sim para que sua presença, em contraponto à ficção 

da cena, evocasse o real, ainda que em certa medida, sua participação na cena fosse perpassada 

por teatralidade.  

A linha tênue presente entre a ficção da cena e o real do corpo torna impossível definir 

certamente o grau de teatralidade em cada presença cênica. A ideia de atuação e não atuação é 

atravessada por conceitos amplos tais como desenvolvimento de técnicas, estudos sobre 

presença cênica e formações artísticas diversas, que não são o foco desta pesquisa.   
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Ao refletir sobre a presença humana que evoca o real em Territórios, não pretendemos 

investigar sobre como trabalhar com não atores, porque todos que estão em cena são atores ou 

atrizes com formações distintas. Como já dito, um corpo que se coloca em cena como 

documento vivo pode ser de um ator ou de um não ator. Em nosso caso, Preto Monteiro é ator 

com formação autodidata, e sua presença documenta a experiência que ele mesmo viveu na 

tragédia que houve em Bento Rodrigues. Sua atuação perpassa a documentação de um ocorrido, 

e talvez seja mais justo pensar em não representação, mas em presença, no sentido já descrito 

no início desta pesquisa. Preto Monteiro, nesse caso, leva uma experiência própria para o espaço 

do teatro, contida em seu corpo, numa presença performativa com intenção política. 

O termo documento vivo, no contexto desta investigação, associa-se à nossa intenção 

de documentar a experiência ocorrida em Bento Rodrigues. Nesse terceiro bloco do 

Experimento Cênico, em diálogo com o pesquisador Marcelo Soler, a presença de Preto 

Monteiro instaura-se como documento de um acontecimento, mas por ser documento e ao 

mesmo tempo corpo, é repleto de subjetividades que o caracterizam como sujeito em constante 

transformação. Esse corpo não somente evoca a vida que ocorre fora do palco, ele é a própria 

vida que dá-se em cena e que documenta a sabedoria de sua experiência: “o documentado 

funcionando como documento vivo dentro da encenação” (SOLER, 2013, p. 140).  

Ao relacionar a terceira parte do Experimento Cênico ao Teatro Documentário, é 

possível identificar na cena documentos diversos tais como textos, vídeos, depoimentos e 

áudios que apresentam o crime ambiental de 2015 como experiência documentada. Além disso, 

a presença de Preto Monteiro também se configura como documento em cena, porém vivo, já 

que sua participação configura-se como “presença física das pessoas-alvo da documentação ou 

de envolvidos na situação documentada” (SOLER, 2010, p.70).  

O ator documenta sua experiência por meio de sua presença ao trazer para a cena 

imagens, ações, palavras, impressões e seu próprio corpo, que fazem ponte com o ocorrido. Na 

medida em que só ele é capaz de compreender sua própria experiência, só ele é capaz de dar 

voz a ela de forma contundente. Este documento vivo é sujeito da experiência e possui seu 

próprio saber a partir de sua vivência. O teatro não apenas para o artista que deseja friccionar a 

arte e a vida, mas o próprio real para o teatro. O teatro como espaço para corpos implicados em 

experiências outras, que abre espaços para a presença de todos os corpos. 

Em novembro de 1999, o Teatro do Oprimido, coordenado por Augusto Boal na época, 

realizou um festival com grupos de teatro popular. Segundo o próprio autor, 
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quando digo teatro popular, digo povo: não são artistas – profissionais ou amadores – 

interpretando papéis de povo, mas o próprio povo revelando-se artista: são moradores 

de favela, negros ou brancos, trabalhadores nas indústrias e camponeses sem terra, 

gente de igrejas e associações de bairros... Improvisam, escrevem e encenam suas 

obras – nós apenas os ajudamos a fazer o que querem (BOAL, 2003, p. 12). 

 

Apresentou-se, no contexto do festival, o espetáculo Marias do Brasil, formado por 

empregadas domésticas, todas chamadas Marias. Num de seus relatos sobre a obra, Boal conta 

que encontrou uma das Marias chorando no camarim e ao conversar com ela, percebeu que a 

mulher estava emocionada por ter se visto no espelho depois de uma apresentação e ter 

enxergado uma mulher, não uma empregada doméstica. 

 

Agora há pouco, durante o espetáculo, a família para a qual eu trabalho, há mais de 

dez anos, estava inteira na plateia, no escuro, vendo meu corpo e ouvindo minha voz. 

Estavam atentos e calados, eles estavam me vendo e ouvindo. Eu trabalho para eles 

há mais de dez anos e acho que esta foi a primeira vez que me viram de verdade, eles 

me viram como eu sou e me ouviram dizendo o que penso, dizendo alguma coisa mais 

do que o “sim, senhor; sim, senhora”. Hoje, fazendo teatro, todo mundo me viu e me 

ouviu. (Maria citada porBOAL, 2003, p. 13). 

 

 

 A partir desse depoimento é possível identificar um caráter político na presença dessas 

mulheres em cena. Elas ganham visibilidade e espaço de fala no palco. Instauram-se como 

presenças necessárias quando se pensa no teatro como espaço para vozes dos sem-parcela.  

 No contexto desta investigação, interessa justamente o caráter político na presença do 

documento vivo. Interessa também o material autobiográfico e singular de cada experiência, 

mas não a partir da vida privada que desperta o voyeurismo ao expor o cotidiano. Interessam 

biografias que partam da singularidade de cada documento vivo, mas que ao mesmo tempo 

evoquem a esfera coletiva em situações que ultrapassam o caráter pessoal e privado de cada 

presença. O objetivo é aproximar-se de experiências dos sem-parcela e nessa busca vivenciar o 

acontecimento teatral compartilhado, capaz de sensibilizar o outro, a outra, ao apresentar 

realidades diversas na presença do documento vivo. 

 No Experimento Cênico Territórios, a busca por documentar o crime ambiental de 

Mariana deu-se exatamente pela possibilidade de acessar uma experiência traumática por meio 

da versão de quem sofreu o trauma. Aqui, é a versão do atingido que nos interessa. E mais que 

isso, interessa uma aproximação com esse ponto de vista da história, já que o ponto de vista da 

empresa é reiterado a todo tempo pelos donos do poder. Escutar Preto Monteiro é uma maneira 

de acessar o ocorrido sem espetacularizações, ao contrário, ainda que esteja repleta de camadas 

de ficção, sua presença nos aproxima do acontecimento e nos ajuda a compreender o que houve, 

a partir de um ponto de vista que não está interessado em lucrar com a exploração da tragédia. 



108 
 

 

A tragédia perpassa seu corpo e a presença desse corpo nos aproxima da experiência de maneira 

crítica e sensível.   

O desejo de documentar experiências de vida na cena teatral foi mote desta pesquisa 

desde sempre. Porém, como entrar em contato com experiências de vida politicamente potentes 

quando documentadas na cena teatral? 

 Essas experiências dão-se em nosso entorno, às vezes no cotidiano e na própria vida que 

está repleta de histórias e pessoas para conta-las. Pessoas que querem dividir umas com as 

outras suas realidades, suas experiências e aprendizados. Quando se abre a escuta para o mundo 

a partir dessa perspectiva, abrem-se também brechas para estabelecer relações em suas mais 

variadas formas entre arte e vida. A partir dessa premissa deu-se esse processo de pesquisa, 

com o espaço de cena aberto para ser tomado por experiências de vida. 

 

 

4.4 Bento Rodrigues: do rompimento da barragem à resistência poética – relato 

 

 

O PRIMEIRO CONTATO COM O CRIME AMBIENTAL – Em 2015, finalizando as 

disciplinas do Programa de Pós-graduação, mais precisamente no dia cinco de novembro, nos 

veio a notícia de que uma barragem com detritos de mineração da Empresa Samarco (Vale/BHP 

Billiton) havia se rompido. Por estudar em Ouro Preto, tão perto de Bento Rodrigues, aquela 

notícia ganhou outra dimensão.  

 A notícia correu o mundo e muito foi divulgado sobre o ocorrido, naturalmente, sob 

perspectivas distintas: tragédia e crime ambiental. Um fato dessa proporção, que atingiu a 

natureza e as pessoas de forma irreversível, ganhou visibilidade rapidamente, mas nós, alunos 

e alunas da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), estávamos ali perto.  

 As consequências de estarmos tão perto aos poucos foram aparecendo, a percepção do 

acontecido vinha a partir de notícias locais e de relatos de pessoas que haviam perdido tudo. 

Era difícil seguir ileso quando um desastre dessa proporção havia acontecido 

irremediavelmente e tão próximo. A primeira vez que experimentei uma ação criativa que 

perpassava o assunto deu-se na conclusão de uma disciplina em que realizei uma ação 

performativa simples – entregar cartas para moradores de Mariana. O que escrevi tentava fazer 
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contraponto ao movimento #ficasamarco50 que já estava configurado na cidade. A partir de 

relatos dos próprios moradores, era sabido que a saída da empresa prejudicaria o cotidiano de 

pessoas que dependiam do emprego para continuar a vida. Estava dado o conflito, a mineradora 

que matou diversas pessoas, um bioma e o Rio Doce era também aquela que garantia a 

sobrevivência de muita gente.  

 Nessa época, novembro de 2015, Carolina de Pinho já morava em Mariana e estava 

próxima da realidade da cidade. Ela me contava sobre placas que moradores espalhavam em 

favor da permanência da empresa. Eu e Carol criamos um vínculo na execução dessa ação 

performativa que realizamos. Ali, ainda não tínhamos conhecimento de tudo que iríamos 

construir juntos a partir da tragédia causada pela mineradora.  

Tratava-se de uma simples ação performativa; eu colocaria trinta cartas em caixas de 

correios, debaixo das portas de moradores e em pontos comerciais. Essas cartas tinham 

linguagem simples, eram um diálogo entre a mineradora e a cidade. Em seu conteúdo a 

mineradora tentava convencer sobre a importância de permanecer em Mariana e essa tensão 

dialética tinha como objetivo apresentar aos moradores e moradoras os contrapontos da questão. 

A intenção era de lhes dizer que a história local era maior e tinha mais tempo que a mineradora 

e que a vida prevaleceria a morte.    

Mais tarde percebi que a carta era muito simples para a complexidade que envolvia o 

contexto. Entendi que seu conteúdo era ingênuo para a quantidade de detalhes e nuances 

presentes na situação. Essa percepção veio porque dali em diante me aproximaria muito do 

contexto do crime ambiental. Mais do que discutir a eficiência da carta, o que seria impossível 

já que não busquei retorno de como a escrita reverberou nas pessoas que a leram, me interessa 

com esse relato, dizer que essa ação performativa foi a porta de entrada para o que mais tarde 

culminou no Experimento Cênico Territórios e na experiência de ter Preto Monteiro como 

colega criador.  

O PRIMEIRO CONTATO COM PRETO MONTEIRO – Depois de finalizar as 

disciplinas e passada a experiência da ação de entrega das cartas entre moradores da cidade, 

continuei tomado pelo crime ambiental ocorrido. Então, no começo de 2016, morei um mês em 

Mariana, na casa de Carol, para estudar e, de certa forma, me aproximar do contexto que me 

inquietava. Nessa época Carol trabalhava diretamente com atingidos e atingidas pelatragédia. 

Uma dessas pessoas atingidas pela lama era Preto Monteiro, que também era vizinho da atriz. 

                                                           
50 Movimento organizado em Mariana por trabalhadores da empresa, moradores, lojistas e empresários que 

reivindicava a permanência da Samarco (Vale/BHP Billiton) na região depois da tragédia. Muitas pessoas temiam 

ficar sem emprego e outras temiam uma crise econômica intensa na cidade. 
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Preto morava numa casa alugada pela Samarco (Vale/BHP Billiton) como reparação provisória 

pela empresa ter destruído o seu lugar, Bento Rodrigues.  

Antes de me apresentar ao Preto, Carol chegava em casa e contava sobre a batalha 

judicial travada pelos moradores e moradoras para garantir seus direitos junto à empresa. 

Tratava-se de um longo processo que reivindicava indenização pela perda de bens, objetos e 

pertences pessoais. Os relatos que ouvia tratavam da dificuldade que os moradores dos distritos 

de Bento Rodrigues e Paracatu e das comunidades ribeirinhas enfrentavam ao negociar seus 

direitos com a empresa (ANEXO 18). 

 Aos poucos entendi também que o conflito dava-se no interior dos territórios, no 

cotidiano dos cidadãos, pois havia conflitos entre moradores de Bento Rodrigues e moradores 

de Mariana, distritos diferentes. Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram devastados, 

enquanto a cidade de Mariana permaneceu fisicamente, apesar dos estragos que sofreu em 

outras instâncias. (ANEXO 19) 

Dessa forma, alguns moradores de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram 

realocados na cidade de Mariana, mas infelizmente algumas pessoas, querendo a volta das 

atividades da Samarco (Vale/BHP Billiton), não ficaram satisfeitas com essa presença. Era 

mesmo uma disputa de território, uma questão política travada no cotidiano daquela gente que 

tinha conflitos manifestos nas mais variadas formas.  

Ouvi relatos diversos sobre crianças sofrendo bullying na escola por serem de Bento 

Rodrigues, outros sobre pessoas com dificuldade de frequentar lugares da cidade, além da falta 

de pertencimento típica de quem é refugiado de seu lugar (ANEXO 20). Quanto mais próximo 

da situação, mais os reflexos aparecem e, se no campo do macro havia um crime ambiental de 

proporções avassaladoras, no campo do micro, havia aquelas pessoas batalhando para tentar 

reconstruir a vida depois da tragédia.  

Ao ouvir esses relatos, ler as notícias, escutar Carol e seu cotidiano com os atingidos e 

atingidas, fui percebendo que se aproximar do contexto já era inevitável; restava saber o que eu 

faria a partir de então. 

Numa tarde de abril ouvi Preto chamar por Carol no portão de sua casa. Foi meu 

primeiro contato com ele, que chegou com seu cachorro e conversava com ela sobre uma 

audiência que tinha feito com o Ministério Público a respeito de seus direitos depois da tragédia. 

Nessa época, Carol já não atendia Preto profissionalmente, houve uma lenta e cuidadosa 

transição depois que ela saiu do trabalho até essa aproximação com mais pessoalidade. Como 

eles eram vizinhos e Preto estava envolvido em muitas batalhas políticas nas quais Carol já 
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havia se engajado, houve uma ética e um respeito na tentativa de estabelecer essa nova relação 

aos poucos, até que chegassem inclusive a dividir a cena.    

Na primeira conversa que tive com Preto, ele me mostrou alguns desenhos e poemas 

que estava fazendo. Um desses desenhos tinha sido publicado no jornal A Sirene.51 Carol já 

havia comentado com Preto sobre o desejo de fazermos algo juntos e iniciamos uma conversa 

sobre o projeto. Em abril de 2016 ainda não tinha em mente o formato de Territórios, mas 

algumas intuições direcionavam possíveis caminhos para a criação. Enquanto morei nessa casa, 

sendo vizinho de Preto, ainda tive outros contatos com ele e com a realidade da cidade. 

A VISITA A PARACATU – No último final de semana que estive na região de Mariana, 

eu, Carol, Débora - colega de trabalho de Carol e Guilherme – cinegrafista e fotógrafo, 

visitamos Paracatu de Baixo para nos aproximarmos da realidade local e ao mesmo tempo 

interferir poeticamente no espaço. A ideia é que eu e Carol realizássemos ações físicas naquele 

contexto enquanto os cinegrafistas filmassem. Foi uma criação artística a partir de 

improvisações estimuladas pela realidade devastadora que tomou aquele lugar. Ao chegarmos 

em Paracatu de Baixo, tudo estava coberto de lama e nossa dificuldade inicial passava por não 

invadir aquela atmosfera, mas partir dela para criar, sempre atentos e críticos à 

espetacularização do Real na produção das imagens que criávamos.  

Esse trabalho exigiu muito silêncio, muita escuta e muita sintonia entre nós quatro e o 

espaço. Ao final produzimos um vídeo delicado que correspondeu ao que sentíamos por estar 

ali. Mais importante do que tornar público essas imagens, ou produzir um material artístico, era 

documentar a experiência da improvisação. Documentar nosso corpo em ação naquele contexto 

para que ele servisse como estímulo de futuras criações. 

 

                                                           
51 Jornal produzido, desde fevereiro de 2016, por atingidos e atingidas do rompimento da Barragem do Fundão 

(Samarco) em novembro de 2015 com o apoio de grupos técnicos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e de assessorias direcionadas aos atingidos. Acesso em: 

https://issuu.com/jornalasirene 
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                                                                                                                                            Foto: Henrique Limadre 

FIGURA 19 – Paracatu de Baixo, maio de 2016 

 

 

A VISITA A BENTO RODRIGUES – Em maio de 2016 retornei a Belo Horizonte com 

a mala repleta de experiências, já tendo conhecido Preto e certo de que queria abordar a tragédia 

de Bento Rodrigues no trabalho que dirigiria e que seria objeto desta pesquisa. 

Assim que voltei iniciaram-se os encontros do processo criativo de Territórios e, depois 

de tantos estudos, já cheguei na sala de ensaio com as propostas de frentes de pesquisa que 

desejava pesquisar, além do argumento que guiaria a construção dramatúrgica do Experimento. 

Escolher o assunto “espaço” para a obra está diretamente ligado às experiências que tive em 

Mariana e à minha aproximação ao contexto da tragédia.  
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Durante os meses seguintes de ensaios, além de pesquisar as outras frentes de 

investigação – o teatro de convívio e o documentário, tentei aproximar os artistas envolvidos 

do contexto vivido pelos moradores de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Neste sentido, 

Carol foi fundamental porque, de todos nós, além de Preto Monteiro, ela era a que maisconhecia 

tal realidade e a que mais possuía material para nos apresentar. 

Assim, em alguns encontros, Carol levou algumas matérias de jornal, fotos, relatos e 

tudo o que fosse possível para aproximar a equipe da tragédia. Mostramos os vídeos que 

gravamos em Paracatu de Baixo e entendemos que a melhor maneira de aproximar os artistas 

da experiência, seria ir até Bento Rodrigues, ainda que já tivéssemos abordado o assunto das 

mais variadas formas. Ir a Bento seria também uma maneira de apresentar o restante do elenco 

a Preto Monteiro.  

A distância de Belo Horizonte a Bento Rodrigues é de cerca de 140km, mas, ainda que 

perto, essa viagem era um tanto quanto delicada, porque dependia de uma série de fatores para 

que fosse possível. A Defesa Civil de Minas Gerais interditou Bento Rodrigues depois que a 

lama inundou o local, portanto, o acesso só aconteceria com autorização. Carol de Pinho, então, 

fez contato com Lucimar Muniz,52 peça-chave na nossa ida para Bento Rodrigues.  

Lucimar e Preto tinham autorização para entrar em Bento Rodrigues por serem 

moradores e, fomos uma equipe de artistas teatrais: eu, Carol, Marina Viana, Gabriel Castro, 

Cleo Magalhães e outra de vídeo, Aprígio e Guilherme, além dos moradores.  

A equipe inteira partiu de Mariana em direção a Bento Rodrigues, a distância de cerca 

de 50km. Parte era percorrida no asfalto, outra parte na terra. Naturalmente, estávamos 

apreensivos porque, ainda que tivéssemos a presença de Preto e a de Lucimar - esta 

particularmente transmitia muita segurança, estávamos adentrando num território desconhecido 

para nós. Fomos parados na entrada por trabalhadores da Samarco/Vale que estavam no local. 

Eles pediram identificação, Lucimar tomou a frente e nos garantiu seguir. 

Ao chegarmos a Bento Rodrigues, a vista do local devastado nos deu o tom do que seria 

aquele dia. Paramos num ponto mais alto, antes do rio, de onde era possível ver o tamanho da 

tragédia e ver também tratores, escavadeiras e grandes máquinas com equipes trabalhando no 

local. Tudo parecia de uma cor só. Um ocre deserto. Árido.  

 

                                                           
52 A família de Lucimar Muniz tem terreno em Bento Rodrigues e sua batalha pelos direitos de ex-moradores (as) 

da região tem sido exemplo de resistência junto às instâncias judiciais e políticas que perpassam o acontecido.  
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      Foto: Henrique Limadre 

FIGURA 20 – Escrita no que restou de um muro em Bento Rodrigues, agosto de 2016 

 

 

                                                                                                                                        Foto: Henrique Limadre 

FIGURA 21 – Rua principal de Bento Rodrigues devastada pela lama, agosto de 2016 
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A indicação de ação criativa para Bento Rodrigues era a mesma que tinha sido dada em 

Paracatu de Baixo, deveríamos improvisar a partir da relação com o espaço e com o colega. A 

ideia era produzir imagens naquele contexto. Se possível, disponibilizar nossos corpos para 

criar poesia dentro do caos. 

Porém, ao chegarmos por fim na área onde antes as pessoas moravam, ao nos 

depararmos com a marca da lama nas árvores, com objetos espalhados e com a quantidade de 

terra que tomou aquele território, um silêncio perturbador tomou conta do grupo. Ir a Bento 

Rodrigues depois do crime ambiental cometido pela Samarco (Vale/BHP Billiton) é como 

visitar um cenário de pós-guerra. O mais difícil, no contexto, era perceber vida interrompida 

que manifestava-se a cada passo que avançávamos. A panela no fogão, roupas deixadas no 

varal, o quadro pregado na parede da escola, a mesa de pebolim atravessada na casa, tudo era 

marcado pela vida interrompida.  

Foi muito difícil, ou quase impossível, realizar qualquer ação de improvisação coletiva 

naquele cenário. Ao contrário do que houve em Paracatu de Baixo, quando eu e Carol gravamos 

o primeiro vídeo, naquele momento era como se estivéssemos inertes ao contexto. A equipe era 

maior, o grau de envolvimento de cada ator e atriz com o contexto era muito distinto um do 

outro. Era como se aquela realidade reverberasse num lugar muito individual para cada pessoa 

e o mais importante ali fosse respeitar o espaço, o silêncio e as sensações que surgissem no 

momento. A experimentação da poiesis deveria estar sujeita à própria realidade, que naquele 

caso era maior do que qualquer tentativa de significação. Sendo assim, individualmente, ou em 

duplas, na medida do tempo de cada artista, fomos nos abrindo para a criação. 

Gabriel encontrou um pincel atômico que ainda funcionava e escreveu o hino nacional 

brasileiro no quadro que estava pendurado na parede da escola em ruínas. Essa ação 

transformou-se em material criativo e foi levada para Territórios, tanto em vídeo quanto em 

ação reproduzida por nós no primeiro bloco. Eu, Cleo e Marina ficamos em silêncio, 

observando o local, sem conseguir interagir com ele criativamente. Carol e Preto estavam 

visivelmente familiarizados com o contexto e conseguiram realizar algumas ações 

significativas que mais tarde também reverberaram no Experimento. Aquele lugar era do Preto 

e, sem dúvida, era ele que tinha mais propriedade para interferir no espaço. Gravamos alguns 

vídeos a partir de ações simples, mas contundentes, que ele realizou. Num dos vídeos, que 

depois usamos no Experimento, Preto subia uma escada alta, de cimento, que chegava num 

segundo andar inexistente, destruído pela lama. A escada dava para o nada.   

Preto nos apresentou seu território, explicou sobre o cotidiano da comunidade, mostrou 

onde ficava o bar, falou sobre a escola, reconhecia casas de amigos que perderam tudo. Num 
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dado momento chegamos numa casa onde ele havia passado o réveillon de 2014 para 2015. 

Entramos na casa e lá gravamos seu depoimento, no qual narrava suas impressões sobre o 

cotidiano de Bento Rodrigues e sobre a relação dos moradores com a mineradora. Este 

depoimento também foi levado para o Experimento Cênico. Era uma fala que denunciava que 

há muito a empresa queria que os moradores desocupassem aquela área:  

 

As famílias daqui quase todas eram agricultoras, era muito raro alguém trabalhar pra 

empresa, eles cultivavam no terreiro variedades de produtos de horta, levavam pra 

feira de Mariana, vendiam na porta mesmo. Todo mundo aqui na região era agricultor, 

era difícil a empresa empregar alguém da região, quando empregava era para uma 

terceirizada e mesmo assim quando não tinha outra solução de encontrar alguém em 

Mariana, aí pegava gente daqui. Era um meio da gente desocupar o lugar. Não gerando 

emprego, o povo não tem renda, tem que ir embora. (Trecho do depoimento de Preto 

Monteiro gravado em vídeo)53  

 

Aos poucos, à medida que andávamos pelo lugar, algumas nuvens se formaram no céu 

e precisamos apressar nossa visita. O último ponto foi a casa de Preto. Esse momento foi 

bastante simbólico porque estávamos todos literalmente em cima dos escombros de seu 

território. Preto pegou um graveto no chão e desenhou sobre a terra uma espécie de planta baixa 

explicando-nos o que havia ali antes da invasão da lama. A essa altura, o céu já estava encoberto 

e raios atravessavam o lugar dando indícios da tempestade que viria. 

No contexto vulnerável em que nos encontrávamos, sem sinal de celular, com placas da 

Samarco/Vale por toda parte nos lembrando sobre o perigo de ficar ali, percebemos que 

deveríamos nos apressar pra seguir viagem antes de que a chuva nos colocasse em perigo. Não 

deu tempo, assim que entramos no carro, antes mesmo da saída de Bento Rodrigues, granizos 

fortes começaram a cair. A intensidade da chuva, a estrada de terra, as árvores que caíam 

atravessando o caminho e que nos obrigavam a descer do carro para retirá-las, toda a tensão 

trazida pela própria experiência, deu um tom de alerta e preocupação para o grupo. Com custo, 

chegamos em Mariana. Fizemos uma pausa e voltamos pra Belo Horizonte. 

A ida a Bento Rodrigues, nossa aproximação do contexto daquele lugar, ouvir as 

impressões de Preto em seu território, dimensionou nosso entendimento sobre a tragédia e agora 

não havia como voltar atrás. Estávamos tomados por aquela experiência. 

A partir dali, voltamos para a sala de ensaio e seguimos arquitetando a primeira e a 

segunda parte do Experimento. Nossos ensaios tinham que tentar garantir o andamento do teatro 

de convívio e o documentário, antes de entrarmos na terceira parte, destinada à presença de 

                                                           
53 WELIDAS DEPOIMENTO COM MÚSICA. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ggTl9LX6UTM&t=109s Acesso em 08 de outubro de 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=ggTl9LX6UTM&t=109s
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Preto, o documento vivo na cena. A criação desse bloco de Territórios dependia da troca que 

realizaríamos com ele. Naturalmente, já tínhamos algum material criativo para esta troca, 

principalmente porque essa experiência atravessava Carol. Também tínhamos vídeos 

interessantes que fariam parte da obra, mas o desenho final se daria quando ele chegasse à sala 

de ensaio. Seguimos com o trabalho até o mês da apresentação. 

A VOLTA A BENTO RODRIGUES E A CHEGADA DE PRETO MONTEIRO À 

SALA DE ENSAIO – No dia quatro de novembro de 2016 voltei a Mariana para buscar Preto; 

fui sozinho, enquanto atores e atrizes ficaram em Belo Horizonte trabalhando. Essa ida foi 

estratégica porque, ao mesmo tempo que buscaria Preto, eu participaria de uma marcha para 

Bento Rodrigues num ato político de denúncia por um ano do crime ambiental. 

Cheguei em Mariana no sábado, encontrei Preto, conversamos muito, lhe expliquei 

sobre as criações que tínhamos feito nos últimos tempos. Falei sobre o argumento “espaço”, 

sobre os territórios que surgiram a partir da experiência em Bento Rodrigues. No dia seguinte, 

dia cinco de novembro de 2016, iríamos cedo para Bento Rodrigues em ônibus organizados 

pelo MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens)54.  

Eram cerca de quinze ônibus repletos de gente de diversos locais. Havia moradores de 

Bento Rodrigues, Paracatu, comunidades ribeirinhas do Rio Doce, além de militantes do MAB, 

do Levante Popular da Juventude,55 Greenpeace,56 imprensa e outras organizações de atingidos 

por barragens. Havia gente do Brasil todo e algumas pessoas de outros países. O ginásio 

localizado no centro de Mariana, serviu como espaço de organização para essa ida. Havia 

diversas atividades dentro do ginásio, desde shows, palestras, grupos de discussão, além de uma 

estrutura com dormitórios e alimentação para os acampados.  

No dia cinco de novembro partimos para Bento Rodrigues de manhã cedo. Era a segunda 

vez que visitava o local. Mas dessa vez a experiência foi muito diferente. Estava acompanhado 

por dezenas de pessoas e o espírito de luta trazia outra atmosfera para nossa visita. Dentro do 

ônibus que nos levaria de Mariana a Bento Rodrigues, o espírito de luta contagiava a todos. Os 

ônibus chegaram e nos organizamos descendo em marcha para Bento Rodrigues. O coletivo, os 

gritos de ordem e a marcha redimensionaram aquele lugar. Era como se a resistência e a própria 

vida fossem fortes o suficiente para preencher parte do vazio deixado no local. 

                                                           
54 Movimento popular, autônomo, reivindicatório e político que tem como eixo central organizar ações que 

defendem os direitos da população atingida por barragens.  
55 Organização popular de militância da juventude direcionada por três frentes: frente estudantil, frente territorial 

e frente camponesa.  
56 Organização ambientalista global e independente que promove ações de resistência à exploração desenfreada de 

recursos naturais.  
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Ao chegarmos em Bento Rodrigues, mais precisamente no lugar devastado, havia um 

culto ecumênico liderado pela Arquidiocese de Mariana. A promotoria pública também estava 

presente, além de artistas e o próprio Greenpeace que realizavam ações de sensibilização entre 

os escombros.  

Esta segunda ida a Bento Rodrigues foi como uma redenção para mim; se na primeira 

visita o silêncio e a dor deram o tom, agora, com o espaço tomado por dezenas de pessoas, em 

seus gritos de resistência, senti que a vida seguia e que, ainda que fosse difícil, muito deveria 

ser feito para denunciar o crime e batalhar por direitos que ainda não estavam conquistados. As 

pessoas que estavam ali eram fortes, encontrei Lucimar Muniz, o próprio Preto numa 

intervenção artística, colegas da imprensa e pessoas que havia conhecido enquanto morava em 

Mariana. Saí de Bento Rodrigues mais forte e certo de que todos os caminhos para resistir à 

tragédia são essenciais.  

Na volta de Bento Rodrigues, ainda passamos na porta da Samarco (Vale/BHP Billiton) 

e vimos outra barragem que existe por lá, a qual corre o risco de também estourar - barragem 

do Germano57 com muitos detritos. A palavra de ordem “o crime continua” era entoada a todo 

instante e até hoje, em 2017, seu sentido permanece, já que muitos moradores ainda não 

receberam indenizações, assim como não houve punição significativa para a empresa (ANEXO 

21).  

No próprio sábado, dia cinco de novembro voltamos pra Belo Horizonte, eu e Preto, já 

que, no domingo, dia seis, entraríamos em sala de ensaio. 

 

 

4.5 A prática criativa com Preto Monteiro  

 

 

Ao chegarmos no Espaço171, tentamos familiarizar Preto com o material criativo 

levantado até então. Apresentei a estrutura da obra na tentativa de abrir espaço para que ele 

interferisse no que estávamos criando. Preto é um ator propositivo, cheio de ideias, que logo 

tentou compreender o que estava acontecendo ali e contribuiu com o Experimento. Trouxe sua 

maquete Mar de Lama para compor o cenário. A partir dela, e também depois de ouvir o texto 

                                                           
57 Barragem que pertence à Samarco também afetada e que passa por obras estruturais para impedir sua ruptura – 

consta com volume de 45 milhões de metros cúbicos no relatório de 2013, apesar de ter a capacidade de 70 milhões, 

volume que configura saturação.   
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de Marina, Preto escreveu um poema sobre seu espaço (ANEXO 22), que mais tarde foi 

utilizado em Territórios.  

Foram muitas horas de ensaio com a presença de Preto, nessa época do processo criativo 

entramos madrugada adentro. Além das conversas infindáveis que tínhamos sobre a 

experiência, fosse em casa, no ensaio ou no bar. Por mais que Preto tivesse chegado para a sala 

de ensaio já em novembro, o encontro com ele se deu meses antes e isso influenciou toda aobra, 

as idas a Bento Rodrigues, as conversas em Mariana, tudo isso fazia parte do processo e a cada 

encontro ele contribuía e direcionava parte do Experimento Cênico.  

O texto que Preto escreveu sobre espaço, um cartaz com os nomes das pessoas que 

morreram na tragédia, a maquete Mar de lama, os vídeos58 que gravamos em Bento Rodrigues, 

tudo foi trazido para a sala de ensaio. Dessa forma, tudo estava ali de maneira pulsante, era 

como se Preto já soubesse sobre o que queria falar e a composição de seu material criativo em 

Territórios deu-se de maneira orgânica. 

Minha principal preocupação, sob o ponto de vista da direção, era colocá-lo em prática 

na relação com o todo. Sobre sua participação como documento vivo de sua própria experiência, 

sua entrada no terceiro bloco, estava claro que o ator tinha entendimento e se interessava por 

fazer parte daquilo. Havia muita fala presa em sua garganta, seu corpo estava latente e vivo, 

pronto pra expressar sobre o acontecimento. Preto fazia isso a todo tempo. Falou do crime 

ambiental várias vezes, já havia simbolizado ele em outros atos performativos. Não tratava-se 

portanto, de fazê-lo buscar presença para estar no palco. Principalmente, porque ele já havia 

tido outras experiências em cena. 

Mas o que Preto faria enquanto as outras cenas transcorressem? Como seria a transição 

entre o segundo bloco e o terceiro bloco, com a presença do documento vivo? De que maneira 

Preto se apropriaria do restante da obra? De que forma ele tomaria a cena pra si no terceiro 

bloco? 

Eram perguntas que nos guiaram nos poucos dias de ensaio que tivemos. Mas como já 

dito, Preto era propositivo; ao notar que escrevíamos o Hino Nacional na parede com giz, e que 

Marco demarcava o lugar de sua cena no chão, também com giz, o ator começou a desenhar 

pelo chão de todo o espaço a partir do final do segundo bloco. Quando Marina terminava sua 

cena no balcão da cozinha, e Carol e os outros atores repetiam suas cenas, Preto desenhava no 

chão. Ele desenhava rápido e desenhava bem. Eram traços figurativos, pegadas, animais, além 

de frases e palavras ditas no próprio Experimento.  

                                                           
58 WELIDAS ESCADA BENTO. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1VUpq8RYOLI&t=1s 

Acesso em 08 de outubro de 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=1VUpq8RYOLI&t=1s
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Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 22 – Preto Monteiro desenha no chão em Territórios 

 

A partir desses desenhos, o ator se apropriava do espaço e ganhava foco; 

consequentemente assumia a cena numa transição interessante entre o segundo e o terceiro 

bloco. Todos caminhavam, inclusive Preto, ao som da música “Pesadelo” – de Paulo César 

Pinheiro e Maurício Tapajós –, enquanto projetávamos o vídeo de Gabriel escrevendo o Hino 

Nacional na parede da escola de Bento Rodrigues. Ao final da caminhada, o elenco escondia o 

rosto com uma mala na cabeça, como se fossem máscaras, enquanto Preto, ao centro, olhava 

para todos e todas da plateia. É como se os outros entregassem a cena para Preto, que a partir 

dali assumiria a narrativa. 

Num dos ensaios, Preto apagou o Hino Nacional que havíamos escrito na parede. 

Apagou o hino e desenhou um mar de lama em seu lugar. Naturalmente, isso entrou para 

Territórios, e já na cena, enquanto ele apagava o Hino Nacional para desenhar, Marco lia uma 

notícia sobre a perda do lucro da Samarco (Vale/BHP Billiton) depois da tragédia (ANEXO 

23), durante a projeção de um vídeo59 com a imagem das máquinas em Bento Rodrigues. Essa 

contradição entre os números milionários ininteligíveis e distantes, a ação de Preto apagando o 

Hino Nacional e as imagens de Bento Rodrigues devastada, revelava os diversos pontos de vista 

                                                           
59 BENTO OBRAS. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zQnS5DeWUwk Acesso em 08 de 

outubro de 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=zQnS5DeWUwk


121 
 

 

sobre a tragédia, mas sem dúvida o corpo vivo, em ação, era quem carregava o acontecimento 

com o foco de nossa narrativa. 

Preto escolheu usar em cena, a mesma camisa que usava no dia da tragédia, uma camisa 

vermelha. Portanto, em Territórios, depois da projeção do vídeo do Hino Nacional, Preto dava 

um depoimento em que contava para a plateia sobre o dia em que perdeu seu território: “No dia 

cinco de novembro essa foi a camisa que usei e um par de chinelos pretos que ganhei na rua. A 

lama gerou um aborto, dezenove mortos e um rio inteiro morto.” (Depoimento de Preto 

Monteiro). Neste momento, o ator trazia para o contexto dados do Real numa composição 

poética que já havia sido instaurada em Territórios. A plateia estava em pé, voltada para sua 

ação cênica que continha intenção política e poética. O registro de atuação de Preto carregava 

dados do Real, mas numa composição teatral. 

Em seguida Preto dirigia-se à maquete Mar de Lama, enquanto falava o nome das 

pessoas mortas na tragédia, o restante do elenco respondia “presente” em homenagem aos 

falecidos e falecidas. Projetávamos o mencionado vídeo gravado em Bento Rodrigues, em que 

o ator sobe uma escada em direção ao vazio, nos escombros do distrito. Ao final do vídeo, Carol 

ocupava o outro lado da maquete para ler uma carta que escreveu para o ator ao longo do 

processo (ANEXO 24). Essa carta tratava sobre situações que ambos viveram juntos, ela trazia 

elementos desse encontro e detalhes que foram escritos por Carol com autorização de Preto, 

que queria transformá-los em material de denúncia. 

 

 

                                                                Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 23 – Carolina de Pinho lê carta para Preto Monteiro em Territórios 
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Depois de lida a carta, que documentava um pouco a vivência de Carol a partir da 

tragédia, ambos espalhavam objetos trazidos de Bento Rodrigues na frente da maquete, 

enquanto era projetado outro vídeo60, também gravado em Bento Rodrigues, em que Carol 

dança entre os escombros do local.  

Depois de vários objetos serem espalhados no chão e após o fim do vídeo, Preto 

convidava as pessoas para se aproximarem da maquete, e então lia seu texto sobre o espaço. 

Ao fim da leitura, colocávamos uma música escolhida por Preto, da banda Fala Mansa 

e Gabriel, o Pensador – “Cacimba de Mágoas”. Abríamos as portas e acendíamos as luzes. 

 

                            

              Foto: Alexandre Rezende 

FIGURA 24 – Preto Monteiro assiste ao vídeo projetado em Territórios 

 

                                                           
60 CAROL BENTO. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kuP0QRaF6FM Acesso em 08 de 

outubro de 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=kuP0QRaF6FM
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4.6 A intenção política na presença do documento vivo 

 

 

 A presença do documento vivo no contexto desta pesquisa foi desafiadora, pois 

acompanhou o processo de investigação desde o início e foi atravessada por uma experiência 

trágica – o crime ambiental cometido pela Samarco (Vale/BHP Billiton) em novembro de 2015. 

A expectativa de convidar alguém para dividir sua experiência conosco, no campo simbólico e 

teatral, era uma incógnita, pois não sabíamos o que aconteceria a partir desse encontro, com 

quem encontraríamos e que experiências essa pessoa carregaria.  

A aproximação com a tragédia que ocorreu em Bento Rodrigues fez com que a 

experiência de Preto Monteiro nos transformasse ao revelar-se sob um ponto de vista que não 

acessaríamos se não fosse por essa pesquisa. Há diferença entre acompanhar a notícia pela 

internet ou pela televisão e ouvir a experiência a partir do olhar de quem a viveu. Ao 

escolhermos documentar o que houve em Mariana, não tínhamos dimensão daquela realidade 

e, a cada aproximação, compreendíamos o tamanho da tragédia.  

A percepção de Preto Monteiro, parcial e subjetiva, foi a que escolhemos como autêntica 

e relevante para compor o material criativo. Ainda que buscássemos informações nas fontes 

mais variadas possíveis. Porém, deparar-se com seu ponto de vista também revelava nossa 

incapacidade de acessar o ocorrido, ainda que houvesse a intenção de documentar ou ainda que 

escutássemos ao máximo suas impressões, colocar-se em seu lugar era impossível. 

Principalmente em se tratando de uma experiência tão traumática em que só quem a viveu é 

capaz de dimensioná-la. Mas, essa incapacidade não nos distanciava da tentativa de nos 

aproximar cada vez mais do ocorrido. Dessa forma, o crime ocorrido em Bento Rodrigues 

também nos atravessou e deixou marcas em nossos corpos e em nossa memória, a partir do 

diálogo com Preto Monteiro, mas também pelas idas ao local, por conhecer outras histórias de 

pessoas atingidas pela lama e pelo próprio senso de revolta que nos atinge quando vemos o que 

houve com aquela terra.  

Ao idealizarmos a presença do corpo como ponte entre o real e o ficcional, não 

esperávamos que, a depender da experiência escolhida nossa pesquisa mudaria tanto. O 

interesse de Preto Monteiro pelas artes e em especial pelo teatro direcionou grande parte da 

experimentação prática, sendo que a sua inserção no tecido simbólico em que se encontravam 

os outros atores e atrizes deu-se a partir do seu desejo. Ele queria estar em cena, construindo 

imagens, compondo metáforas e desenvolvendo textos que não fossem apenas depoimentos 

com informações sobre o ocorrido. 
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Dessa forma, sua presença apresentava os dados do real na cena, mas também as 

metáforas que ele quis criar em torno do assunto – os desenhos pelo chão, os vídeos com 

imagens poéticas gravados em Bento Rodrigues, o poema que escreveu, tudo estava alinhado 

aos documentos apresentados – a camisa e os chinelos que ele usou no dia da tragédia, o vídeo 

em que ele contava sobre o cotidiano de Bento Rodrigues, a carta que Carol escreveu, os objetos 

espalhados pela sala, seus depoimentos e sua própria presença. 

A presença de Preto Monteiro foi fundamental para a concepção e execução do 

Experimento Cênico que foi apresentado. A presença do documento vivo em cena nos 

sensibiliza e nos aproxima do real e, por causa de sua participação, é possível nos aproximarmos 

de uma experiência tão difícil, mas que, ao mesmo tempo, se revelada no campo simbólico, 

torna-se potente como contraponto à espetacularização das tragédias que ocorrem no cotidiano.  
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Considerações finais 

 

As últimas linhas deste trabalho não pretendem encerrar conceitos e questões 

desenvolvidas ao longo da investigação, mas ecoam, nestas considerações finais, reflexões 

levantadas ao longo da pesquisa. As referências estudadas apontaram recortes acerca de 

assuntos norteadores, que mais expandiram, do que aprisionaram a compreensão dessa arte 

entre fronteiras que revê a ideia da própria arte ao entrar em fricção com a vida.   

 Ao retomar a pergunta inicial da dissertação, “como o teatro interfere em seu tempo e 

afeta-se por ele?” é possível encontrar no Experimento Cênico Territórios caminhos 

desafiadores que pretendem elucidar essa pergunta simples, mas contundente. Os estudos que 

sucederam-se antes, durante e depois da criação da prática artística estão situados em nosso 

tempo, naturalmente, mas a maneira como os acontecimentos de nosso tempo reverberaram no 

Experimento Cênico dessa pesquisa é que responde, em alguma medida, à pergunta inicial.  

A configuração dessa criação artística deu-se a partir da hipótese de que os Teatros do 

Real apresentam uma preocupação em dialogar com nosso tempo, já que os acontecimentos da 

tessitura da vida estão no centro destes teatros. Além disso, ao reivindicarem o real que dá-se 

no instante, esses teatros compreendem a complexidade do assunto já tão desgastado e 

apropriado pelo mercado do entretenimento nos dias atuais. O Experimento Cênico Territórios 

foi então, o espaço que encontramos para tentar responder a pergunta inicial dessa dissertação.  

A hipótese de que a busca por um real impossível dá-se na experimentação de um teatro 

com intenção política, crítico à espetacularização do cotidiano, que pretende interferir em seu 

tempo e afetar-se por ele direcionou as três frentes de pesquisa dessa dissertação – as ações de 

convívio, o documentário e a presença do documento vivo na cena. Essas frentes foram sendo 

descobertas ao longo da pesquisa, e delimitaram-se no processo criativo em formas de 

exercícios e na apresentação de Territórios organizado em blocos – ou partes, que constituíam 

a encenação. 

As ações de convívio desenvolvidas no Experimento Cênico foram o caminho que 

traçamos para desenvolver um acontecimento convivial com o público e por meio dele evocar 

as Irrupções do real. As dificuldades dessa frente de pesquisa deram-se pela falta de 

compreensão sobre o tipo de processo criativo que a proposta exigia, porque necessariamente 

a plateia, quando presente nas ações de convívio, é que estabelecia o acontecimento, e mais que 

isso, essa frente de pesquisa dependia da disponibilidade do público e da maneira como ele era 

convidado. Para conviver era preciso dos corpos em ação, dos que convidam para a ação e dos 
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que são convidados. Portanto, tentar ensaiar essas ações sem a presença da plateia foi um 

desafio que poderia ser evitado se tivéssemos realizado experimentações com o público durante 

o processo.  

Quando trata-se de teatro de convívio não há como foco a preparação de um material 

criativo para ser contemplado, o que é geralmente nossa prática habitual. Talvez aqui, o 

processo de criação misture-se com o acontecimento que se estabelece com a presença do 

público.   

No desenrolar da pesquisa, inclusive depois das apresentações, descobrimos que quanto 

mais direto e claro fôssemos ao propor o convívio para o público, mais chances teríamos para 

estabelecer a atmosfera de troca. Ainda que tenhamos tentado experimentar o convívio a partir 

dessa premissa, essa realização prática não era tão simples. 

Aproximar-se do público, esse era o objetivo e para isso, o registro de atuação sem 

caráter de representação de atores e atrizes, bem como a ruptura do palco, que distancia a plateia 

dos artistas, significaram a transgressão de determinados códigos teatrais, que em geral, dão 

foco ao caráter contemplativo presente nas obras. Nessa frente de pesquisa, a presença dos 

espectadores direcionaram o acontecimento teatral ao partilharmos a experiência de convívio 

em busca das Irrupções do real.   

O Teatro Documentário, frente de pesquisa desenvolvida no segundo bloco, não 

configurou-se por completo se considerarmos os estudos de Marcelo Soler. A recepção 

documental e a intenção de documentar deu-se mais no terceiro bloco, na presença de Preto 

Monteiro. Na verdade, o teatro performativo atravessou com mais intensidade as criações de 

cenas dessa frente de pesquisa. Em alguma medida, materiais criativos autobiográficos 

misturaram-se com documentos numa estrutura pós dramática dada na construção de metáforas 

e imagens cênicas, no uso de áudios e vídeos que recorriam à esfera da vida e na construção 

dramatúrgica do assunto espaço que permeava os materiais criativos.  

Essa estrutura identificou-se com os Teatros do Real na tentativa de aproximar, por meio 

da arte, o que ocorria dentro da cena com a vida que era dada fora dela, este era o objetivo 

inicial dessa frente de pesquisa.  

A construção do real surgiu nessa parte de Territórios como tema da encenação, sendo 

que a intenção política dava-se exatamente no desenvolvimento desses assuntos, tais como os 

confinamentos do cotidiano, a resistência das ocupações urbanas, o trágico contexto dos 

refugiados de guerra e o crime ambiental de Mariana. Os dados do Real apresentados nessa 

frente de pesquisa atravessavam todas essas temáticas por meio de documentos diversos, mas 
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a linha tênue entre a ficção e o real não estava delimitada na intenção de documentar esses 

ocorridos 

Assim, não nos interessa delimitar essa frente da investigação apenas por seu caráter 

documentário, mas também pelos aspectos performativos e autobiográficos que compõem o 

material criativo de atores e atrizes.  

A última frente de pesquisa, a presença do documento vivo na cena teatral, foi definitiva 

ao recorrermos à tessitura da vida em fricção com o teatro. A experiência que nos aproximou 

de Preto Monteiro – o crime ambiental de novembro de 2015 em que uma barragem com 

detritos minerais rompeu em Mariana, atravessou todo o Experimento Cênico, é tanto que o 

assunto “espaço” foi pensado também por causa desse ocorrido. 

Os ensaios com Preto definiram a composição poética e documental desse terceiro 

bloco, sua participação criativa foi decisiva na elaboração de sua participação e na construção 

da qualidade de sua presença no Experimento Cênico. Ao desenhar pelo chão, apagar o hino 

nacional da parede, ao escrever e falar seu poema, na maneira como instaurava sua presença 

pelo espaço, todas essas composições aproximavam-no da esfera teatral ao mesmo tempo em 

que carregavam e documentavam a experiência que ele viveu em Bento Rodrigues. 

As ações criativas propostas pelo ator auxiliaram inclusive na compreensão da 

concepção de sua presença. Preto instaurou-se como ator e ao mesmo tempo documento vivo 

da própria experiência de maneira poética e teatral. Ele possibilitou a leitura de metáforas e 

também nos oferecia informações concretas sobre o acontecido – o número de mortos, a roupa 

que usava no dia da tragédia e detalhes do cotidiano de seu espaço.  

A participação de Preto reforçou nossa percepção sobre a singularidade presente nesse 

tipo de obra, que trabalha com a presença de pessoas dispostas a documentar suas experiências, 

já que as subjetividades e características próprias de cada documento vivo foram definidoras 

no processo criativo e nas apresentações de Territórios.    

Ao longo da pesquisa, a prática artística amparou-se na busca por referências teóricas e 

tais referências estimulavam novas compreensões acerca da criação. Esse exercício de 

experimentar os assuntos estudados em sala de ensaio mostrou-se muito prazeroso e ao mesmo 

tempo concreto. Havia um objeto que exigia uma investigação empírica em constante busca de 

conceitos que pudessem amparar seu desenvolvimento. Muitas vezes, a prática artística parecia 

propor caminhos distintos dos que apontavam autores e autoras, outras vezes ela se 

desencadeava exatamente a partir das referências.  

Essa característica da investigação, implicada pela prática artística, favoreceu a 

compreensão de que a pesquisa de conceitos, assim como a experimentação artística, estão em 
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constante transformação, na busca por dialogar com seu tempo, sendo impossível delimitar o 

seu fim. Essa investigação transcende a própria dissertação já que reflete-se em ações criativas 

que dão-se a partir de inquietações artísticas. O Experimento Cênico Territórios trazia em sua 

essência a fricção entre arte e da vida, e estava sujeito às transformações próprias dessas esferas. 

Um teatro que se queria vivo, em constante ressignificação.  

   Melhor seria imaginar que depois da conclusão que encerra essas linhas, apresentam-

se universos infinitos de criação que são desafiadores porque intentam experimentar mundos 

com intenção política, em que seja possível ouvir a pluralidade das diversas vozes que compõe 

a esfera da vida.  

Naturalmente, agora com a escrita deste trabalho finalizada, se nos debruçarmos sobre 

Territórios novamente a fim de seguir com a prática criativa, talvez algumas construções 

simbólicas não reflitam tanto nossas inquietações ou as questões colocadas na ordem do dia. 

Talvez não faça mais sentido chamar a prática de experimento cênico. Territórios, assim como 

qualquer outra experimentação artística, está sujeito às transformações que ocorrem com o 

tempo e com a repetição das apresentações.   

O que caracteriza essas considerações finais, são os caminhos que a pesquisa apontou 

na tentativa de evocar o real na cena política. Caminhos que não desejam reinventar o teatro, 

nem buscar nada novo, pelo contrário, tentam encontrar na fricção com a esfera da vida, e no 

encontro, no convívio, contrapontos poéticos que criticam a espetacularização do cotidiano e 

contribuem para a transformação das relações e da própria arte nesse começo de século.  

A construção discursiva desse material criativo instaurou-se no entre, mas nem por isso 

deixou de posicionar-se na construção de suas temáticas e composições cênicas e as fronteiras 

que compreenderam o teatro pesquisado aqui, fortaleceram a potencialidade metafórica da 

própria vida, quando experiências diversas ganharam múltiplos significados ao serem colocadas 

em cena.  
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Anexo 01 - Flyer de divulgação e ficha técnica  

do Experimento Cênico Territórios 
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Anexo 02 – Histórico do Teatro171 

 

Em 2018, o grupo Teatro171 e sua sede, o Espaço 171, completam dez anos de existência. Há 

quase uma década, recém saído dos projetos Oficinão e Pé na Rua do Galpão Cine Horto, o coletivo 

de artistas ocupou um espaço na rua Capitão Bragança em Santa Tereza/BH onde ensaiavam os 

espetáculos “Quando o peixe salta”, com direção de Fernando Mencarelli e Rodrigo Campos, e 

“Circo do Lixo” com direção de Eduardo Moreira e Chico Aníbal. 

  

Em 2008 veio a criação da cena curta “Avenida Pindorama, 171”, com direção de Henrique 

Limadre, trabalho que se configurou como espetáculo no ano seguinte e que deu nome ao grupo e 

à sede da cia. A partir de 2010, como estratégia para pagar as despesas de aluguel, o coletivo 

passou a realizar eventos com venda de cerveja e o “Buteco171” caracterizou a sede do grupo ao 

longo dos anos, propiciando espaços para trocas entre artistas e coletivos da cidade. Atualmente, 

há um cenário de efervescência etílica e cultural no corredor da zona leste belorizontina, 

composto por Gruta, Galpão Cine Horto, Zona Last, Welma, Bar do Zezinho e 171. 

  

Outros coletivos parceiros conceberam algumas de suas criações no Espaço 171, entre eles 

“Primeira Campainha”, “Quatro Los Cinco” e “Zula Cia. de Teatro”. Hoje, o espaço conta com a 

parceria do Grupo de Teatro Mayombe em sua ocupação. 

  

Em 2016, o grupo aderiu à estratégia de financiamento coletivo e fez, junto à Variável 5 – 

plataforma de crowdfunding, uma campanha para arrecadar fundos, reformar e ampliar sua 

sede.  Com o aluguel da loja ao lado e a quebra da parede, o espaço duplicou de tamanho e adquiriu 

uma estrutura de teatro de bolso para apresentações com cerca de cinquenta pessoas. 

  

Nos últimos dois anos, o Teatro171 tem promovido eventos de difusão e formação cultural, além 

da criação de peças teatrais. O “Cabaré Varejão”, noite de performances idealizada em parceria 

com a This is Not e capitaneada por Marina Viana e Guilherme Morais e NECA (Núcleo de 

Experimentação Cinematográfica), idealizado por Cleo Magalhães, são exemplos das práticas 

atuais abertas à cidade. Territórios, última criação do grupo, também conta com novas parcerias 

que chegaram para compor o trabalho na pesquisa sobre teatros do real. 

  

O Teatro 171 funciona como uma rede que tem como base sua sede e o desejo de criação coletiva 

e pesquisa no campo das artes da cena. Ao longo dos dez anos foram criadas as peças: Av. 

Pindorama, 171; Drika; Encontro com Pedro Juan; Simplesmente Marta e Territórios.  O ano de 

2018 marca, portanto, uma década de resistência e ocupação da sede que nunca contou com leis 

de incentivo ou patrocinadores institucionais, ao contrário, sua sobrevivência se deu graças às 

parcerias com grupos diversos e ao financiamento direto do público que frequenta o local. 
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Anexo 03 – Convite ao público de Territórios 

 

 

 

Alguém estava numa jaula. Alguém já precisou deixar sua casa correndo. Alguém 

só cabia numa gaveta. Alguém tem a sensação de não caber na roupa que veste. 

Alguém tem as mãos condicionadas a espremer limão. Alguém tem a necessidade 

de dançar porque foi atingida. No mar as fronteiras balançam.  

Queremos te convidar pra experimentar uma coisa com a gente. É experimentar 

mesmo porque nem a gente sabe direito o que é. A gente só sabe que tá preparando 

esse encontro há um tempinho. É um negócio pra pouca gente porque cabe pouca 

gente no espaço e porque estamos querendo que seja de pertinho. Ama teu vizinho 

como a ti mesmo. Mesmo que ele seja um grilo na comunidade.  

A gente quer experimentar um teatro/convívio/experiência/documental ou então 

pode não ser nada disso porque estamos experimentando. Não tem mais roda pra 

ser inventada, estamos livres! A gente quer falar um pouco sobre espaço. Já não 

tem espaço pra tanta gente na praia artificial de Tóquio. Mas mesmo assim 

queremos falar sobre espaço. Vai ser no 171. No nosso espaço. Vamos fazer este 

encontro três vezes. Nos três dias às 20h. A entrada é gratuita, você só paga se 

consumir cerveja e refri. Água a gente vai dar. Você vai ter uma cadeira, seu 

cantinho. Vai ser nos dia 9,10 e 11 de novembro. É uma quarta, quinta e sexta. Não 

precisa ficar com medo de teatro interativo. 
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Anexo 04 – Sinopse de Av. Pindorama, 171 

 

 

 

 

 

Av. Pindorama, 171. Início do dia. Trabalhador brasileiro é atropelado por 

um caminhão de bananas. Uma comerciante informal, um rapaz 

desaparecido e uma agente de turismo sexual presenciaram o acidente e 

narram detalhes que vão muito além do fato. Cada ponto de vista revela, de 

forma crítica, aspectos do universo dos três personagens. A visão de Chiquita, 

figura que chegou ao Brasil em 1500, passeia entre as narrativas, trazendo à 

tona figuras e situações de tempos diversos. Em construções repletas de 

ironia e sarcasmo, Carmem, Getúlio e Saci dividem a cena com os índios para 

“embananar” ainda mais a Avenida Pindorama, cabendo também ao público 

reconstruir o atropelamento a partir de sua própria experiência. 
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Anexo 05 – Reportagem sobre o rompimento da barragem de Fundão 
 

Publicada no Jornal Brasil de Fato no dia 16/11/2015  

Acesso em: https://www.brasildefato.com.br/node/33463/ 

 

Por Caio Santos, para os Jornalistas Livres 
 

Entre o luto e a saudade: um panorama do maior 
desastre ambiental do Brasil 

Entenda as consequências da enxurrada de lama de rejeite da mineração. 

 

 

Foto: Douglas Resende e Rafael Lage  

Quem chega em Gesteira, distrito rural no município de Barra Longa, MG, nunca vai 
imaginar que antes passava um córrego com água cristalina e havia um campo verde 
amplo na frente, onde bois e cavalos pastavam. Porque quem chegar hoje em Gesteira não 
verá um pasto, nem um animal ou um riacho. Verá apenas uma gigantesca lagoa de barro 
escuro onde antes era um vale. Os moradores descrevem para mim, entre o luto e a 
saudade, a paisagem onde cresceram e que, provavelmente, nunca mais verão na vida. 

https://www.brasildefato.com.br/node/33463/
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“Antes esta paisagem daqui era tudo verdinho com uma pastagem e tinha um rio 
com água clarinha. Acabou tudo.” — diz Claudiano da Costa, morador de Gesteira. 

Mais de dez dias após a queda das barragens da mineradora Samarco, ainda se desconhece 
todas as extensões do impacto ecológico liberado na forma de 62 milhões de litros de lama 
residual da mineração. O barro de rejeitos saiu de Bento Rodrigues, na cidade histórica de 
Mariana, em Minas, e ainda percorrerá mais de 850 km até chegar ao mar, deixando um 
rastro de destruição à fauna, à flora e às comunidades que estiverem em seu caminho. Só 
é preciso observar a área destruída — seja do leito do rio, seja do espaço — para 
compreender que é um dos maiores desastres ambientais na história do Brasil. 

No entanto, ainda há muitas perguntas buscando entender como esta tsunami de lama 
afetou todo um ecossistema. Aqui está um panorama do que já sabemos. 

Lama Tóxica? 

Para ter compreensão do impacto é preciso primeiro entender qual é o conteúdo da 
enxurrada de lama que vêm das minas. Segundo a mineradora Samarco, as barragens 
apenas continham rejeitos de minério de ferro e manganês, misturados basicamente com 
água e areia. A empresa insiste que o material é inerte, não causando danos ao ambiente 
ou à saúde. No entanto, análises do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Baixo 
Guandu, ES, mostram a presença de diversos metais pesados na água do Rio Doce, como 
arsênio, mercúrio e chumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes elementos são extremamente tóxicos ao ambiente e à saúde humana, sendo 
absorvidos nos corpos dos diferentes organismos e dificilmente eliminados. 
Normalmente, eles acumulam nos tecidos de seres vivos e, com o tempo, na própria cadeia 

 

 

Foto: Douglas Resende e Rafael Lage 
 

 

http://www.pmbg.es.gov.br/v1/?page=lernoticia&noticia=1356#.VkeSNPlViko
http://www.pmbg.es.gov.br/v1/?page=lernoticia&noticia=1356#.VkeSNPlViko
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alimentar. Ao ingerir a carne ou folhas contaminadas, o metal pesado não é processado, 
envenenando o bicho ou pessoa que consumiu a comida intoxicada. Com o tempo, os 
metais pesados podem gerar problemas sérios à saúde, como câncer, úlceras e danos 
neurológicos. 

Na tarde de sábado, 14/11, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, apresentou 
um laudo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) negando a existência 
de metais pesados na água e contrariando os laudos de Baixo Guandu. Nesta quinta-feira, 
12/11, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
também foi coletar amostras da lama e da água no Rio Doce para apurar o grau da 
devastação e verificar, entre outros aspectos, a presença de metais pesados. Ainda resta 
esperar os resultados da investigação dos cientistas mineiros, que devem chegar no 
decorrer da semana. 

O Fim da Vegetação 

No entanto, mesmo sem arsênio e mercúrio e ao contrário do que a mineradora sugere, a 
lama está longe de ser inofensiva. Apesar da presença do ferro e manganês não significar 
um perigo à saúde, estes elementos causam consequências profundas à terra. 

“O ferro (e o manganês) tem uma 
facilidade muito grande de reação, 
sendo um ligante por sua própria 
natureza. No caso, essa lama vai 
formar uma capa muito dura 
devido à presença do ferro. A 
tendência é fazer uma ligação muito 
forte e ficar sobre a superfície 
formando uma crosta” — diz a 
professora do Instituto de Geociências 
da UFMG e especialista em geologia 
ambiental, Leila Menegasse. Segundo 
ela, esta cobertura poderá impedir a 
infiltração da água e também cobrirá a 
própria vegetação, tornando o 
ambiente estéril. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Foto: Augusto Gomes/ Andirá Imagens 
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As raízes ficam soterradas, desaparece a possibilidade da fotossíntese porque a 
água fica muito turva e as folhas ficam todas fechadas pela deposição de materiais. 
As plantas que entrarem em contato com essa lama certamente irão morrer” 
acrescenta o professor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, Francisco 
Barbosa. 

Rio Doce Morto 

Quem se aproximar do Rio Doce, seja em Minas seja no Espírito Santo, verá ele 
amarronzado, escuro e com diversos detritos boiando. Essa imagem não é apenas feia e 
desagradável, ela também é extremamente danosa à vida aquática. Esse barro, mesmo 
diluído, torna á água turva e barra a passagem de raios solares, escurecendo o rio e 
impedindo que algas façam fotossíntese. O baixo nível de oxigênio na água é insustentável 
para os animais, fazendo com que, em um ato de desespero, muitos peixes simplesmente 
pulem fora d’água. 

Se em cima cadáveres boiam, embaixo o rio encolhe. “Toda essa área que recebeu uma 
carga de segmentos irá sofrer um processo de deposição de material no fundo do rio. Isto 
vai aumentar a altura da calha e, a grosso modo, vai entupir o rio” explica o coordenador 
do Centro de Pesquisas Hidráulicas, Carlos Barreira Martinez. O processo é intensificado 
pela destruição da mata auxiliar, ainda existindo a possibilidade de a lama cobrir as 
nascentes, diminuindo consideravelmente o volume da água. Este perda não significa 
apenas menos água, mas compromete sua qualidade e a torna imprópria para o uso. 

Os mananciais oriundos do Rio Doce são usados para abastecer diversas comunidades 
rurais, seja para o uso pessoal, seja para irrigação de plantações ou consumo pelo gado. 
Essas comunidades rurais serão profundamente afetadas e não poderão recorrer ao rio 
mais. Mesmo considerando apenas a população urbana, a enxurrada de lama passa por, 
no mínimo, 23 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, o que representa meio milhão 
de pessoas com a torneira seca. 

Milhares de pessoas sem água 

A cidade mais afetada pelos rejeitos da Samarco é também a maior da bacia do Rio Doce: 
Governador Valadares, MG, com 280 mil habitantes. Mesmo a 300 km de Mariana, sua 
SAAE, em laudo preliminar da água, encontrou um nível de turbidez oitenta vezes maior 
do que o tolerável, além de níveis de ferro que chegaram a superar treze mil vezes o 
tratável. Esta condição insalubre do rio fez com que o abastecimento de água fosse cortado 
no domingo, 08/11. Dois dias após a interrupção, a prefeita Elisa Costa declarou estado 
de calamidade pública. 

“Todo o dia esse caos. Todo dia gente transportando água. Todo mundo carregando 
água como pode” descreve de Marcos Renato, habitante da cidade. Em longas filas, a 
população gasta horas em pontos de distribuição de água, sofrendo, além da seca e da 
sede, das altas temperaturas. “Estamos atendendo normalmente nas unidades de 
saúde e nos preparando para possíveis doenças que venham a surgir pela falta de 
água e pelo uso da água contaminada. Enfim, a situação aqui não está nada fácil” 
comenta Flávia França, médica local e membro da Rede de Médicas e Médicos Populares. 
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Segundo a prefeitura do município, as companhias Samarco e Vale fizeram pouco ou mal 
esforços para ajudar a população. Na sexta-feira, 13/11, em nota ela comunicou que a 
mineradora só tinha aceitado pagar os caminhões pipa. Mais tarde do dia, a primeira 
remessa de água, com 280 mil litros, estava contaminada com querosene, não servindo 
para consumo. A situação só começou a melhorar no sábado, quando o governador de 
Minas, Fernando Pimentel, anunciou o uso de um coagulante que permitirá o tratamento 
da água. A substância facilita a separação da lama e da água, permitindo assim que ela seja 
filtrada e volte a ser potável. A expectativa é que o abastecimento na cidade retorne nesta 
segunda-feira, dia 16/11. 

Um Oceano Inteiro Afetado 

É importante lembrar que o rio não é só água em movimento, mas também funciona como 
transporte de nutrientes para o mar, que acabam sustentando diversos organismos. 
Coincidentemente, na foz do Rio Doce, ocorre também o encontro de correntes marinhas 
do Sul e do Norte, formando um “rodamoinho” de água de cerca de setenta quilômetros 
de diâmetro. Esta área é rica em nutrientes e também reúne espécies marinhas de todo o 
mundo. Por isso, segundo o diretor da Estação de Biologia Marinha Augusto Ruschi, o 
biólogo e ecólogo André Ruschi, a foz do Rio Doce se torna uma dos maiores pontos de 
desova de peixes marinhos do mundo. 

“É o maior criadouro do Oceano Atlântico. Todos os grandes peixes do Oceano, do 
hemisfério sul e norte, vêm para lá se reproduzir, sendo um fenômeno ímpar. É uma 
das regiões marinhas mais importantes do planeta e, da costa brasileira, é a mais 
sensível de todas”. A chegada de diversos rejeitos da mineração significa um risco para 
todo o ecossistema do oceano. Como ainda resta a chance da presença de metais pesados 
na lama, há a possibilidade de contaminação da imensa biodiversidade do local. Todos os 
seres vivos, desde o minúsculo plâncton ao gigante marlim, podem acabar envenenados 
por estes elementos. 

Recuperação? 

Restam ainda muitas dúvidas em relação a como e quanto o ambiente será afetado pela 
lama da Samarco. Mas uma merece destaque: é possível recuperar o estrago? Ainda é 
muito cedo para afirmar com certeza, porém se estipula que o volume de água do rio 
talvez será o primeiro a normalizar. 

“A natureza é muito mais forte do que podemos imaginar. Com o passar do tempo e 
muito lentamente os rios vão se recuperando. A vida dos tributários vai voltar a 
ocupar o rio e ele, em uma ou duas décadas, vai se recuperar. O que é muito tempo.” 
afirma o coordenador do Centro de Pesquisas Hidráulicas, Carlos Barreira Martinez. No 
entanto, para que isto ocorra é necessário que a lama se dilua e escorra para outras áreas, 
o que só é possível com a ação da chuva. A estiagem que a região sudeste enfrenta é um 
agravador deste cenário, atrasando muito uma possível revitalização do Rio Doce. 

Obviamente, a biodiversidade animal e vegetal da região não pode esperar décadas para 
ver o rio novamente. “O conjunto de seres vivos vai estar todo ameaçado e vários 
desses organismos vão desaparecer, ainda que, vamos esperar, seja localmente. 
Eventualmente alguns desses organismos podem ter a chance de voltarem a 
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colonizar essas áreas. Para que isso aconteça, vai precisar de tempo. No entanto, 
outros organismos não vão ter a chance de colonizar porque requer um tempo 
muito mais longo para que as cadeias alimentares se restabeleçam” explica o 
professor do ICB da UFMG, Francisco Barbosa. Ele estima que o começo dessa recuperação 
só irá acontecer em um futuro distante, precisando de 20 a 30 anos para a maioria dos 
diversos processos se sucederem. 

Mas, se este prazo já é muito grande no continente, no oceano, ele é ainda maior. O 
especialista em biologia e ecologia marinha, André Ruschi lembra que a chegada de 
nutrientes ao oceano depende dos ciclos da maré, definidos pelos movimentos dos astros, 
como a lua e o sol: “A cada onze anos, com as enchentes, as cheias carregam grandes 
quantidades do material do rio para o mar”. 

Como a região também é onde ocorre a confluência de espécies e correntes de todo o 
Oceano Atlântico, sendo uma das áreas de maior biodiversidade no mundo, o impacto, 
segundo o cientista, representará um atraso de séculos ao ecossistema. 

 

 

 

Foto: Douglas Resende e Rafael Lage  
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Anexo 06 – Sustentabilidade Etílica: Espaço171 

 

Manifesto Buteco171 
(alternativa teimosa porém festiva de manter um grupo sem patrocínio de pé) 

  

por Marina Viana 

 

Hedonismo-tupiniquim-filosofia-de-buteco-economia-alternativa-

sustentabilidade-etílica-último-grito-mais-uma-dose-gota-dágua-sem-morrer-

natentativa-ou-na-praia-fé-cega-faca-amolada-a-marvada-pinga-é-que-me-

atrapaia... 

 

A necessidade fez esse sapo pular.  

A teimosia fez esse sapo continuar dançando. 

Você não sente, não vê 

Mas eu não posso deixar de dizer 

Meus amigos: o sapo estava pulando e dançando nu nas suas costas e você nem era 
nascido 

Anos de teimosia  

Hedonismo tupiniquim  

Filosofia de buteco 

Economia alternativa 

Sustentabilidade etílica 

Último grito 

Mais uma dose 

Gota d’água 

Sem morrer na tentativa  

Ou na praia 

Fé cega faca amolada 

A marvada pinga é que me atrapaia 

Tornei-me um ébrio 

Axé! Axé! Odara! 
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Anexo 07 – Carta de recepção do Experimento Cênico Territórios 

 

Como encontrar pessoas dentro de casa ou um 

experimento cênico de convívio entre estranhos 

 

Queremos sugerir uma estratégia bem simples para encontrar pessoas. Talvez esse 

experimento possa ser expandido. Mas em princípio, é um pré-projeto, um conjunto de 

apontamentos iniciais, que pode ser usado com o objetivo de encontrar pessoas dentro do 

teatro. Ou ainda, romper com o ato contemplativo, experimentar outras presenças e 

conviver com estranhes. Pra isso, eis sete passos que podemos seguir juntes:   

 

1) Deixar-se abordar: a gente quer conversar, tranquilamente, falar de um assunto ou 

de vários. Em alguns momentos vai parecer que nada tá acontecendo, mas já está, 

agora, inclusive. 

2) Estar com atenção e com consciência do espaço e do tempo: ainda que o espaço e 

o tempo se transformem. Atenção aqui pode ser mais importante que consciência. 

3) Enfrentar a estranheza do gesto, dos outros, do texto e do silêncio: tem hora que 

fica estranho mesmo, pra gente também, mas é bom que a gente tente quebrar isso 

juntes.  

4) Verificar a própria presença: não vá se perder por aí. 

5) Descobrir o assunto: é bom quando se percebe o motivo que nos trouxe até aqui. 

Se chamamos é porque queremos falar sobre algo. 

6) Deixe-se enganar: essa parte a gente reservou pra magia.  

7) Afetar-se pelo invisível: ... 

 

 

Part. Especial: Marcia Tiburi a partir do texto “como encontrar pessoas dentro de casa ou 

um singelo experimento filosófico de devolução das pessoas a elas mesmas”. 
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Anexo 08 – Reportagem sobre a maquete Mar de Lama 
Publicada no dia 08/11/2016, no site Tragédia Anunciada – produzido pelo Coletivo de Comunicação do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 
Acesso em: http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/11/08/memoria-viva-atraves-da-arte/ 

 

Memória viva através da arte  

Em Mariana/MG – por Florence Poznanski 

Wélidas Monteiro, mais conhecido como Preto, expõe suas recordações de 17 anos em que viveu 

em Bento Rodrigues por meio de instalação artística 

 

Foto: Leandro Taques 

Na entrada da Arena de Mariana, no município de mesmo nome pertencente à Minas 
Gerais, onde aconteceu o Encontro dos Atingidos por Barragens, o visitante se deparou 
com um corredor de que ia adentrando da porta até o auditório principal. A instalação 
“Mar de Lama”, com cerca de dez metros de cumprimento, reproduz em miniatura o 
percurso da lama de rejeitos disparada pela barragem de Fundão em todo o Rio Doce, de 
Mariana até foz no litoral do Espirito Santo. 

A instalação artística é feita de terra, lona e folhas, com maquetes de casas e animais, 
representando o impacto que a lama causou no equilíbrio ambiental do rio, nas 
residências dos atingidos, na sustentabilidade do território, pastos e plantações. 

A obra é do artista plástico Wélidas Monteiro, apelidado de Preto. Há um ano, o morador 
de Bento Rodrigues, começou a expor essa instalação por todo o Brasil para materializar 
o impacto real da tragédia. A instalação no Encontro já é a décima segunda. Junto ao “Mar 
de Lama” ele produziu quadros ilustrando a vida em Bento Rodrigues, antes do crime da 
Samarco (Vale/BHP Billiton): tranquila e cheia de cores. 

http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/11/08/memoria-viva-atraves-da-arte/
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Foto: Florence Poznanski 

 

“Morei em Bento Rodrigues durante 17 anos e lembro-me de cada detalhe e de cada 

esquina. Depois da tragédia entendi que o mais importante é sempre preservar a 

memória para que as pessoas enxerguem tudo que a Samarco destruiu. É preciso 

que saibam que aqui tinha uma casa e que era assim, que aqui tinha um mercadinho 

e agora não tem mais”, diz o artista. Das 600 casas de Bento Rodrigues ele já retratou 60 

casas e se empenha a entregar para cada morador o retrato do seu lar do jeito que era 

antes do crime da mineradora. 

Demais artistas expõem suas manifestações de solidariedade com os atingidos da 

tragédia. As obras dos fotógrafos Guilherme Weimann, Joka Madruga, Lidyane Ponciano e 

Leandro Taques foram também expostas durante o encontro. Outra iniciativa é dos 

irmãos de Ipatinga, Kadosh e Jéssica, que desenharam poesias sobre o tema da tragédia 

expondo em formato de cordel no auditório principal. 
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Anexo 09 – Pistas utilizadas nas ações de convívio de Marco Z. 

Por Marco Túlio Zerlotini 

 

Texto do ator Marco Túlio Zerlotini, que está algemado: Uma ajuda, por favor!  Me 

deixaram preso pra minha segurança. Preciso que me solte.  

 

Entrega o envelope 01 para alguém do púbico.  

 

Conteúdo do Envelope 01: Este lugar já foi dividido ao meio. Tudo que acontecia, 

porém, não acontecia pela metade. Os degraus sempre existiram. Quando 

estiver lá em cima, tendo uma visão diferente, pode ser que haja outro envelope 

como este. Vá lá em cima, no mezanino, e encontre o envelope número 02. Suba 

a escada com cuidado. 

 

Envelope 02 colado em algum local de fácil visão no mezanino. 

 

Conteúdo do envelope 02: Daqui de cima dá pra ver muita gente. Como um mapa: 

precisa de distância para se localizar. Admire um pouco essa visão diferente do 

espaço. Daqui de cima só não dá para ver o banheiro. Sabia que o desenho na 

porta é do próprio Capitão Bragança? Por traz de um dos dois, certamente tem 

mais do que a sequência. Encontre o envelope número 03. 

 

 Envelope 03 colado atrás da porta de um dos banheiros. 

 

Conteúdo do envelope 03: Masculino ou feminino? Tem espaço aqui para quem 

quiser, sem muita polaridade, entende? Mas, já que estamos falando de polos, 

do outro lado, na outra “quina” deste espaço, tem um pedestal com uma caixa de 

som. O que seria da gente sem sons para preencher espaços, não é verdade? Na 

caixa de som tem outro envelope. Está quase acabando, prometo!!! 

 

Envelope 04 colado atrás da caixa de som. 

 

Conteúdo do envelope 04: Lá na rua, olhando pra cima, é Santa Tereza. Pra baixo, 

Horto. Aqui perto tem açougue, farmácia, sacolão, praça, cinema, supermercado, 

estação do metrô, teatro, igreja, banco, escola, salão de beleza.... Bom de se viver. 

Nem precisa ir ao centro da cidade. Pode-se até ficar bastante embriagado por 

aqui. 

 

No bar deste Espaço 171 provavelmente você irá encontrar a Marina. Chame por 

ela e pergunte “onde posso tornar minha noite mais divertida por aqui?”.  Tenho 

certeza de que você irá se surpreender. 

 

Envelope 05 no bar com Marina. 
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Conteúdo do envelope 05: Estas paredes tem muitos segredos, como chaves. Essas 

até libertam, quando bem usadas. Tem um cara que está preso numa dessas 

paredes, como emparedado. Conhecido por ser um símbolo do sonho 

americano. Ele, o Tio Sam, sempre diz que tem a chave da liberdade. #SQN. Ao 

encontrar o Tio Sam, abaixo da caixa onde ele está, você encontrará o envelope 

número 6. 

 

Envelope 06 colado na caixa de energia do espaço, onde tem uma imagem do Tio Sam.  

 

Conteúdo do envelope 06 – as chaves da algema que solta o ator. Eu preciso de ajuda 

para me soltar. Pergunte-me como. 
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Anexo 10 – Lista de espaços-referência 

 para as ações de convívio de MarinaV. 

 

 

 

Numa porta cenográfica Marina Viana escreveu nomes de diversos 

espaços do Brasil e do Mundo que se destacaram por abarcar um universo 

boêmio, alternativo ao mercado tradicional, e de onde surgiram importantes 

artistas:  

 

 

 

Madame Satã – Kansas City - Cabaré Voltaire - Âncora do 

Marujo – Frenetic Dancing Days - CBGB – Bataclan - Bar do 

Lulu - Espanta Crise - Gruta 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

Anexo 11 – Assuntos sugeridos para as conversas coletivas 

 nas ações de convívio 

 

 

Num dos momentos do segundo bloco do Experimento Cênico Territórios, as conversas entre 

os participantes das ações de convívio eram direcionadas por assuntos mostrados em placas. 

Em pequenos grupos compostos por elenco e plateia, cada ator e atriz deveria conduzir a 

conversa a partir da sugestão dos seguintes assuntos, que variavam a cada dia de apresentação: 

 

 

 

 

Golpe – Big Brother Brasil – Bolo de laranja - 

Mariana – Carnaval – Brasil  

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

Anexo 12 – Notícias utilizadas nas ações de convívio de Marina V. 

 

Num dado momento das ações de convívio Marina Viana pedia que os participantes do 

Experimento Cênico Territórios rissem alto, como numa claque, a cada notícia que seria 

lida. Marina levantava a mão depois de ler a notícia e todos riam. As frases escolhidas 

tinham um teor irônico, com exceção da última, quando a atriz não levantava a mão, já que 

a notícia não era risível: 

 

 Teatro171 promove segunda edição do Bingay - publicado em março de 

2010 na página GLS do jornal O Tempo. 

 

 Banda de hardcore Dead Kennedys assiste a show de pagode do grupo Só 

Pra Contrariar. 

 

 Professora que bateu panela pelo impeachment declara estar decepcionada 

com o presidente Michel Temer. 

 

 Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Dória 

em São Paulo, Crivella no Rio e em BH, Kalil. 

 

 São Paulo – O juiz Alex Costa de Oliveira, da Vara da Infância e Juventude do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal E Territórios (TJDFT), autorizou o uso 

de técnicas de tortura para “restrição à habilidade” das escolas, com o 

objetivo de convencer os estudantes a desocupar os locais. Entre as técnicas 

estão cortes do fornecimento de água, luz e gás das unidades de ensino; 

restriçãoao acesso de familiares e amigos, inclusive que estejam levando 

alimentos aos estudantes; e até uso de “instrumentos sonoros contínuos, 

direcionados ao local da ocupação, para impedir o período de sono” dos 

adolescentes, A decisão é do último domingo (30). 
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Anexo 13 – Texto de apresentação do Experimento Cênico Territórios 

por Marina Viana 

 

 

Boa noite 

Sejam bem vindos ao nosso espaço. 

Bar. 

Teatro. 

Cabaré. 

Aparelho. 

Espaço. 

Espaço alternativo. 

Alternativo aos padrões velhos e novos. Sei lá. 

É permitido fumar neste recinto. Recinto que Elvis nunca adentrou.  

Ladys and gentleman: somos um grupo de teatro!  

Estamos vendendo cerveja. 

Estamos-vendendo-cerveja: somos-um-grupo-de-teatro. 

Pagar aluguel nesses dias de hoje...  

Pagar aluguel nesses dias de ontem. 

Que bom que vocês estão aqui. 

É uma linha muito tênue. Indefinível. Nosso. 

Nosso local de enunciação. 

Javier é Colombiano. Cleo está no Ceará e Patrícia está grávida de Roque. 

Cleo fez um vídeo pra nós, Fabiana vai cantar junto. Vamos passar o chapéu. 

É uma linha tênue, uma outra dimensão. A de Vicente Celestino, talvez... 

Quem é Caetano Veloso? Sou eu... Entendeu? 

Somos um grupo de teatro, isto é um experimento, mas pode parecer festa, pode 

parecer teatro, denuncia, vivencia, sei lá.  

Pode não ser nada disso porque é experimento. 

Sem mais, sejam bem vindos ao nosso espaço. 
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Anexo 14 – Era pra falar sobre espaço... 

Por Marina Viana  

 

A história do mundo é sobre espaço. O mundo, essa bolinha de gude no espaço 

sideral ocupada por dinossauros que foram nômades até cultivar o espaço. Quando 

o espaço fica escasso sai atrás de outro espaço. Coloniza, escraviza, compra, ocupa, 

vende, invade, assenta, assenta, senta que lá vem a história. Às vezes eu dou espaço. 

Às vezes ofereço espaço. Mas na verdade eu quase sempre quero o mundo, abarcar 

o mundo com as pernas. Engolir o mundo com a buceta. Quase sempre recrio o 

mundo nas coxas. E ressignifico a expressão nas minhas coxas, para além das telhas 

coloniais. Colônia, escravidão. Estupro do espaço. Há muitos anos atrás, antes da 

criação de Israel, o Deus judeu não tinha espaço, daí virou onipresente. Era pra 

falar sobre espaço. São dois vezinhos azuis que te separam de uma resposta 

imediata. Em tese. Globalização da ansiedade. Fcaebook. A laje de nóis tudo no 

mesmo espaço, no mesmo tempo falando sem parar, sem pensar, falando sem 

ouvir. Dor de cabeça. Meu pulmão: alvéolos sem espaço para o ar. Ar. Foi pelos ares 

o edifício em 2001. O moço da Nasa falou que invadiram a rede. It´s the oil stupid. 

E o petróleo, a terra, o sangue estúpido. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. 

O mundo não cabe na minha buceta. Mas meu coração pode crescer dez metros e 

explodir. Oh vida futura nós te criaremos. Mas não gentrifiquem meu coração. Um 

beijo pra você que é contemporâneo e não corrobora com um coro de 

consumidores contentes. Santo sepulcro, blockbuster, gôndolas de supermercado 

algoritmos, nas ramblas do planeta, cova grande pro teu pouco defunto perdido em 

el sigilo. Quando llegaré. Tenho escrito alguma coisa sobre o hemisfério sul, sobre 

mapas que tenham monstros enormes de duas cabeças, sereias. Sobre o continente 

que um dia se dividiu, sobre o pecado que não existe do lado de baixo do equador. 

Sobre crianças de quinze anos ocupando suas escolas. Sobre o lema dos sem terra. 

Sobre os navegantes de La Pinta, La Nina e Santa Maria. Sobre alguém que gritou 

terra à vista. Sobre o cerrado, sobre a montanha e sobre a ausência de mar. 

Bandeirantes e tropeiros. Montanhas remendadas, nobres chacolejando jóia. 

Arranha céus tapando o vento do mundo e japoneses afogando nossas pedras no 

pacífico. Sobre a África e suas fronteiras impostas que confrontam, explodem e 

mutilam identidade. A identidade mutilada de tantos. O furto, o estupro, o rapto 

pútrido, o fétido sequestro, o adjetivo esdrúxulo, em u, onde o cujo faz a curva. 

Terra de antípodas. Colombo acreditava em antípodas, pois a terra é redonda. 

Colombo pôs o ovo em pé. Bruxa queimada em praça pública. Sobre Galileu Galilei. 

Sobre a terra que se move. Condenando o que a cabeça tampada por um lenço, uma 

camisa ou um gorro de esqui performa de braços erguidos no ar. Derrubar 

monumentos. Queimar carros. Explodir bancos. O sexo escorre por todas as 
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fronteiras imaginárias de nossa cidade estado. Sangue e suor do sul, especiarias do 

leste. Pacífico gelado. O norte barbarizado. A baderna adentra o espaço com pés no 

chão de bailarina. O mundo gira, o mundo cai. O copo de café é de papel reciclável. 

Doe 3% de seu café para o terceiro mundo. Guerra fria. Bloqueio. Desbloqueio. Café 

que vem de cá. Gourmet que veio de lá. O rosto de Che Guevara estampado na 

camiseta. Bandeira, camiseta, refrão. Sobre o Eldorado. Começa no útero abaixo da 

linha do equador. Revolve de furacão e enchente carregando quem não tem o que 

carregar, passa pela mão do hemisfério norte separando. Era pra falar sobre 

espaço. Vazio daquilo que no ar do copo ocupa o lugar ocupa. Tira gente, põe 

represa e diz que tudo vai mudar. Adeus ó choça do monte! Adeus Palmeiras da 

Fonte, Adeus, amores! Adeus. Um homem vivendo dentro da baleia. O cu é logo ali. 

Esse nosso... e eu menos estrangeira no lugar e no momento sigo mais sozinho 

caminhando contra o vento e meto meu grelo na geopolítica. Eu podia ficar aqui 

pra sempre no alto dessa montanha arranha céu, estrada de minas pedregosa, 

braços abertos sobre a bela e banguela Guanabara, te ver envelhecer entre 

Alphavelas, os arranha céus, favela, os ricos marcharam pra Marte. Patchamama. 

Errante navegante quem jamais te esqueceria. No mar as fronteiras balançam. Meu 

fígado é teu América do Sul. E se o mar vier pra Minas afoguemos nossas pedras de 

vez, nossa mágoa barroca. Nosso queijo de gaveta. A história do mundo é sobre 

espaço.  Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 

Aimorés com Espirito Santo. Guajajaras com Bahia. São Paulo com Tupis. Estados 

da República atravessando os índios mortos na sua quebrada, canto, sítio, local, 

região, ambiente, lugar de enunciação, transposição do São Francisco, 

transubstanciação do Rio Doce. Praia Artificial de Tóquio. Já não há espaço em 

Tóquio. Dois corpos ocupam o mesmo espaço. Dinamitar a ilha de Manhatan. 

Vamos de mãos dadas. 
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Anexo 15 – Referências diversas de ocupações 

 

 

 

No início do segundo bloco do Experimento Cênico Territórios, enquanto 

arrumavam os espaços de suas cenas, os atores e atrizes colavam placas com 

nomes de ocupações e locais de resistência por cima das cadeiras 

amontoadas no espaço171.  

 

 

Estadual Central – Bento Rodrigues -  

Estelita - Izidora – Ocupa Tudo  
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Anexo 16 – Notícia de Jornal utilizada na cena de Marco Z. 
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Anexo 17 – Imagens utilizadas na cena de Marco Z. 
Imagens retiradas da internet e editadas por Marco Z. 
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Anexo 18 – Reportagem sobre o Rio Doce e as comunidades 

ribeirinhas depois da tragédia 
Publicada no Jornal Brasil de Fato no dia 14/07/2017  

Acesso em: https://www.brasildefato.com.br/2017/07/14/pescadores-do-rio-doce-sofrem-com-

desestruturacao-das-comunidades/ 

 

Em Linhares –Espírito Santo, por Vitor Teixeira.  

Edição: José Eduardo Bernardes 

Pescadores do Rio Doce sofrem com desestruturação 
das comunidades 

Após contaminação, pescadores ficaram sem trabalho; eles apontam aumento dos 
casos de alcoolismo e depressão 

 
Seu Simião constrói um barco para transporte de passageiros, pois pesca está proibida.  
Foto: Vitor Taveira 

Ao lado de seu quiosque à beira do mar, Simião Barbosa, presidente da Associação de 
Pescadores e Assemelhados de Povoação da foz do Rio Doce, termina a construção de um 
barco. "Quero usá-lo para fazer o transporte de pessoas entre as duas bocas do rio, 
porque pescar não podemos", diz. 

https://www.brasildefato.com.br/2017/07/14/pescadores-do-rio-doce-sofrem-com-desestruturacao-das-comunidades/
https://www.brasildefato.com.br/2017/07/14/pescadores-do-rio-doce-sofrem-com-desestruturacao-das-comunidades/
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O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, na cidade de Mariana, em Minas 
Gerais, que atingiu grande parte da bacia do Rio Doce, é considerado o maior desastre 
ambiental da história do país. Quase dois anos depois, as comunidades pesqueiras ainda 
vivem seus impactos e ruminam incertezas. 

“O modo de vida e a reprodução econômica das comunidades tradicionais 
dependem de uma relação harmoniosa, baseada no respeito entre ser humano e 
natureza. Se a natureza for impactada, automaticamente a comunidade é 
impactada. E a readaptação nem sempre se dá de forma harmoniosa como era 
antes”, explica o sociólogo Hauley Vallim, morador da vila de Regência, na foz do rio, e 
uns dos coordenadores de uma pesquisa sobre os impactos sociais na região. 

A desestruturação sociocultural é complexa, influenciando diversos aspectos da vida de 
pescadoras e pescadores. Perdeu-se o rumo, perdeu-se a forma de vida, o lugar de 
trabalho e lazer, os rituais cotidianos como o preparar da rede, cuidar do barco e até as 
histórias da pescaria para contar. 

É difícil conversar com moradores das comunidades afetadas sem encontrar um certo ar 
de desesperança sobre o futuro. “A natureza é lenta, a natureza não tem pressa”, 
filosofa Seu Simião. “A nossa passagem é por pouco tempo em relação a ela. Vamos 
morrer de velho e não veremos o rio limpinho de novo”. 

Sem trabalho, sem lazer e sem perspectivas de recuperação do rio, o tempo ocioso vira 
uma agonia para alguns que costumavam passar boa parte do dia pescando. A depressão 
e o alcoolismo são apontados como uma consequência desse processo, conforme diversos 
relatos de pescadores capixabas e mineiros à reportagem do Brasil de Fato. Alguns 
também alertam aumento do uso de drogas, violência e prostituição. 

Auxílio emergencial 

Mesmo em locais que não há proibição da pesca, muitos preferem não se arriscar a pescar. E 

mesmo que o façam, dificilmente conseguirão vender o pescado, pois devido à sensação de 

desconfiança sobre contaminação dos animais, a compra de peixes caiu muito nos mercados. 

Responsável pelos projetos de recuperação do rio após o acordo entre a Samarco e os governos 

de Minas Gerais e Espírito Santo, a Fundação Renova reconhece que há estudos contraditórios 

sobre a qualidade da água e dos peixes e espera ter, dentro de 60 dias, um novo laudo mais 

amplo e conclusivo. 

“Faremos uma ação de comunicação para informar a sociedade sobre o diagnóstico. 

Queremos promover ações de inserção qualificada no mercado, inclusive agregando a 

perspectiva social no consumo desse pescado”, diz Paulo Rocha, líder dos programas de 

economia e inovação da Renova. 

A perda da renda é o dano mais visível e o primeiro a ser respondido. Depois de acordos entre 

Samarco, poder público e judiciário, os afetados recebem um auxílio emergencial de um salário 

mínimo, mais o valor referente a uma cesta básica, além de um adicional de 20% do salário 
por dependente. A Fundação afirma que atualmente um total de 8,1 mil pessoas recebem 
o cartão de auxílio, sendo que 5,4 mil destes são pescadores. Outras atividades 

http://www.greenpeace.org.br/hubfs/Campanhas/Agua_Para_Quem/documentos/Greenpeace_FozRioDoce.pdf
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econômicas também foram afetadas direta ou indiretamente como a agropecuária, o 
turismo e o comércio. 

Aumento dos conflitos 

Em muitas comunidades, no entanto, há quem não receba e requeira o direito ao auxílio. 
Outros reclamam que o valor é inferior ao que ganhavam com a pesca. Em municípios 
como São Mateus, no litoral norte capixaba, pescadores reivindicam sua condição de 
atingidos, porém a região não estava incluída no acordo inicial e ninguém recebe ainda o 
cartão-auxílio. 

A mudança na condição de renda impacta o arranjo econômico, retirando autonomia da 
população local, que passa a depender de agentes externos. 

Os relatos nas comunidades falam em conflitos intrafamiliares e comunitários por conta 
do recebimento ou não do apoio. O fato dos processos serem individuais e sem um prazo 
previsto para uma resposta definitiva, aumentam a tensão entre os moradores. 

“A Defensoria Pública constatou um cenário generalizado de muita insegurança no 
cadastramento, o que tem gerado estresse e rompimento da malha social, divisão 
das comunidades, atritos e sentimento de animosidade”, aponta Rafael Portella, 
defensor público do Espírito Santo.  

A pesquisa já mencionada atenta que, na maioria das famílias, os homens saem para 
pescar e as mulheres trabalham na limpeza e comercialização do pescado, geralmente 
ficando responsáveis pela gestão financeira. Com o benefício, essa questão é invertida, 
pois o cartão é entregue ao portador do registro de pesca, geralmente o homem. Além 
disso, a renda que antes vinha conforme o trabalho de cada dia, hoje chega mensalmente 
em depósito único. 

Organizar para regenerar 

“Indivíduos doentes, impactados, entristecidos, não têm condições de cuidar de si, 
quanto mais ajudar a cuidar dos problemas comunitários. E comunidades 
enfraquecidas não tem condições de promover regeneração de nada, quanto mais 
de um rio e nas proporções do dano causado”, diz Hauley Vallim, que também é um 
dos organizadores do Festival Regenera Rio Doce.  

Integrante do Conselho Pastoral dos Pescadores, Ormezita Barbosa avalia que há um 
processo de dispersão, com vários grupos organizados mas não muito articulados entre 
si. “Isso dificulta pensar uma pauta mais forte e uma ação de forma estratégica para 
incidir conjuntamente e não como cada grupo propor”. Ela participou, no fim de junho 
deste ano, de uma caravana e um seminário com pescadores afetados de toda região do 
Rio Doce e considera que essas iniciativas são fundamentais para melhorar a articulação 
política. 

Diante do cenário preocupante, o defensor público do estado acredita que a mobilização 
social é fundamental para garantir os direitos das pessoas e comunidades atingidas. 
“Nosso trabalho tem sido esclarecer as comunidades e empoderá-las com 
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informações que as ajudem na mobilização social. Embora estejamos prontos para 
ações judiciais - já há dezenas delas - as respostas podem ser muito lentas. Cobrar 
o poder político e utilizar o sistema de governança já criado pode ser mais 
eficiente”. 

Um exemplo é a reivindicação dos pescadores em São Mateus. “Através da luta popular 
conseguimos que se realizassem pesquisas que reconhecem nossas comunidades 
como afetadas”, diz Eliane Balke, integrante do Movimento de Pescadores e Pescadoras 
Artesanais do Brasil (MPP). As reparações, porém, ainda estão sendo negociadas. Ao que 
tudo indica, o rio e as comunidades ainda precisarão de tempo para se regenerarem. 
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Anexo 19 – Vista aérea da região de Mariana 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1702906-rompimento-de-barragens-
atinge-distritos-em-mariana-mg.shtml 
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Anexo 20 – Reportagem sobre ex-moradores de Bento Rodrigues 

refugiados em Mariana         

 
Publicada pelo Jornal Estado de São Paulo, acesso em: 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,desabrigados-pela-lama-enfrentam-preconceito-e-
desconfianca-em-mariana,10000085277 

 
Por Bruno Ribeiro e Márcio Fernandes, ENVIADOS ESPECIAIS  
29 Outubro 2016 | 19h30  
Atualizado 30 Outubro 2016 | 12h28  

Desabrigados pela lama enfrentam preconceito e 

desconfiança em Mariana 

Crianças de distritos devastados pelo rompimento da barragem da Samarco são 

chamadas de ‘pé de lama’ na escola, enquanto seus pais são vistos como 

‘aproveitadores’ por quem dependia da mineração para viver. Segundo os 

atingidos, a discriminação é ‘diária’ 

MARIANA - Seus filhos são chamados de “pés de lama” na escola. Quando fazem compras, 

recebem olhares de discriminação ao apresentar seus cartões de débito, fornecidos pela 

Samarco. Tiveram de ler no principal jornal local que eram “aproveitadores” e exploravam 

a mineradora. Passado um ano do dia em que tiveram de correr pela vida, deixando para 

trás todos os bens, os moradores do subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas 

Gerais, são discriminados como se fossem eles a causa da tragédia que atingiu o município.  

O Estado de São Paulo começa neste domingo, 30, uma série especial sobre o primeiro ano 

da tragédia causada pelo rompimento, em 5 de novembro de 2015, da Barragem de 

Fundão, da Samarco, empresa controlada pela Vale e pela BHP Billinton, que deixou 

desabrigadas 1.500 pessoas – 236 famílias de Bento, 108 de Paracatu de Baixo e 8 de 

Gesteira, em Barra Longa –, além de prejudicar a economia e o abastecimento de água de 

27 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ainda hoje, a lama da barragem continua 

a tingir o Rio Gualaxo do Norte, que deságua no Rio do Carmo e segue para o Doce.  

No centro de Mariana, nas praças durante o dia e nos bares à noite, pipocam histórias 

atribuídas a moradores de Bento. “O cara tinha uma vaca, agora fala para a Samarco 

que eram cem”, disse à reportagem o dono de um bar. “O rapaz disse que tinha um 

cofre cheio de dinheiro em casa que a lama levou. Acharam o cofre e não era nada 

disso”, emendou um cliente na conversa.   

Essas histórias não só chegam aos ouvidos das vítimas como também são ditas 

diretamente a elas. Em janeiro, um jornal da cidade, que aceita colaboração de colunistas 

externos, publicou texto que dizia: “Todos estão aproveitando do ocorrido para 

extorquir dinheiro e levar alguma vantagem”. O autor do texto se retratou por escrito 

após o Ministério Público propor ação pública contra ele.  

“A gente se sente refugiado aqui, como naquelas imagens de refugiados que vemos 

na TV. Estamos em um lugar que não queríamos, e tem gente que não nos queria 
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aqui também”, afirmou a recepcionista de consultório Maria das Graças Quintão dos 

Santos, de 59 anos. “A gente evita sair de casa. Só sai para trabalhar e voltar. Ou para 

visitar as ruínas de Bento.”  

Na rua, a discriminação é diária. “Você entra no mercado para comprar as coisas do dia e, 

quando mostra o cartão (da Samarco), eles dizem: ‘olha o povo do Bento’. Eu tinha renda 

de R$ 8 mil. Como vou ser um ‘aproveitador’ com um salário mínimo?”, questionou o 

construtor civil Alexandre Juliano Vieira, de 39 anos, um dos atingidos.   

O problema aumenta na escola. “As crianças devem mudar de colégio no ano que vem. 

Vão para uma escola só delas. Estavam se acostumando, mas tem gente que está 

chamando elas de pé de lama”, afirma o trabalhador rural Francisco de Paula Felipe, de 

47 anos.  

O promotor público de Direitos Humanos de Mariana, Guilherme Meneghin, investiga a 

criação de um abaixo-assinado exigindo a saída dos alunos de Bento da escola para onde 

foram enviados, no centro, que dividem com as demais crianças da cidade. A portaria de 

abertura do inquérito cita o “preconceito por parte de alguns moradores de Mariana 

contra os atingidos que recebem auxílio financeiro da Samarco”.  

Brigas. Os atingidos pela lama passaram os últimos 12 meses recorrendo à Justiça para 

combater a discriminação e cobrar ações da mineradora. São audiências mensais no 

Fórum de Mariana. Além de Bento Rodrigues, há ainda ex-moradores dos distritos de 

Paracatu de Baixo, em Mariana, e de Gesteira, da vizinha Barra Longa. Esses eventos 

começam às 14 horas e, não raramente, só acabam na madrugada do dia seguinte. “São 

audiências para discutir a ação emergencial. Precisamos, logo, começar a tratar das 

indenizações”, afirma o promotor Meneghin. Eles também discutem os problemas em 

reuniões semanais, em uma comissão de atingidos.   

Um dos problemas discutidos na semana passada foi justamente os cartões da Samarco, 

que tanto atraem as críticas dos moradores de Mariana. “Os cartões estão vencendo. O 

acordo de ajuda era por um ano, e está vencendo agora. O pessoal está meio 

preocupado, porque ninguém sabe se vão renovar”, afirma o trabalhador rural Felipe. 

Além do cartão, os moradores já receberam um adiantamento da indenização final, que 

ainda não foi discutida. Foi uma ajuda de R$ 20 mil, dinheiro que não resolveu a vida de 

ninguém.  

 “Tem muita gente triste, com depressão. A pessoa tem isso e vai ficando ruim, com 

problemas de saúde. Antes, raramente morria alguém. Depois da tragédia, três 

moradores de Bento já morreram. Para mim, foi de tristeza. Não estavam se 

acostumando. É capaz de a gente voltar para o novo Bento doente”, conclui Felipe.  

Desemprego atinge 25% da população  

A Samarco informou, por meio de nota, que “relatos de casos de discriminação contra 

impactados chegaram ao conhecimento da empresa”. “Em todas as reuniões de 

diálogo com a comunidade tem sido discutida a importância de se evitar qualquer 

tipo de conduta deste tipo”, disse a empresa. A reportagem questionou se a empresa 

avaliava ter alguma responsabilidade sobre essa situação, mas a Samarco não respondeu.  
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O Estado tentou, por dois dias, contato com o prefeito de Mariana, Duarte Júnior (PPS), 

mas ele não atendeu. A assessoria de imprensa da prefeitura disse que não tinha 

informações sobre a transferência dos alunos vindos de Bento Rodrigues para outra 

escola.   

Demissões. A cidade de Mariana tem taxa de desemprego de 25%, segundo a prefeitura - 

mais do que o dobro do índice nacional. São 13 mil pessoas. “Uns 70% têm relação 

direta com a paralisação da Samarco. A empresa tinha muitas empresas 

terceirizadas que tiveram seus contratos suspensos, estas foram obrigadas a 

demitir seus trabalhadores”, informou a administração municipal.  
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Anexo 21 – Atos políticos de resistência: um ano depois da tragédia 
Publicada no dia 03/11/2016, no site Tragédia Anunciada – produzido pelo Coletivo de Comunicação do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 

Acesso em: http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/11/03/apos-um-ano-do-rompimento-de-

fundao-atingidos-realizam-encontro-em-mariana/ 

 

Após um ano do rompimento de Fundão, atingidos 
realizam encontro em Mariana  

por Comunicação MAB 

Evento reúne 800 pessoas impactadas na bacia do rio Doce pelos rejeitos de 
minério da Samarco 

 
Foto: Danilo Candombe 
 

Entre os dias 3 e 5 de novembro, aproximadamente 800 pessoas do Espírito Santo e Minas 
Gerais se encontram em Mariana (MG) para debater o futuro da bacia do rio Doce. Os 
participantes são atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco 
(Vale/BHP Billiton), ocorrido no dia 5 de novembro de 2015. 

A atividade, que ocorrerá na Arena Mariana, localizada no centro da cidade, também 
contará com a presença de integrantes da Arquidiocese de Mariana, da Plataforma 
Operária e Camponesa para Energia, Rede de Médicos e Médicas Populares, Conselho 
Nacional de Direitos Humanos, Ministério Público Federal e Ministério Público Estado de 
Minas Gerais, além de sindicatos e movimentos sociais. 

http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/11/03/apos-um-ano-do-rompimento-de-fundao-atingidos-realizam-encontro-em-mariana/
http://tragedianunciada.mabnacional.org.br/2016/11/03/apos-um-ano-do-rompimento-de-fundao-atingidos-realizam-encontro-em-mariana/
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Foto: Danilo Candombe 

Na noite do dia 3 de novembro, ocorrerão apresentações da banda Falamansa e do cantor 
Flávio Renegado. Também está prevista a análise de integrantes do Movimento Humanos 
Direitos, grupo formado por artistas e intelectuais do Rio de Janeiro. 

Já no último dia do encontro, dia 5 de novembro, atingidos farão uma caminhada em Bento 
Rodrigues, para celebrar a memória das 19 pessoas mortas pelos rejeitos de minério de 
ferro da barragem de Fundão. 

Marcha 

Antes do encontro, os atingidos fizeram uma marcha que percorreu o caminho contrário 
à lama. Atingidos seguiram de Regência (ES) até a cidade de Mariana (MG), entre os dias 
31 de outubro e 2 de novembro. 

Serviço 

Encontro dos atingidos da bacia do rio Doce 

Local: Arena Mariana – Mariana (MG) 

Data: de 2 a 5 de novembro 
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Anexo 22 – Poema sobre espaço 
 

por Preto Monteiro 

 

O Espaço é meu 

O meu espaço é assim... 

Tem anjos, serafins e querubins, 

É um inferno acenando pra mim 

O meu espaço tem luta, tem fama, tem lama,  

Tem alma que clama 

O meu espaço tem jeito sem jeito sem lodo 

Meu espaço é confinado? 

Meu espaço tem o amargo do doce 

Dá medo que fosse, mas é o meu espaço 

De força bruta, de gente de luta, de ganância 

O meu espaço divide o tempo sem relógio 

No espaço homologo 

Meu espaço sem medo dá medo, sem jeito, vazio 

Um espaço que se constrói, se destrói, se faz, se dói. 

O meu espaço é o meu mundo 

O rio é meu, o mar é meu,  

O céu é meu, o espaço é meu 

A boca da mata é minha, 

Eu sou da terra, a terra é o meu espaço. 

Cada um sem preconceito 

Tem seu espaço, constrói o seu laço, 

Dá um abraço... 

Não perde tempo, pois tempo é espaço 

E não dinheiro, espaço pro guerreiro, 

Espaço no terreiro, no primeiro, segundo ou terceiro, isso é espaço 

Em pé no espaço, se me assento é espaço 

Sonhando ocupa espaço, mas sem espaço estreita os laços. 

A luta é direito a espaço pra força 

Do braço pra dar um salto ou pra usar salto 

Pro desembaraço, pra seguir no encalço. 

De comunidade, de cidade, de rastro. 

No tempo seguinte faço 

Sem inspiração perdi o espaço 
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Anexo 23 – Notícia sobre queda dos lucros da vale depois da tragédia 

ambiental 
Publicada no dia 28/07/2016, no jornal O Globo 

Acesso em: https://oglobo.globo.com/economia/negocios/lucro-da-vale-recua-43-no-segundo-tri-

devido-samarco-19799223 
 

Lucro da Vale recua 43% no segundo tri devido à 

Samarco  

por Ramona Ordoñez 

 

Mineradora registrou ganho de R$ 3,585 bi; frente a 2015 queda é de 30% 

RIO - A Vale, maior produtora global de minério de ferro, informou nesta quinta-feira que obteve 

um lucro líquido de R$ 3,585 bilhões no segundo trimestre do ano, 43% abaixo do lucro líquido 

de R$ 6,311 bilhões registrado no primeiro trimestre. Em relação a igual período do ano passado, 

o resultado do segundo trimestre foi 30% menor. A queda de R$ 2,726 bilhões no lucro líquido 

deve-se principalmente a uma provisão anunciada na véspera de R$ 3,733 bilhões relacionada ao 

rompimento de uma barragem da Samarco, em Mariana. 

O lucro básico recorrente — ajuste no lucro líquido para os itens não recorrentes — foi de R$ 

2,455 bilhões no segundo trimestre, principalmente devido aos ajustes para variação cambial (R$ 

6,698 bilhões), provisão para o desastre envolvendo a Samarco (R$ 3,733 bilhões) e swaps de 

moeda e taxas de juros (R$ 1,608 bilhão). 

A dívida bruta totalizou US$ 31,814 bilhões em 30 de junho de 2016, registrando um ligeiro 

aumento em relação aos US$ 31,470 bilhões de 31 de março de 2016, principalmente em função 

do impacto do câmbio na conversão da parcela da dívida denominada em real para dólar. 

O impacto do câmbio foi parcialmente compensado pelos pagamentos líquidos de empréstimos 

de US$ 375 milhões no segundo trimestre. A dívida líquida caiu para US$ 27,508 bilhões em 30 de 

junho de 2016 contra US$ 27,661 bilhões em 31 de março de 2016, com uma posição de caixa de 

US$ 4,306 bilhões. A queda da dívida líquida se deveu, principalmente ao fluxo de caixa livre de 

US$ 761 milhões no segundo trimestre, que foi parcialmente compensando pelo impacto do 

câmbio na conversão da parcela da dívida denominada em reais para dólares. 

A Vale destacou que teve bons resultados operacionais no segundo trimestre do ano como a 

produção de minério de ferro em Carajás de 36,5 milhões de toneladas, produção de níquel de 

78.500 toneladas, produção de cobre de 105.600 toneladas e produção de ouro de 109.000 oz. 

A receita líquida totalizou R$ 23,203 bilhões no segundo trimestre, aumentando R$ 1,136 bilhão 

em comparação com o primeiro trimestre, devido aos maiores volumes de venda de finos de 

minério de ferro (R$ 1,621 bilhão) e maiores preços de venda de finos de minério de ferro (R$ 452 

milhões) e pelotas (R$ 344 milhões), sendo parcialmente mitigados pela variação cambial (-R$ 

2,007 bilhões). Frente ao mesmo período de 2015, a alta foi de 8%, em meio a maiores volumes 

de venda de finos de minério de ferro. 

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado 

somou R$ 8,341 bilhões, alta de 22% ante o mesmo período do ano passado, diante de maiores 

vendas de minério de ferro. 
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Na moeda americana, o lucro líquido no segundo trimestre somou US$ 1,106 bilhão, levemente 

acima do valor médio esperado por analistas, de cerca de US$ 1 bilhão, de acordo com uma 

pesquisa realizada pela Reuters. 

Segundo a companhia, o volume de minério de ferro (finos) vendido somou 72,678 milhões de 

toneladas, ante 67,230 milhões no mesmo período do ano passado. 

A empresa afirmou que o preço realizado de finos de minério de ferro (CFR/FOB) atingiu US$ 

48,30/tonelada no 2º trimestre, ante US$ 50,44/tonelada no mesmo período do ano passado, mas 

ficou acima dos US$ 46,50/tonelada do primeiro trimestre. 

A provisão relacionada à Samarco, joint venture da Vale com a BHP Billiton que impactou o lucro 

líquido, foi anunciada em momento em que a empresa já “não consegue estimar com segurança o 
tempo e a forma com que as operações” na região de Mariana (MG) serão retomadas, devido a 

dificuldades no processo de licenciamento. 

A Vale disse ainda que “a atual avaliação da Samarco aponta que a retomada das operações em 

2016 é altamente improvável” — inicialmente esperava-se que a empresa voltasse a operar ainda 

este ano. 

O desastre com a barragem de rejeitos da Samarco, no ano passado, provocou a morte de 19 

pessoas, sendo considerado o pior desastre ambiental do país. 

A Vale, Samarco e BHP firmaram um acordo bilionário com o governo para reparações, mas sua 

homologação está suspensa pela Justiça. 

Mas a Vale explicou também nesta quinta-feira que, tendo em vista as dificuldades de caixa da 

Samarco, é provável que seus acionistas sejam chamados a cumprir com obrigações, e, portanto, 

a Vale estima contribuir em torno de US$ 150 milhões para uma fundação neste semestre, que 

serão deduzidos do valor provisionado de R$ 3,7 bilhões. 

ACIONISTAS SEM DIVIDENDOS 

Em conferência com analistas de mercado para detalhar o resultado trimestral, a Vale informou 

que não vai pagar dividendos a seus acionistas, independentemente de obter resultados positivos, 

enquanto não estiver totalmente ajustada a enfrentar qualquer cenário econômico mundial. O 

foco da companhia neste momento é a redução de suas dívidas. A informação foi dada na manhã 

desta quinta-feira pelo diretor de Finanças e Relação com Investidores da Vale, Luciano Siane. 

— A companhia permanece 100% focada na redução da sua dívida, essa é a nossa prioridade 

principal. Nós geramos um fluxo de caixa positivo e conseguimos amortizar alguns empréstimo, 

apesar do efeito contrário da valorização do real. Enquanto a gente não tiver clareza e evidência 

de que teremos um balanço sólido para enfrentar qualquer cenário de preços de commodities nós 

não vamos antecipar declarações a respeito de dividendo. É claro que o objetivo da companhia é 

remunerar bem seus acionistas — destacou o diretor. 

Segundo o executivo, quando a companhia entrar em uma trajetória de redução da dívida , com a 

ajuda do plano de venda de ativos que está em andamento, a Vale “voltará a estudar e a deliberar 

uma boa remuneração para seus acionistas”. 

 

No início do ano, a Vale apresentou a proposta ao seu Conselho de Administração para não 

distribuir dividendos aos seus acionistas durante o no de 2016. 

 



173 
 

 

VENDA DE ATIVOS 

Já o presidente da Vale, Murilo Ferreira, informou que até o fim do ano a companhia deverá 

concluir três operações de venda de ativos. Sem entrar em detalhes durante a conferência com 

analistas de mercado, Murilo disse que já na próxima semana será anunciada a primeira transação 

que está em fase de ajuste final de documentação. Uma segunda operação também está muito 

adiantada nas negociações, além de uma terceira que ainda precisa de um avanço maior nas 

discussões. 

— Para este terceiro trimestre, nós esperamos concluir duas transações, e temos uma terceira que 

deve ficar para o último trimestre do ano. Felizmente, as coisas estão dentro da agenda de trabalho 

que havíamos fixado, e estamos em um cenário positivo — destacou Ferreira. 

A mineradora planeja vender ativos essenciais e não essenciais para atingir US$ 15 bilhões até 

2017 e enfrentar os preços baixos preços do minério de ferro, seu principal produto, e reduzir a 

dívida. 
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Anexo 24 – Carta de Carol de Pinho para Preto Monteiro 

Por Carolina de Pinho 

 

(subtexto: depois de tanta coisa...) 

Agora a gente é amigo... como terapeuta me ensinaram a não sentir, mas nunca 

aprendi...e cê sempre soube, e SÓ por isso me deixou entrar....eu sentia em 

BRIGAS nas salas frias de reunião... onde ecoávamos...sons de VOCÊS......a sirene que 

não tocou...eu, Débora e o palhaço....Maria tentava guardar ...e dia desses me disse: 

"DESCOBRIRAM QUE SOU MULHER-BOMBA!"   logo depois explodiu, como aquela 

barragem, e a Germano que tá pra explodir...por vontade da água-oprimida...por 

vontade da Samarco de ter a maior represa do mundo. Pra nossas tecnologias 

descartáveis....Fui contida! Remédios e demissão. Pra Samarco entrar e saber de 

tudo, que ela não queria nem podia falar.... Pra fazer calar mais alguns! 

(respiro) 

....eu tinha sempre uma dúvida...  se eu queria acalmar a dor de vocês, ou fazer ela 

gritar! Romper o silencio! Era Débora, o palhaço e eu....e mais alguns ... POUCOS... 

uns muitos que nada sentiam....outros que faziam calar. 

(respiro) 

Você me disse que tinha guardado atrás do sofá...pra sua mãe não ver....os sapatos 

de sua sobrinha que morreu com a lama...e que VOCÊ....era a Cinderela, que o sapato 

não cabia no pé....e a Samarco / o Príncipe que lhe abusava todos os dias..as casas 

dos cafés em Mariana eram sempre escuras... Mas você se pintava de Sátiro, 

enquanto os políticos falavam do dinheiro das doações que sumia... o violeiro 

voltou a tocar.....com a viola emprestada... as plantas cresceram... A folia voltou a 

benzer, depois de tirar seu filho da CADEIA, onde a lama o jogou...Tentaram 

muito....e ainda tentam.....mas NÃO conseguem te apagar.... 

 

 


