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Nada é impossível de mudar 

 

Desconfiai do mais trivial 

Na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

Não aceites o que é de hábito 

Como coisa natural, 

Pois em tempo de desordem sangrenta, 

De confusão organizada 

De arbitrariedade consciente, 

De humanidade desumanizada, 

Nada deve parecer natural 

Nada deve parecer impossível de mudar. 

Bertolt Brecht. 



RESUMO  

O presente trabalho tem como principal objetivo examinar a abordagem metodológica 

tramática como estratégia pedagógica para a efetivação de um teatro-educação. Nesta 

pesquisa realiza-se uma reflexão sobre as contribuições e implicações desse processo de 

experimentação teatral de criação dialógica e colaborativa para a construção e ampliação 

do conhecimento social, político e teatral. Através do fazer tramático busca-se uma relação 

simbiótica entre o teatro e a educação, que possibilite fazer ver-além e que provoque o ver-

para-mudar. O texto explicitará a busca de um método comprometido com uma práxis 

pedagógica teatral dialógica e colaborativa. E a partir dela, busca-se enfatizar a 

necessidade de uma apropriação ativa do processo criativo, em sua função ética (o papel a 

ser cumprido, o espaço a ser ocupado), e em sua função estética concebida em meio ao 

diálogo da linguagem teatral com diversas linguagens e manifestações artísticas. Para tanto 

serão expostos e analisados, através da análise do discurso de inspiração pecheutiana, dois 

produtos teatrais decorrentes de processos tramáticos: o texto dramatúrgico O início 

depende do fim e o roteiro para teatro gestual Fábrica de loucos. O processo de análise é 

feito a partir de recortes nos textos com base na representação de situações de Opressão e 

Resistência, comuns a ambos e pertinentes à proposta do ver-além e ver-para-mudar. 

Problematizar-se-á no decorrer das linhas desta monografia a apropriação da linguagem 

teatral pelos educandos, a medida e a forma em que ela se dá, a partir de tramas tecidas nos 

diálogos entre as linguagens artísticas e da criação colaborativa de produtos teatrais, 

através da experimentação teatral. Esta se pauta pelo conflito produzido entre obras – 

enquanto modelos de ação -, postas a dialogar polifonicamente. Discutir-se-á a interface da 

prática, do fazer tramático, com suas premissas teóricas: o conceito de experiência de 

Walter Benjamin; o dialogismo em Bakhtin; inteligibilidade, interpretação e compreensão 

em Eni Orlandi; e o conceito de percepção de Hans Ulrich Gumbrecht. 

Palavras-chave: Teatro-educação. Dialogismo. Experimentação. Criação colaborativa. 

Análise do Discurso. 
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INTRODUÇÃO 

As artes, ao desterritorializar1 e (re)significar as experiências humanas, aguçam e provocam 

os sentidos, jogando com o imaginário sem deixar de instigar a reflexão. As artes se tornam 

armas em potencial, na medida em que a realidade re-vista insinua-se enquanto realidade 

transformável.  

O teatro, dentre as artes, apresenta-se talvez enquanto um “perigo” ainda maior, visto 

que tende a trabalhar com o sensível, a criação, a expressão, a alteridade, e ainda com valores 

como o do trabalho coletivo. Pode também trabalhar com a observação, a análise, a reflexão, a 

capacidade crítica, a atuação, e com a possibilidade de transformar cenicamente a realidade 

em realidade imaginada e possível.  

Trataremos aqui de uma proposta de construção de conhecimento pela experimentação teatral, 

que tem como princípio uma relação simbiótica entre o teatro e a educação. Ao tecer e tramar 

fios de influências teóricas e práticas que se perpassaram, dialogaram, ao longo de dez anos 

de experiências como teatro-educadora, desenvolvi uma proposta tramática para o teatro na 

educação.    

Muitas foram as questões desencadeadoras que me levaram ao desenvolvimento de 

uma abordagem metodológica própria, sobre a qual refletirei nessa pesquisa. A primeira e 

maior das questões: Como conciliar educação e teatro sem fazer de um destes polos o 

“instrumento” do outro? É possível? Ou seja, como possibilitar a construção do conhecimento 

da linguagem teatral sem alienar o contexto em que vivemos, e ainda, como possibilitar um 

trabalho teatral voltado à reflexão social sem rebaixar o teatro a mero instrumento didático 

moralizador? Como “conduzir” ao conhecimento teatral, propiciando também a reflexão sobre 

o próprio fazer teatral, suas várias formas, e sobre a realidade? 

Muitas práticas voltadas apenas a ensinar a atuar2 e a montar pecinhas3 nada mais 

fazem do que ceder às demandas da indústria cultural. E muitas práticas voltadas ao trabalho 

com “conteúdos sociais”, bem intencionadas, acabam impondo visões do certo e do errado, e 

distorcem e limitam o fazer teatral, reproduzindo moralismos. As duas, a meu ver, atuam na 

contramão do teatro e da educação. 

                                                           
1 Paola Zordan em artigo publicado na revista Educação & Realidade aborda os conceitos de território, 
desterritorialização e reterritorialização, desenvolvidos por Deleuze e Guatarri. 
Em Zordan (Arte com Nietzche e Deleuze. Educação & Realidade. UFRGS/FACED. Porto Alegre: v.30, n.2, 
jul./dez. 2005, p.266.), “Ao se dizer “fazendo arte” para crianças que estão saindo dos limites, quando aprontam 
alguma travessura, mostra-se o potencial desterritorializador da arte. A arte desorganiza.”  
2 Que chamo de tecnicistas, no sentido de que se prendem única e exclusivamente a ensinar as técnicas teatrais, 
de forma mecânica e não orgânica. 
3 Robotizantes, onde o professor encarna a personagem do diretor teatral que diz o quê e como os “alunos-atores” 
devem fazer, ordenando marcações e soluções fáceis que utiliza sempre em suas montagens com alunos. 



10 
 

 
 

Além disso, o teatro, assim como todas as áreas de conhecimento, está em permanente 

movimento, não só no seu fazer, mas também no seu pensar. Se proporcionar o encontro entre 

o teatro e a educação já é uma árdua tarefa, proporcionar o encontro entre a educação, o teatro 

e suas diversas formas, incluindo um olhar para o teatro contemporâneo, se constitui como 

uma tarefa ainda mais difícil. 

Como trabalhar, no âmbito educacional, com toda a potencialidade da arte teatral, que 

é por natureza polifônica e polissêmica e que envolve todas as artes cênicas? E como fazê-lo 

acompanhando, ou pelo menos tendo em vista, todas as inovações do teatro contemporâneo, 

que tem forte relação com o áudio-visual?  

Como o teatro pós-dramático4, que com todos os seus fenômenos de 

destemporalização, destotalização e desreferencialização5, constitui-se num todo complexo 

jogo de linguagens ao reconhecer o potencial simbólico das imagens, assim como, sua força e 

apelo na contemporaneidade. 

Poderia discutir os riscos de diluição deste teatro pós-dramático, ou ainda propor uma 

discussão sobre o estatuto das verdades teatrais. Limito-me, no entanto, a compreender as 

mudanças nas estruturas e no processo deste teatro como propícias à instauração de novas 

formas de trabalho da pedagogia teatral, isto é, dentro da perspectiva de uma abertura radical 

e significativa desta para outras linguagens, como as artes visuais.  

A proposta de uma abordagem metodológica que chamo de tramática, aqui 

desenvolvida, consiste em buscar formas de articulação entre diferentes linguagens e 

manifestações artísticas, que possibilitem a construção de conhecimento da e pela 

experimentação teatral. Esta pesquisa tem, portanto, como principal objetivo examinar essa 

abordagem metodológica tramática como estratégia pedagógica em teatro-educação. 

Problematizarei no decorrer das linhas desta monografia a apropriação da linguagem 

teatral pelos educandos, a medida e a forma em que ela se dá, a partir de tramas tecidas nos 

diálogos entre as linguagens artísticas e da criação colaborativa de produtos teatrais, através 

da experimentação teatral. Esta se pauta pelo conflito produzido entre obras – enquanto 

                                                           
4 O teatro pós-dramático escrito por Hans-Thies Lehmann, descrito suscintamente pela Equipe Ação Educativa 
do Satander Cultural de Porto Alegre – sob consultoria do professor Doutor Marcelo de Andrade Pereira – no 
caderno do professor da exposição Robert Wilson Video Portraits, “tendência de encenação teatral baseada numa 
concepção policêntrica e difusa da cena. Caracteriza-se, basicamente, pela rejeição ao predomínio do texto 
dramático; pela minimização da personificação do ator; pela des-hierarquização dos elementos da encenação; 
pelo hibridismo; pela incorporação de elementos e linguagens as mais variadas, desde a utilização das novas 
tecnologias como também as artes visuais, a performance, a dança e a vídeo-arte”.  
5 Conceitos presentes nos escritos de Gumbrecht, sobre os fenômenos da pós-modernidade, e que dialogam 
perfeitamente, a meu ver, com o teatro pós-dramático escrito por Lehmann. 



11 
 

 
 

modelos de ação -, que são dialogadas polifonicamente (PIRES, 2002), sob diversos pontos de 

vista. 

A perspectiva de uma práxis pedagógica teatral dialógica e colaborativa será 

desenvolvida com base no teatro experimental, relacionando-a com a educação e a construção 

do conhecimento, na desconstrução da heteronomia cultivada pela indústria cultural. Visa-se 

assim a uma metodologia que possibilita não só o conhecimento, a apropriação, da linguagem 

teatral e dos diálogos entre as linguagens artísticas, mas também enquanto uma metodologia 

que através de seus procedimentos, permite (re)leituras do mundo a partir de uma relação 

efetiva e dinâmica entre o teatro e a educação. 

Busco refletir aqui sobre essa proposta metodológica e submetê-la a uma experiência, 

a partir da análise do discurso de inspiração pecheutiana dos materiais dramatúrgicos de 

processos tramáticos desenvolvidos em contextos bastante heterogêneos.  

Como educandos em três diferentes realidades se apropriaram do diálogo entre 

linguagens artísticas (apresentadas através de modelos de ação) e da linguagem teatral ao 

representarem suas próprias críticas, angústias e desejos e construíram um produto teatral 

colaborativo? Eles efetivamente se apropriaram desse diálogo e da linguagem teatral? Quais 

elementos, indícios, vestígios, poderiam ser considerados como indicativos dessa apropriação 

– ou pelo menos indicativos de uma forma particular de trabalhar com essas linguagens, que 

na hipótese aqui defendida, são indicativos de uma apropriação?  

A hipótese levantada é de que os educandos, através da abordagem metodológica 

tramática, se apropriam da linguagem teatral e do diálogo entre as linguagens artísticas (como 

modelos de ação). E que no processo de análise desses modelos de ação - que se dá em três 

momentos através da percepção, da interpretação e da compreensão - e da criação 

colaborativa de exercícios e materiais dramatúrgicos, os educandos trocam saberes, colocam-

se subjetivamente e objetivamente constituindo não só um processo de construção de 

conhecimento da linguagem teatral, mas também um processo de (re)leituras do mundo e de 

construção de outras histórias que se contraponham ou complementem as histórias únicas que 

nos são contadas. 

Acredito ser possível, a partir da análise do discurso de inspiração pecheutiana, 

verificar o quanto e como os educandos se apropriam da linguagem teatral e dos diálogos 

entre as linguagens, nos textos produzidos. 

Desde meus primeiros contatos, ainda no curso de graduação em licenciatura, com o 

que seria dar aulas de teatro, tive desconfianças relacionadas às duas práticas mais comuns 

utilizadas para o ensino teatral. Como já dito acima, uma delas que se limitava ao tecnicismo 
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e a robotização, e a outra que se limitava a trabalhar com “conteúdos sociais” reproduzindo 

moralismos. 

Essa minha inquietação fez com que, desde minhas primeiras inserções em sala de 

aula, eu me voltasse à experimentação teatral. Aos poucos fui desenvolvendo uma 

metodologia própria que, a meu ver, contemplava tanto o conteúdo específico da linguagem 

teatral quanto o autoconhecimento e um trabalho com as chamadas questões sociais. 

Nomeei essa prática de tramática, na medida em que a partir da análise de diversas 

manifestações artísticas e dos diálogos possíveis entre elas, nós, eu e os educandos, íamos 

tecendo tramas e relações em prol de uma criação colaborativa teatral.  

Parecia-me sensato trabalhar com questões pertinentes ao tempo e espaço aos quais 

pertencíamos, inserindo proposições ligadas ao teatro contemporâneo, que dentre outras 

características, envolve projeção de imagens fixas e/ou em movimento, e ainda outras formas 

de mídia, seja no intuito de “fazer crer” ou de despertar os sentidos.     

Quando um produto teatral surge de forma colaborativa, imagino ser possível, mesmo 

que de maneira apressada, pressupor que existe uma apropriação da linguagem teatral que 

permite ao educando uma experimentação dele próprio, do outro e das artes de forma 

subjetiva, objetiva e significativa transformando-as em acontecimentos cênicos.   

Por fim, e por princípio, este trabalho de pesquisa visa problematizar como ocorreu 

essa apropriação da linguagem teatral, a partir das tramas tecidas nos diálogos entre as 

linguagens artísticas que culminaram em criações colaborativas. Como os educandos tomaram 

para si e se transformaram no exercício da proposição tramática. 

Os autores que me inspiraram e que estarão de alguma forma presente neste trabalho 

foram: desde Ana Mae Barbosa e sua triangulação para a arte-educação; Viola Spolin e o seu 

jogo teatral; Paulo Freire e conceitos como o de autonomia, educador e educando; Augusto 

Boal e seu teatro do oprimido; Ingrid Dormien Koudela e sua apresentação do modelo de ação 

brechtiano, Jean-Pierre Ryngaert com o jogo dramático; Maria Lúcia de Barros Pupo e suas 

articulações entre o jogo dramático e o jogo teatral; e Flávio Desgranges com sua pedagogia 

do espectador e sua pedagogia do teatro; passando por Bertolt Brecht e suas contribuições 

para o teatro na educação, Stanislavski com o método de ações físicas; e Sérgio de Carvalho e 

suas discussões em torno do processo colaborativo de criação; chegando até Walter Benjamin 

e o conceito de experiência discutido por Jorge Larrosa, Marcelo de Andrade Pereira, Narciso 

Telles; Fausto dos Santos e sua estética máxima; Hans Ulrich Gumbrecht e suas pequenas 

crises; Mikhail Bakhtin e o conceito de dialogismo; Michel Pêcheux e Eni Orlandi com os 

princípios e os procedimentos da Análise do discurso. 



 

1. O FAZER TRAMÁTICO E SUAS PREMISSAS TEÓRICAS ESSENCIAIS 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos.  

Tecendo a Manhã de João Cabral de Melo Neto 
 

A abordagem metodológica tramática busca por uma práxis pedagógica teatral que conceba a 

arte enquanto ética, estética e política e que compreenda a estética diretamente relacionada à 

história, às culturas hegemônicas e à ideologia, efetivando assim a relação intrínseca entre o 

teatro e a educação. 

O fazer tramático consiste em buscar formas de articulação entre diferentes linguagens 

e manifestações artísticas que possibilitem a construção de conhecimento pela 

experimentação teatral e da linguagem teatral: que propicie ver-além e que provoque o ver-

para-mudar; que propicie experiências autênticas, no sentido benjaminiano, que desperte a 

percepção para a construção de um olhar mais autônomo e bem menos automatizado; que 

possibilite “pequenas crises” cotidianas, gumbrechtianas; que provoque diálogos, dando voz 

às vozes dos sujeitos, bakhtinianamente, da percepção à interpretação, e desta à compreensão, 

em jogos trabalhados orlandianamente; que promova, enfim, a realização do desejo 

(“coroamento da experiência”) de conhecer, através dos sentidos, para transformar. 

O diálogo aberto e intenso com diversas linguagens e manifestações artísticas, 

especialmente as que lidam ativamente com a imagem, trabalhando com o sensível, 

possibilitando a apropriação da linguagem teatral, e (re)leituras do mundo, é o cerne da 

prática tramática. Neste processo importa refletir, colocando-se em jogo (e em jogos e 

exercícios para atores e não-atores (BOAL) de forma dramática (RYNGAERT) e teatral 

(SPOLIN) a partir de modelos de ação (KOUDELA), visando a criação colaborativa de 

exercícios, e também permitindo a elaboração de produtos artístico-teatrais, incluindo aí a 

escrita dramatúrgica.  

Ao estabelecer essas conexões reforço minhas intenções acerca de uma proposta de 

construção de conhecimento da e pela experimentação teatral, através de uma abordagem 

metodológica, uma práxis pedagógica teatral, que tenha como princípio uma relação 
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simbiótica entre o teatro e a educação proporcionando a apropriação da linguagem teatral e 

possibilitando (re)leituras do mundo.  

 

 

1.1 VER-ALÉM E VER-PARA-MUDAR, FACES DE UMA MESMA MOEDA 

CHAMADA EXPERIÊNCIA 

Se é verdade que “educar é, sem dúvida, fazer ver mais, ver além das aparências que vestem 

as coisas e os discursos, o que se processa através da compreensão das relações produtoras de 

significação”, como nos diz Ana Claudia Mei Alves de Oliveira (apud PILLAR, 2005, p. 

128), também é verdade que  

necessitamos de um teatro que não nos proporcione somente as sensações, as idéias 
e os impulsos que são permitidos pelo respectivo contexto histórico das relações 
humanas (o contexto em que as ações se realizam), mas, sim, que empregue e 
suscite pensamentos e sentimentos que desempenhem um papel na modificação 
desse contexto (BRECHT, 2005, p. 142). 
 

Faz-se assim extremamente pertinente conjugar esse ver-além da aparência com o 

ver-para-mudar (ou para ir além) do teatro de Brecht. Ou seja, faz-se pertinente conjugar a 

educação e a pedagogia teatral, propiciando que a “imersão do aluno no contexto e na 

situação proposta o leve a perceber a complexidade da arte e das relações humanas” 

(CABRAL, 2007, p. 247). Um trabalho ativo com essas complexidades acaba sendo uma 

resposta aos formalismos das pecinhas, por uma imersão ativa nas artes, e aos conteudismos 

do teatro moral, pela exploração dialógica das relações sociais e suas possibilidades de 

transformação. 

Para vermos além faz-se necessário, antes de mais nada, romper com a “temporalidade 

do eterno retorno” (PEREIRA, 2010, p.105), desarticulando os mecanismos, pelos quais 

operam a vivência (Erlebnis) – “experiência cujo sentido se reduz à sua própria duração. A 

vivência ou Erlebnis é uma forma de experiência disjuntiva, cindida e isolada, que não agrega 

valor algum, saber algum da história [...]” (ibid., p. 100). 

E para vermos para mudar é preciso “experienciar” (SPOLIN, 2000, p. 3), é preciso ter 

disponibilidade para a experiência autêntica, conjuntiva, que, arrancando o tempo de sua 

sucessão ordinária (PEREIRA, op.cit., p. 106), se constitua como um aprendizado.  

Ainda segundo PEREIRA, Benjamin, autor de Sobre alguns temas em Baudelaire e de 

A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, ao pensar a experiência estética na 

modernidade, opõe a experiência (Erfahrung) à vivência. E de acordo com Narciso Telles,  

Para Walter Benjamin a experiência é o conhecimento obtido por meio do 
acúmulo, do prolongamento e desdobramento de experiências. Ao contrário 
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da vivência, outro conceito acionado pelo filósofo, a experiência tem um 
sentido cumulativo para o sujeito enquanto que a vivência relaciona-se a uma 
impressão forte que necessita de assimilação imediata (TELLES, 2008, p. 2). 

 

Experiência ou Erfahrung seria, então, aquela pela qual o sujeito soube acolher a 

sabedoria do passado (PEREIRA, op.cit., p.100). A experiência é a resistência aos choques da 

vivência, e nesse sentido, é também a resistência ao automatismo dos sujeitos na multidão da 

metrópole, e a resistência ao estímulo que somente pode resultar em rapidez e repetição. A 

experiência em Benjamin, na visão de Pereira, “desperta o passado para salvar o futuro da 

estagnação do presente”. 

E precisamente na citação acima, está a motivação maior da abordagem metodológica 

tramática já mencionada.     

 

 

1.2 ENTRAVES NO VER-ALÉM E NO VER-PARA-MUDAR, OU A PERCEPÇÃO 

ADORMECIDA 

Fausto dos Santos, ao buscar o significado da palavra estética em sua origem, ou seja, na 

Grécia Antiga – berço do ocidente e, por conseguinte, do teatro ocidental, - nos remete às 

palavras do filósofo Aristóteles: “Todos os homens, pelo seu modo de ser no mundo, desejam 

conhecer. Sinal disso, o amor estético” (SANTOS, 2003, p. 21). 

Todavia esse desejo de conhecer, na atualidade, foi transformado em um desejo de 

estar informado, devido à falta de apropriação social dos meios de comunicação e das 

linguagens. Dito de outro modo, pela midiatização do social, que automatiza, hipnotiza, 

anestesia, e nos globolobotomiza6, jorrando imagens que a tudo espetacularizam.   

Para Jorge Larrosa Bondía (que tem uma leitura afim aos escritos sobre a experiência 

de Benjamin), a experiência “[...] é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 

ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2001, p. 21). Nesse sentido, Larrosa 

aponta que existe uma obsessão pela informação na modernidade, e esta, a informação, 

caminha na contramão da experiência. Na procura desenfreada pela informação, a única coisa 

que os sujeitos conseguem é que nada lhes aconteça. 

 Larrosa traz ainda outros três apontamentos de fatores que dificultam, ou até mesmo 

que impossibilitam a experiência, quais sejam: a necessidade de opinar sobre o que se tem 

                                                           
6 Expressão utilizada pela analista do discurso Monica Zoppi-Fontana em palestra ocorrida no III SEAD 
(Seminário de Estudos em Análise do Discurso), realizado na UFRGS em 2007. 
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informação; o tempo, no qual tudo se passa cada vez mais depressa, e a efemeridade e 

fugacidade dos estímulos; e o excesso de trabalho.   

Retomando Fausto dos Santos, que a partir da fala de Aristóteles e da ciência de 

Baumgarten7, discorre sobre o desejo de conhecer de todos os homens e afirma que é pelos 

“sentidos que o mundo nos chega” (SANTOS, 2003, p.22). Santos diz, no entanto, que “nosso 

mundo nunca é meramente constituído por aquilo que nos chega através dos sentidos, mais 

além, pelo sentido que lhe damos” (ibid., p. 23). 

Tal qual um filósofo da linguagem, Santos falará em sua estética máxima sobre a 

importância da percepção linguística - já que “o que produz o homem é a linguagem” – e 

também sobre a produção enquanto atividade transformadora.    

Para perceber as coisas o homem precisa transformá-las, produzindo assim um “meio 

próprio de apreendê-las” (ibid.), e “apreender é tomar posse de algo. Trazer um outro para 

junto de si introjetando-o. Introjeção é a incorporação imaginária das coisas” (ibid.). Mas 

como apreendemos um sentido (e o mundo) através da linguagem? Pela palavra, não por um 

processo mecânico, mas sim pela compreensão da palavra, que é produzida, criada e 

inventada em seus sentidos e representações. 

Santos, a partir da ideia de representação, traz outras duas questões pertinentes ao ver-

além e ao ver-para-mudar, e que dizem respeito à experiência: memória e projeção. “Memória 

e projeção representam, ou seja, mantém no mundo tanto o que já não é mais presente, quanto 

o presente que está na possibilidade do devir” (ibid., p. 29).    

Se o que permanece de nós é aquilo que produzimos, então a linguagem, enquanto um 

conjunto de símbolos pelo qual apreendemos o mundo e o comunicamos, é o que nos perfaz. 

Ainda acompanhando o raciocínio de Fausto dos Santos podemos ver que  

O sentido é algo que chega através dos sentidos. [...] tudo que nos chega através dos 
sentidos, sensivelmente constituído, é estético também. [...] Para o ser que se faz na 
conjunção, o estético nunca é apenas o ponto de chegada, mas, sobretudo, o ponto 
de partida. O modo pelo qual podemos não apenas perceber as coisas, mas habitar 
um mundo. É habitando um mundo que nos tornamos o que somos (ibid., p. 32).  
 

Portanto, se a estética é o ponto de partida, penso ser possível através dela (enquanto 

uma estética verdadeira, que se contraponha veementemente à estetização), no teatro-

educação com o fazer tramático, redespertar o desejo pelo conhecimento, que nos permite 

perceber, apreender e fazer sentido, e projetá-lo para além do desejo pela informação, que nos 

custa a experiência e nos prende à vivência.     

                                                           
7 Baumgarten nomeia sua ciência, de acordo com Santos, como tá aisthetiká, ou “aquilo que é percebido pelos 
sentidos” (ibid., p.21).  
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1.3 CONJUGANDO O VER-ALÉM E O VER-PARA-MUDAR TRAMATICAMENTE 

Acredito ser possível que as artes, sem qualquer utilitarismo, atuem na contramão das 

construções culturais cristalizadas pela indústria cultural, que massacra as diferenças e 

naturaliza as desigualdades.  

E é no mesmo espírito da afirmação de Jacques Rancière, de que “o real precisa ser 

ficcionado para ser pensado” (RANCIÈRE, 2005, p. 58), que avançamos na discussão em 

torno da abordagem metodológica tramática para o teatro-educação. 

Conjugar o ver-além e o ver-para-mudar tramaticamente consiste em explorar e 

provocar  experiências autênticas ao aguçar os sentidos no trabalho com diversas linguagens 

artísticas, desencadeadoras de experiências estéticas, através da experimentação teatral. 

Ao considerarmos que o fazer tramático, através de articulações entre diferentes 

linguagens artísticas em experiências dialógicas e colaborativas, promova experiências 

genuínas, transformadoras, poderíamos considerar também que uma práxis pedagógica teatral 

dialógica e colaborativa consiste em uma prática de resistência que atua na contramão da 

indústria cultural e da midiatização do social, desarticulando os mecanismos pelos quais 

operam a vivência (Erlebnis).  

Portanto, se o fazer tramático colabora na desestabilização da heteronomia cultivada 

pela indústria cultural e contribui para a construção de um olhar mais autônomo com o 

ficcionar do real, colocando-o em jogo e refletindo sobre os contextos sociais, a complexidade 

das artes e das relações humanas, então é possível afirmar que esta proposta de teatro-

educação conjuga, pelos conceitos de experiência e estética, de forma dialógica e 

colaborativa, o ver-além com o ver-para-mudar.    

Mas de que forma isso se dá na prática? Como despertar os sentidos e aguçar a 

percepção? De que maneira as diferentes linguagens artísticas são articuladas nessa 

abordagem metodológica? Quais são os fios que entrelaçados tecerão as tramas do fazer 

tramático? 

 

 

1.3.1 Iniciando a trama  

A base do fazer tramático se constitui no amalgamento de propostas pedagógicas decorrentes 

da inquietação de homens do teatro preocupados com a renovação do teatro em seu tempo. 

Em Jacques Copeau, por exemplo, destaca-se a importância da formação do ator, intérprete e 

criador, e em Charles Dullin, a relevância das improvisações como caminho para a descoberta 
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de meios expressivos. Da relação entre o trabalho em grupo e a expressão pessoal surge o Jeu 

dramatique,modalidade na qual se destaca Jean-Pierre Ryngaert, para quem  

O jogo dramático [...] é o lugar de inscrição de signos e do surgimento de camadas 
de sentido cujas origens são múltiplas, marcos na vida pessoal e na vida social que 
alcançam, assim, o simbólico do qual entrevemos diariamente os contornos 
(RYNGAERT, 2009, p. 241).  
 

É precisamente no jogo dramático em sua acepção francesa que iniciamos a 

construção da base para nossa trama. De Constantin Stanislavski o trabalho com as ações 

físicas, que prioriza a ação na atividade criativa, o ato e o que este evoca no processo de 

construção da personagem. Neste rastro está ancorado o jogo teatral de Viola Spolin no qual 

sobressai a noção de experienciar que se trata de penetrar no ambiente, envolver-se total e 

organicamente com ele em todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo. Spolin ressalta o 

nível intuitivo enquanto “o mais vital para a situação de aprendizagem” (SPOLIN, 2000, p. 3). 

Com estas duas contribuições para a pedagogia teatral damos sequência à sustentação da 

abordagem discutida nessa pesquisa. 

Por fim, na montagem do tripé sobre o qual está se erigindo o fazer tramático, toma-

se de Augusto Boal a teoria do teatro do oprimido que se propõe enquanto libertadora da 

passividade “condicional” do espectador, convertendo-o em um ser ativo, espec-ator. A partir 

de exercícios para atores e não-atores (com vontade de dizer algo através do teatro) Boal 

busca oferecer formas de “[...] desentorpecer o corpo, alienado, mecanizado, ritualizado pelas 

tarefas quotidianas da sociedade capitalista” (BOAL, 1995, p. 9).        

Nas articulações já realizadas por Maria Lúcia de Souza Barros Pupo (2005) entre o 

jogo dramático de Jean-Pierre Ryngaert e o jogo teatral de Viola Spolin8, ambos os jogos têm 

uma perspectiva de renovação do teatro. Eles “[...] têm sua origem marcada também por um 

engajamento de caráter social [...] e consideram que a disponibilidade para a experiência e o 

caráter coletivo do trabalho são pontos centrais no processo de aprendizagem” (PUPO, 2005, 

p. 227). Ainda segundo Barros Pupo os aspectos dos trabalhos na pedagogia teatral citados 

acima  

[...] apontam portanto para um encontro com o teatro, caracterizado por uma atitude 
de pesquisa, pela construção coletiva de conhecimentos e, principalmente, pela queda 
de barreiras vetustas entre quem vê e quem faz, entre profissionais e não profissionais 
(PUPO, 2010, p. 15). 
 

Com a base para a estruturação da proposta tramática explicitada seguimos agora em 

busca da mola propulsora da abordagem pesquisada. 

 

                                                           
8 Poderíamos ainda inserir aqui as contribuições de Augusto Boal. 



19 
 

 
 

1.3.2 Modelos de ação - ampliando os sentidos 

A noção de modelo de ação é o eixo da abordagem aqui examinada. O modelo de ação, de 

acordo com Bertolt Brecht, é objeto de imitação crítica, ele propicia liberdade e diversidade 

de respostas, por meio da historicização, de sua contextualização (KOUDELA, 2001).   

Em Koudela (2008), o modelo de ação é perseguido em duas direções básicas, como 

um exercício artístico coletivo e como texto que é objeto de imitação crítica. Ainda segundo 

Koudela, ao referir-se a Bertolt Brecht, “O escrivinhador propõe dois instrumentos didáticos: 

o modelo de ação e o estranhamento [...] O escrivinhador de peças propõe a investigação das 

relações dos homens entre os homens, sendo que aquilo que é cotidiano, usual, deve ser 

tratado como histórico [...] os instrumentos didáticos propostos por Brecht – modelo de ação e 

estranhamento – têm como objetivo a educação estético-política” (KOUDELA, 2001, p. 46-

47). 

Importante pontuar que para Brecht 

[...] estranhar significa pois, historicizar, representar processos e pessoas como 
históricos, portanto transitórios. O mesmo pode acontecer com contemporâneos. 
Também as suas atitudes podem ser representadas como temporais, históricas, 
transitórias (BRECHT apud KOUDELA, 2008, p.18). 
 

As peças didáticas de Bertolt Brecht, que representam metáforas da realidade social, 

utilizadas por Koudela como textos poéticos em jogos teatrais – que recentemente também 

iniciou o trabalho com imagens como modelos de ação –, visam o conhecimento pela forma 

estética. 

No processo tramático os textos poéticos trabalhados como modelos de ação têm 

origens diversas e ganham sentido ampliado. Então o território das aulas, realidade espaço-

temporal construída e mobilizada coletivamente, aparece repleto de possibilidades. Para lidar 

com elas o teatro-educador pode propor modelos de ação, em forma de poesias, textos 

teatrais, músicas, pinturas, gravuras, esculturas, rituais, espetáculos teatrais, sequências de 

filmes, recortes de jornal, textos científicos, e relatos de experiências pessoais. Estes podem e 

devem, em um segundo momento, também ser propostos pelos educandos.  

Dessa forma o colocar-se no lugar do outro, através da experiência estética, da 

experiência ativa e imediata das improvisações e do diálogo sobre as possíveis compreensões 

e a ideia de estranhá-las, favoreceria a apropriação dessas estéticas que podem ser 

empregadas no processo de criação colaborativa de um produto final, retomando a polissemia 

e a polifonia da linguagem teatral, contribuindo para reforçar a relação efetiva e dinâmica de 

um teatro-educação dialógico e colaborativo.  



20 
 

 
 

No fazer tramático cabe então ao educando experimentar ele próprio, de forma 

subjetiva e significativa, os dispositivos propostos para a investigação das relações dos 

homens na realização de improvisações.  

O olhar, ao se permitir experimentar imagens, traz outras imagens. O ouvir, ao se 

permitir experimentar músicas, traz outros sons... O agir, ao se permitir experimentar as 

relações sociais, possibilita o conhecimento da linguagem teatral e a abertura à (re)leituras do 

mundo, que poderão trazer acontecimentos cênicos, em criações colaborativas, que, por sua 

vez, poderão servir de combustível para uma práxis de transformação social ao criar 

teatralmente uma experiência transformadora (CARVALHO, 2009). 

 

 

1.3.2.1 Das pequenas às grandes crises 

Ao partir da ideia de que os educandos devem ser provocados na contribuição com modelos 

de ação, trataremos aqui das “pequenas crises” (GUMBRECHT, 2006), já que, acredito eu, 

dessas dependem as grandes. Para Gumbrecht, “pequenas crises” acontecem em decorrência 

de experiências estéticas que se dão no cotidiano, distinguindo-as em três constelações: a 

primeira, na qual “a experiência estética é uma interrupção inesperada no fluxo cotidiano”; a 

segunda, “onde a experiência estética em mundos cotidianos depende de um nível 

particularmente alto da adaptação de um objeto à sua função”; e a terceira, onde ocorre “uma 

mudança dos moldes situacionais”, ou seja, quando uma situação cotidiana normal se 

transforma em uma experiência estética9. 

Os conceitos desenvolvidos por Gumbrecht poderão ser importantes na detecção do 

motivo pelo qual determinada experiência estética desencadeou uma “pequena crise”, 

pequena, mas suficiente para se tornar um modelo de ação em forma de relato, ou outras 

formas que forem de domínio dos educandos. Estes, os modelos de ação, após 

analisados/trabalhados/(re)produzidos em aula e suas representações também poderão ser 

analisadas sob a luz dos conceitos gumbrechtianos que serão apresentados na sequência. 

Abro aqui um parantêses para dizer que na visão de Walter Benjamin (apud 

PEREIRA, 2005, p. 10) a experiência autêntica é passível de ser narrada, mas somente 

“desperta interesse” se o sujeito “se sente produtor dela” (CARVALHO, 2009, p.175). 

                                                           
9
 Gumbrecht relaciona essas modalidades de experiências estéticas (para melhor descrevê-las) a conceitos que 
desenvolve com base em Kant, Heidegger e Martin Seel, em relação respectiva a cada uma das três constelações 
acima mencionadas. 
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Voltando aos conceitos de Gumbrecht, são eles: o conteúdo da experiência estética, 

que “seriam os sentimentos íntimos, as impressões e as imagens produzidos pela nossa 

consciência” (GUMBRECHT, 2006, p. 54); os objetos da experiência estética, que “[...] 

seriam as coisas suscetíveis de desencadear tais sentimentos, impressões e imagens”; as 

condições da experiência estética, “são circunstâncias situacionais historicamente específicas 

nas quais a experiência estética estaria baseada”; e por fim, os efeitos da experiência estética, 

que seriam “[...] as consequências e as transformações decorrentes da experiência estética, 

que permanecem válidos além do momento exato em que ocorrem” (ibid.). 

Analisar aquilo que a nossa percepção apreende e que nos sensibiliza nem sempre é 

uma tarefa fácil. Mas é certamente instigante pensar no porque de termos sido tocados, além 

de produtivo, na medida em que aguçamos nosso olhar. 

 

 

1.3.3 Articulando linguagens e manifestações artísticas 

Poderíamos dizer que a articulação entre diferentes linguagens artísticas se dá numa espécie 

de intertextualidade, onde um texto remete a outro, mas não só quando há uma remissão direta 

que reforce determinados sentidos e linguagem manifesta, a articulação se dá principalmente 

quando um texto suscita questionamentos e contradições em relação a outro, produzindo 

diferentes sentidos. 

Essas articulações constituem-se enquanto complexos tecidos tramados 

colaborativamente, com temáticas que surgirão espontaneamente, como forma de 

conhecimento dos sujeitos, em um primeiro momento. Em seguida serão afuniladas até a 

definição de uma temática única para a construção de um produto teatral – visto que o teatro 

consiste na relação do ator com o espectador, ou espect-ator, o que amplia assim a proporção 

de reflexões acerca desse produto.   

Quando falamos em articulação das linguagens sou levada a pensar que esse é um 

aspecto delicado e que deve ser abordado: o quanto a falta de conhecimento específico destas 

diferentes linguagens, por parte do teatro-educador, comprometeria o trabalho tramático? 

No âmbito da linguagem cinematográfica, por exemplo, o teórico Ismail Xavier, em 

entrevista à Revista Educação & Realidade (2008), ao falar das relações que podem ser 

estabelecidas entre cinema e educação, parece apontar para uma resposta: ele diz que “a 

recepção deve ser um acontecimento (original) não-redutível a esta idéia de que o 

‘especialista’ (sabedor de códigos) detém a chave para ler os filmes da forma mais 

competente”.  
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Portanto, se o teatro-educador trabalhar com a recepção dessas linguagens e 

manifestações, uma proposta de interatividade tramática torna-se possível, visto que o seu 

objeto final será sempre teatral.  

Seguindo as pistas de Ismail Xavier quanto às possíveis relações a serem estabelecidas 

entre o cinema e a educação, um trabalho de articulação entre linguagens artísticas pode 

propiciar, nos processos pedagógicos, ainda mais experiências e questões para o teatro-

educação aqui defendido.  

Isso posto, trazemos apontamentos dos estudos de Sandra Ramalho e Oliveira10, que ao 

pesquisar os elementos básicos da linguagem teatral na abordagem de Tadeusz Kowzan e de 

Patrice Pavis11, e os procedimentos ou regras de articulação entre eles, conclui  

[...] a ‘linguagem’ cênica é, por natureza, híbrida, ou seja, composta por diversas 
outras ‘linguagens’ que poderiam significar por si só, mas na condição de 
‘linguagem’ cênica elas se miscigenam, gerando uma outra ‘linguagem’, a qual, 
poderíamos dizer, é mais do que a soma das linguagens que a constituem 
(OLIVEIRA, 2008, p. 91).     
 

Ao partir da afirmação acima poderíamos dizer que o trabalho com a articulação entre 

linguagens artísticas no fazer tramático é imprescindível, uma vez que este fazer se propõe 

dialógico e colaborativo. A criação colaborativa necessita de conhecimentos básicos das 

“linguagens” que se miscigenam transformando-se em outra “linguagem”, a teatral.  

Desta forma a proposta de abordagem metodológica tramática proporciona o trabalho 

com a polifonia e polissemia intrínsecos à linguagem teatral e, como já dito, esse trabalho 

pode contribuir para reforçar a relação efetiva e dinâmica de um teatro-educação dialógico e 

colaborativo.  

 

 

 1.3.4 Perceber, interpretar e compreender 

Inspirada em Eni P. Orlandi e fazendo uma remissão aos seus conceitos de inteligibilidade, 

interpretação e compreensão, desenvolvi os três momentos nos quais os modelos de ação são 

trabalhados. Orlandi, em seu livro Análise do Discurso: Princípios & Procedimentos, realiza 

uma distinção entre a inteligibilidade, a interpretação e a compreensão: a inteligibilidade de 

um texto refere o sentido à língua, enquanto decodificação, sendo inteligível mas não 

                                                           
10 Professora e pesquisadora do Centro de Artes e do Programa de Mestrado em Artes Visuais da Universidade 
de Santa Catarina (UDESC), realiza pesquisas que mostram as relações estruturais entre as diferentes linguagens 
estéticas e as discute.  
11 Tadeusz Kowzan autor do livro O signo no teatro e Patrice Pavis autor de Dicionário de teatro. 
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interpretável por si; a interpretação é o sentido em meio ao co-texto (dentro do texto) e ao 

contexto imediato; e a compreensão demanda ir além  

Compreender é saber como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música 
etc) produz sentidos. É saber como as interpretações funcionam. Quando se 
interpreta já se está preso em um sentido. A compreensão procura a explicitação dos 
processos de significação presentes no texto e permite que se possam ‘escutar’ 
outros sentidos que ali estão, compreendendo como eles se constituem (ORLANDI, 
2001, p.26). 
 

A partir dessa distinção, trabalho com os modelos de ação em três momentos: o da 

percepção; o da interpretação; e o da compreensão do modelo, visando “explicitar como o 

texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido” (ibid., p. 26-27). 

O momento perceptivo do trabalho com o modelo de ação é individual; o segundo 

momento, da interpretação, é realizado em grupos, em jogos, em cena; e o terceiro e último 

momento de trabalho com o modelo de ação é o da compreensão, que acontece em grupos e 

em um único grupo, de forma dialogada, podendo ou não retornar à experimentação em jogos, 

em cenas. 

 

 

1.3.5 Dialogando - dando voz às diversas vozes 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo 

Mikhail Bakhtin 

Nos momentos de trabalho com os modelos de ação descritos acima os educandos são 

convidados a dialogar. Estes diálogos são múltiplos e ocorrem tanto no primeiro momento, o 

perceptivo, quanto nos outros dois.   

Para compreendermos melhor de que forma esse diálogo se dá recorremos aos 

apontamentos de Flávio Desgranges12 sobre a contribuição de Mikhail Bakhtin13 à perspectiva 

educativa da experiência teatral. Ele ressalta que um dos aspectos pedagógicos presente na 

experiência com a arte é a atitude proposta ao contemplador, que é provocado esteticamente 

pelo autor a interpretar a obra se tornando também autor (DESGRANGES). Nesse sentido, ao 

comentar Bakhtin, afirma que  

[...] cada contemplador da obra participa do diálogo com o autor, e compreende os 
signos apresentados na obra artística, de maneira própria, de acordo com a sua 

                                                           
12 Professor Doutor (livre-docente) de teatro da Universidade de São Paulo – USP. Pesquisador, coordenador do 
INERTE – Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral, este se propõe a investigar teórica e praticamente 
aspectos relacionados ao ato autoral, criativo, produtivo do espectador em sua relação com a obra teatral. 
13 Filósofo da linguagem, que foi por ele compreendida por meio do dialogismo. 
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experiência pessoal, sua trajetória, sua posição na vida social, seu ponto de vista. 
Assim sendo, o sentido de uma obra é inesgotável (DESGRANGES, 2010, p. 28). 
   

Leandro Konder14, em sua obra As artes da palavra: elementos para uma poética 

marxista, discorre sobre Bakhtin ao reafirmar a ideia da inesgotabilidade dos sentidos das 

obras: cada obra teria capacidade de abrir espaços para diversas vozes, para diversos pontos 

de vista (KONDER, 2005).  

Para Bakhtin, diálogo é um princípio geral da linguagem, não passivo, de comunhão 

solidária e coletiva, indo além da comunicação, da simples troca de opiniões. (PIRES, 2002, 

p.40). 

Um diálogo, empiricamente tomado, aponta para o dialogismo enquanto fenômeno 

social e de linguagem, que pode se dar de duas formas. Como diálogo entre interlocutores, em 

sua presença, baseado na interação fundadora da linguagem, e como relação mais ampla e 

dispersa entre discursos, ou, dito de outro modo, enquanto polifonia, vozes exteriores a nós 

que se presentificam em nossos discursos. O “eu só pode se realizar no discurso, apoiando-se 

em nós (BAKHTIN apud PIRES, 2002, p.41), ou seja, o sujeito se vale de enunciados 

anteriores para formular suas falas e textos.  

No processo de trabalho tramático, o dialogismo é fundamental no que diz respeito ao 

momento da compreensão das obras artísticas, no tecer das tramas da criação colaborativa. 

Trabalha-se assim um incentivo a tomadas de posição críticas, éticas, uma vez no percurso da 

percepção à interpretação e desta à compreensão. O educando – portador de diferentes vozes 

sociais que o tornam um sujeito ideológico e histórico – é incitado a passar por distintas 

etapas reflexivas, ao aprofundar menos ou mais suas leituras nos jogos de cena que são 

dialogados. Pressupõe-se assim que no diálogo final haja estranhamentos e desnaturalizações 

de discursos prêt-à-porter, prontos, impostos pela ideologia dominante que atravessa nosso 

imaginário. 

Pressupõe construir para desconstruir e/ou reconstruir e/ou vice-versa, em diálogos e 

em jogos, sendo pertinente ao processo de criação colaborativa que virá. Busca-se fazer com 

que cada educando perceba o modelo de ação a partir de sua experiência de vida, 

relacionando-a com suas múltiplas vozes. Depois, que o interprete relacionando-o com suas 

experiências e com a dos outros, em jogos, ativamente. E por fim, que ele busque 

compreendê-la refletindo e compartilhando seu ponto de vista com os outros participantes dos 

jogos realizados. Os educandos se tornam autores coletivamente produzindo uma nova obra, e 

por fim posicionam-se explorando os inesgotáveis sentidos das obras.  

                                                           
14 Filósofo marxista, professor da Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio. 
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1.3.5.1 Vozes sociais e o sujeito histórico e ideológico 

Viver significa ocupar uma posição de valores em cada um dos aspectos da vida 

Mikhail Bakhtin 

Na AD – análise do discurso pecheutiana15 - conceitos como os de ideologia, formações 

discursivas e as noções de sujeito e posição-sujeito são fundamentais para a compreensão dos 

processos de identificação dos sujeitos.  

Caberá levantarmos aqui algumas dessas noções. Estas abrem as portas para a 

compreensão da metodologia utilizada para a análise dos textos, produtos colaborativos 

tramáticos, e avançam sobre a consideração do sujeito histórico e ideológico em Bakhtin. 

Começamos então pela noção de sujeito na AD.  

Resultado da relação com a linguagem e a história, o sujeito do discurso não é 
totalmente livre, nem totalmente determinado por mecanismos exteriores. O sujeito 
é constituído a partir da relação com o outro, nunca sendo fonte única do sentido, 
tampouco elemento onde se origina o discurso. [...] a incompletude é uma 
propriedade do sujeito e a afirmação de sua identidade resultará da constante 
necessidade de completude (LEANDRO FERREIRA, 2005, p. 21).   

 
A analista do discurso Freda Indursky (2008) também aborda a noção de sujeito, 

desenvolvendo-a na forma de posição-sujeito. Se na primeira noção de sujeito formulada por 

Michel Pêcheux, esta foi concebida apenas enquanto “lugar determinado na estrutura social”, 

depois, em parceria com Cathérine Fuchs16, a AD avançou na direção de “uma teoria não-

subjetiva da subjetividade”, articulando duas noções, a de inconsciente e a de ideologia. Não 

estando na origem do dizer, o sujeito é afetado pessoal e socialmente pela memória de dizeres 

prévios, esforçando-se para sustentar suas posições e lidar com a incompletude que constitui 

todo dizer.  

Esse trabalho de sustentação de posições pode ser pensado em relação às formações 

discursivas (FD), uma noção cara à AD. Elas correspondem  

a um domínio de saber, constituído de enunciados discursivos, que representam um 
modo de relacionar-se com a ideologia vigente, regulando o que pode e deve ser 
dito. É através da relação do sujeito com a formação discursiva que se chega ao 
funcionamento do sujeito do discurso (INDURSKY, 2008, p.15). 

 
Michel Pêcheux, ao discutir a noção de ideologia e a de formações discursivas nos 

seus últimos trabalhos, nos trouxe a ideia de que, em se tratando de ideologia, é preciso pensar 

“a contradição de dois mundos em um só” (citado por INDURSKY, op.cit., p. 9). Desse 

modo, a divisão e a diferença são propriedades da ideologia, que é heterogênea e vive sob o 

                                                           
15 Referência à linha de pesquisas iniciada pelo filósofo francês e analista do discurso Michel Pêcheux, trazida ao 
Brasil por Eni P. Orlandi. 
16 Psicanalista francesa, trabalhou em parceria com Michel Pêcheux. 
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signo da contradição. O mesmo vale para as formações discursivas, heterogêneas, e para o 

sujeito, cindido, histórico, desejante, propenso a assumir diferentes posições-sujeito através 

das interpelações ideológicas que lhe atingem. 

Para encerrar essa síntese do pensamento pecheutiano acerca do processo de 

identificação do sujeito, que o faz posicionar-se pelos dizeres e pela interpretação, trazemos 

uma última citação de INDURSKY (ibid., p.15). 

o ponto de vista de um sujeito histórico se caracteriza por tomadas de posição a 
favor de certos saberes que pré-existem ao seu dizer e contra outros saberes que 
igualmente o precedem e estes movimentos de identificação, de contra-identificação 
ou desidentificação mostram que ‘a constituição do sentido junta-se à constituição 
do sujeito’ [...] o sujeito identifica-se com um determinado sentido e se contrapõe a 
outros em função de sua interpelação ideológica, que está na origem de seu estatuto 
de sujeito, de sua identificação com determinada FD e com uma posição-sujeito.  

 

 

1.3.6 Criar co(m)labor(e)ativamente 

Diálogo é sempre perigoso, porque cria a descontinuidade entre um pensamento e 
outro, entre duas opiniões, sentimentos, possibilidades – entre elas, instala-se o 

infinito; nele, todas as opiniões são possíveis, todos os pensamentos são permitidos. 
Quando existem dois e não apenas o Pensamento Único, Absoluto – a criação é 

possível. 
Augusto Boal 

 
A proposta tramática para um teatro-educação trabalha com o processo colaborativo de 

criação. Este tem suas raízes no processo de criação coletiva, que surgiu nas décadas de 1960 

e 70, onde todos os elementos da encenação eram associados em um processo de autoria 

baseado na experimentação, com o intuito de pesquisar novas linguagens e construir obras 

autorais.  

Sobre o processo colaborativo de criação é essencialmente importante ressaltar que ele 

“[...] é dialógico, por definição. Isso significa que a confrontação e o surgimento de novas 

ideias, sugestões e críticas não só fazem parte de seu modus operandi como são os motores de 

seu desenvolvimento” (GUINSBURG, FARIA & LIMA, 2006, p.254). Assim entendido, 

parece-nos extremamente pertinente ao fazer tramático. 

Levantaremos aqui alguns outros aspectos relevantes do processo de criação 

colaborativa que o fazem indispensável à proposta tramática. 

De acordo com Sérgio de Carvalho17, existem duas questões fundamentais do processo 

colaborativo. Uma relacionada ao modo de trabalho e outra relacionada às técnicas da escrita 

coletiva. Na primeira, Carvalho afirma que o processo colaborativo “[...] só faz sentido como 

                                                           
17 Sérgio de Carvalho é dramaturgo e diretor de teatro. Fundador da Companhia do Latão, referência no teatro 
em São Paulo pela pesquisa estética e pela politização da cena. 
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ferramenta de conscientização, desalienação e coletivização” (CARVALHO, 2009, p.68), e na 

segunda ressalta a importância de um “dramaturgo colaborativo”, que traduza múltiplos 

pontos de vista numa perspectiva comum.  

Nesse sentido é importante mencionar que, embora a integração e interação entre os 

participantes desse processo seja necessária em prol de uma obra única e comum, “[...] isso 

não significa a dissolução das identidades criadoras, ao contrário, propugna pela autonomia e 

pelo aprofundamento dessas identidades” (GUINSBURG, FARIA & LIMA, 2006, p.254)  e 

ainda que, 

A verdadeira coletivização da cena aparece quando os esforços coincidem, quando 
uma unidade concreta, ainda que irregular, se cria, quando se acumulam 
experiências num sentido de diálogo com o público. Em suma, quando existe uma 
intervenção crítica da dramaturgia [...] capaz de realizar um novo sentido 
(CARVALHO, 2009, p. 68).  
 

Desta última afirmação de Carvalho podemos trazer outro aspecto do processo 

colaborativo referente à relação da obra, do espetáculo, com o espectador. Podemos também 

traçar algumas considerações sobre a essência desse modo de criação.   

Quanto à relação com o público se destaca a característica intrínseca a esse tipo de 

processo de criação, o dialogismo. O espectador é também autor e dependendo do diálogo que 

estabelecer com a obra, esta poderá ser modificada, na medida em que o público suscitar 

reflexões nos criadores.  

No que se refere à essência do processo colaborativo, a busca de horizontalidade das 

relações entre os criadores, cabe-nos questionar: É possível estabelecer esse tipo de relação 

quando também se trata de uma relação entre educador e educandos? E quanto à necessidade 

de um “dramaturgo colaborativo”, não seria esta uma hierarquização prévia que impossibilita 

a horizontalidade nas relações? Algum tipo de relação pode mesmo ser considerada 

totalmente horizontal? 

Na criação colaborativa cada participante coloca seus conhecimentos, experiências, na 

construção do produto teatral e dessa forma borram-se as fronteiras de atuação de cada um 

deles na criação. Ao levar em consideração o conhecimento aprofundado da linguagem teatral 

do teatro-educador é possível dizer que este talvez contribua mais na criação. Isso não impede 

que um educando que tenha um conhecimento maior da linguagem musical, por exemplo, 

contribua imensamente na construção da obra, uma vez que o teatro se constitui de diversos 

elementos, como a música, o cenário, a iluminação, etc.  
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Quanto à função de “dramaturgo colaborativo”, provavelmente, no fazer tramático 

caberá ao teatro-educador, já que para incorporar a multiplicidade de vozes e o acaso 

necessita-se de uma consciência formal aguda (CARVALHO, 2009). 

Apontamos, portanto, para a possibilidade de na proposta tramática chegarmos, sim, à 

essência do processo de criação colaborativa. Mesmo que haja fragilidades no produto final, 

as virtudes desse processo devem responder bem aos propósitos do teatro-educação, diante da 

possibilidade de experienciar, conhecer, a si próprio, ao outro e a linguagem teatral.   

 

 

1.3.7 O desdobramento de papéis do educador  

Alguns são os papéis que poderão e deverão ser representados pelo teatro-educador no fazer 

tramático, destacaremos aqui dois deles, pela complexidade e por serem fundamentais em 

nossa proposta. 

Como vimos acima, um deles pode ser o de “dramaturgo colaborativo”, dependendo 

do conhecimento ou do empenho dos participantes de cada grupo na construção de um bom 

texto teatral.  

Segundo Carvalho, também é função de um bom “dramaturgo colaborativo” estimular 

as experiências produtivas e viabilizá-las textualmente. Nesse sentido, mesmo que o educador 

não assuma essa função, ele deve se colocar à disposição para desempenhar o papel de um 

“co-dramaturgo colaborativo”. 

Fundamental na proposta metodológica tramática é que o teatro-educador assuma, no 

momento de abordagem dessas diversas linguagens e manifestações artísticas, um papel de 

mediador, para não ceder à tentação de traduzi-las e com isso reduzi-las à sua própria 

percepção, interpretação e compreensão, matando a essência dialógica e colaborativa desse 

processo.  

Para desempenhar estes e outros papéis é de grande importância que o teatro-educador 

busque formações complementares, tenha boas noções de história da arte, e esteja sempre 

disposto a ampliar seus horizontes culturais. 

Devemos mencionar também que se há um desdobramento de papéis para o educador, 

estes ocorrerão também para o educando – considerado na abordagem metodológica 

tramática também como atuador18 –, uma vez que poderá colocar-se enquanto cenógrafo, 

                                                           
18 Na definição da Tribo de Atuadores, da Companhia Ói Nóis Aqui Traveiz de Porto Alegre, o atuador é a fusão 
do ator, artista com ativista político, cuja atuação não deve ficar restrita ao palco e sim comprometida com a 
realidade.  
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músico, espectador, iluminador, etc. Ao educando-atuador deve ser permitido jogar com as 

funções necessárias na experimentação e na construção do produto teatral decorrentes do 

processo tramático.  

 

 

1.3.8 Proposição ética-estética brechtiana 

Stanislavski queria algo mais do que recriar a verdade da vida no palco. Queria 
uma verdade que fosse bela, que tivesse plasticidade própria, seus ritmos sutis, sua 
vibração sensível. A visão poética brechtiana se acresce ainda de outra exigência: o 
teatro precisa de uma verdade que, além de bela, seja útil. E a utilidade é de ordem 

política. 
Sérgio de Carvalho 

 
A busca por uma práxis pedagógica teatral voltada à arte enquanto ética, política e estética, e 

que compreenda a estética relacionada à história, às culturas hegemônicas e à ideologia, já 

indica uma proximidade do teatro épico-dialético (CARVALHO, 2009) de Bertolt Brecht19 

dada sua função social. 

O teatro épico de Brecht, de acordo com Flávio Desgranges – ao pensar nos aspectos 

pedagógicos desse teatro –, constituía-se em uma tentativa de denúncia e desmontagem do 

aparato teatral burguês, não só com o desnudamento da cena, revelando as estruturas teatrais, 

mas também “[...] o desnudamento e a crítica aos mecanismos político-sociais que engendram 

a sociedade capitalista” (DESGRANGES, 2010, p. 41).  

Para Sérgio de Carvalho, o teatro épico-dialético brechtiano exige do ator  

[...] um tipo de trânsito entre o realismo detalhado do ponto de vista psicofísico e 
uma compreensão narrativa das determinações sociais e econômicas do caso. E mais 
do que isso, a interação dialética entre todos os elementos. Isso só se faz com um 
aprendizado conjunto e gradual das contradições objetivas que se manifestam nas 
contradições subjetivas. Em termos mais simples, o ator precisa escrever nos ensaios 
a história geral da peça e não apenas seu papel (CARVALHO, 2009, p.72),  
 

O que é imprescindível aos atores da Companhia do Latão, uma vez que trabalham 

com o realismo épico e utilizam como método para a criação colaborativa as ações físicas de 

Stanislavski. Esse também é o intuito do trabalho com os educandos-atuadores no fazer 

tramático.  

Ao seguir os rastros de Desgranges e Carvalho, pensamos que para além do já dito, 

muitos são os caminhos que levam o fazer tramático em direção ao teatro brechtiano. A 

complexidade das tramas tecidas em experimentações dialógicas e colaborativas é o principal, 

uma vez que essas tramas se dão nos momentos de articulação das diversas linguagens 

                                                           
19 Diretor, dramaturgo teatral e poeta alemão marxista. Desenvolveu o teatro épico, revolucionando o fazer 
teatral no século XX. 
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artísticas, que muitas vezes se apresentam em uma interação dialética, tendo as obras 

enquanto modelos de ação trabalhadas nas etapas perceptiva, interpretativa e compreensiva. 

A articulação entre as linguagens representadas como modelos de ação muitas vezes 

levanta contradições não só subjetivas, mas principalmente contradições objetivas, sociais, 

históricas, etc. 

A própria noção brechtiana de modelo de ação, considerando a criticidade do objeto, 

por meio da historicização/contextualização, nos leva a esse teatro de interação dialética entre 

o subjetivo e o objetivo, ou seja, ao teatro de Brecht. 

Ao fim do trabalho com o modelo de ação nos três momentos – perceptivo, 

interpretativo e compreensivo – o educando pode ser levado a distanciar-se do resultado 

cênico experimentado, e, no diálogo com o outro, desenvolver uma visão crítica, estranhada, 

de compreensão, visão essa, que retornará para cena, na construção colaborativa.  

Ambos os autores mencionados, Carvalho e Desgranges, ressaltam a importância da 

relação palco-plateia no teatro brechtiano, cada um com seu enfoque. Desgranges aponta mais 

diretamente para a capacidade desse teatro de proporcionar a aquisição da linguagem teatral 

pelo espectador, aponta também para a atuação produtiva do espectador. Este último é o 

aspecto mais focado por Carvalho, além do fruir estético, como veremos na citação a seguir:  

No teatro épico-dialético [...] o efeito de distanciamento se dá na relação 
historicizante estabelecida pelo trabalho dialético que ocorre no trânsito crítico e 
vivo entre palco e platéia, trabalho desapassivador, que gera uma disposição à 
atitude reflexiva conjunta ao desfrute estético da forma representacional 
(CARVALHO, 2009, p.45). 
 

A mola mestra do teatro brechtiano está no efeito de distanciamento que leva o 

espectador à reflexão, a uma leitura de mundo, que aponta para a possibilidade de um outro 

mundo. Sérgio de Carvalho afirma ainda que “o espectador precisa se sentir produtivo dentro 

das obras, ser co-responsável pela narrativa” (CARVALHO, 2009, p.194). 

As considerações acima são também pertinentes à proposta tramática, já que os 

produtos colaborativos são apresentados à comunidade da qual pertencem, apostando no 

enfoque do transformável no teatro de Brecht, e ainda, no sentido de que nem todo educando-

atuador trabalha sempre no papel de ator, constituindo-se também como espectador.   

Poderíamos ainda indicar outros fatores que aproximam o fazer tramático do teatro de 

Brecht, mas cremos já ter designado os mais relevantes, do social ao formal. 



 

2. ANÁLISE DE PRODUTOS DECORRENTES DE EXPERIÊNCIAS TRAMÁTICAS 

El arte 
El arte no solo sirve para decir lo que uno tiene que decir, sirve también para decir 

lo que uno tiene que callar 
Enrique Buenaventura 

  
Os produtos teatrais que serão apresentados e analisados a seguir são o resultado de distintos 

processos tramáticos. Eles são a tentativa de concretização de todo o já explanado acima 

sobre a nossa proposta de um teatro-educação e de uma práxis pedagógica teatral.  

A proposta para análise desse material demandava uma postura mais científica e uma 

metodologia capaz de propiciar as respostas ao nosso problema central: A partir de tramas 

tecidas nos diálogos entre as linguagens artísticas e da criação colaborativa de produtos 

teatrais através da experimentação, em que medida e de que forma se dá a apropriação da 

linguagem teatral? O processo Tramático pode propiciar uma abertura à (re)leituras do 

mundo? 

Portanto, qual seria a metodologia mais indicada? Que tipo de análise pode ser feita do 

que restou de concreto de um trabalho realizado de forma tão efêmera quanto apresentação de 

um espetáculo teatral? 

De acordo com Bessa Freire20, em artigo sobre a Análise do Discurso (AD) publicado 

no Diário do Amazonas em 27 de março de 2011, intitulado O Detetive da Palavra,  

A AD faz com a fala o que o microscópio faz com a célula: mostra aquilo que é 
invisível a olho nu [...]. A AD criou algumas técnicas que disseca o discurso das 
pessoas, entendendo por discurso qualquer produção da linguagem, desde o 
noticiário da televisão, o artigo de jornal, uma carta, um bate-papo, uma fofoca, 
enfim tudo aquilo que as pessoas falam ou escrevem, o que dizem e até o que 
deixam de dizer (FREIRE, 2011). 

 
Essa definição, embora mais recente do que a opção pela AD, se encaixou 

perfeitamente com o intuito de realização dessa pesquisa. Vejamos em seguida do que se trata 

a Análise do Discurso, e de que forma essa metodologia pôde responder aos anseios desse 

trabalho.  

    

 

2.1 SOBRE A METODOLOGIA – ANÁLISE DO DISCURSO DE INSPIRAÇÃO 

PECHEUTIANA 

A teoria da Análise do Discurso de matriz francesa foi desenvolvida por Michel Pêcheux. Ao 

partir da linguística, da psicanálise e de uma concepção marxista da ordem social 

                                                           
20 José Ribamar Bessa Freire é professor do Centro de Educação e Humanidades da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro – UERJ. 
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(INDURSKY, 2008), na AD, as linguagens são pensadas como base para processos 

discursivos, com autonomia relativa, de funcionamento fundamentalmente equívoco, 

deslizante, e que só significam na história, a partir do engajamento desejante dos sujeitos no 

fazer sentido. 

A opção pela análise do discurso de inspiração pecheutiana se justifica pela natureza 

dos dados e pela possibilidade de, num trabalho com a opacidade dos textos (os produtos 

finais), compreender as ressonâncias dos processos pedagógicos realizados, o que extrapola a 

consciência que os sujeitos envolvidos possam ter destes processos. 

Com a análise discursiva buscamos compreender como alguns sentidos/discursos são 

produzidos a partir dos textos escritos colaborativamente, sentidos/discursos estes 

relacionados às relações sociais de poder estabelecidas.  

 Olhar a opacidade dos textos para compreender os processos pedagógicos realizados e 

para compreender a produção de alguns sentidos/discursos nos textos finais relacionados às 

relações sociais de poder estabelecidas. Estes foram os objetivos das análises que seguem. 

Para tanto, o título do produto final, os nomes das personagens e seus textos na cena 

recortada são analisados em alguns funcionamentos sintáticos, quando estes apresentarem 

relevância, e em escolhas lexicais, buscando perceber a manifestação dos modelos de ação na 

construção final desses dois elementos textuais.  

Detectadas as formas como os modelos de ação utilizados no processo de criação 

apareceram no produto colaborativo final tornou-se possível tecer argumentações, reflexões e 

aproximações de respostas ao problema central da pesquisa, relacionado à apropriação da 

linguagem teatral e à abertura propiciada pela proposta tramática a (re)leituras do mundo. 

 

 

2.2 ANÁLISE DO TEXTO TEATRAL - O INÍCIO DEPENDE DO FIM 

A TEMÁTICA E A PROPOSTA DE ANÁLISE. O tema central do texto teatral O Início 

depende do fim surgiu a partir de um relato de um dos alunos que foi utilizado como modelo 

de ação. Nesse relato o educando-atuador M. contou sua experiência de migração de 

Pernambuco para o Rio de Janeiro, falou sobre suas descobertas e dificuldades no decorrer de 

seu processo de adaptação. Da migração, presente no relato de M., para a sua experimentação 

enquanto modelo de ação, migramos para a questão da moradia, apresentada como uma das 

maiores dificuldades encontradas pelos migrantes. Em improvisação realizada, estes 

sonhavam com melhor qualidade de trabalho, salário e vida, mas chegavam sem ter onde 

morar ou saber onde procurar trabalho.  
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Com a temática decidida passamos a trabalhar com modelos de ação que 

possibilitassem o desenvolvimento do tema, das cenas e das personagens. Um contato mais 

próximo de dois dos educandos com a música possibilitou trabalharmos com modelos de ação 

produzidos por eles mesmos logo de início, além dos buscados e pesquisados por nós. 

Todos os modelos de ação utilizados na criação colaborativa, e foram muitos, estão de 

alguma forma presentes, creio, em toda a produção textual final, mas destacarei aqui os que 

tiveram uma relação mais direta na elaboração do título, da cena e na construção das 

personagens envolvidas na cena selecionada para análise. Lembrando que temos como desafio 

compreender como os modelos de ação utilizados no processo de criação aparecem no 

produto colaborativo final, de que forma eles são apropriados pela materialidade textual dos 

produtos finais. Acreditamos que desta forma poderemos responder ao problema central da 

pesquisa, relacionado à apropriação da linguagem teatral e à abertura propiciada pela proposta 

tramática a (re)leituras do mundo. 

Caberá, portanto, analisarmos aqui, através da análise do discurso de inspiração 

pecheutiana, alguns elementos textuais em torno do título da peça e da apresentação das 

personagens participantes de uma cena caracterizada por relações de Opressão e Resistência, 

nosso índice global, dispositivo de entrada utilizado para selecionar trechos dos produtos 

analisados. 

Vejamos antes de mais nada a cena selecionada, aqui passível de análise. 

A CENA SELECIONADA 

CENA 2 

Corta música. Entra Ator (T) e anuncia Penúltimo quadro, o interrogatório.  

Entram Ninguém (M) e Seu Delegado (M21).  

SEU DELEGADO – A mentira e a verdade. Palavras simples. Quero a realidade. Fala! Você 

fez algo errado? Não vai dormir esta noite, verdade ou mentira? 

NINGUÉM – Sou sincero, não fiz nada.  

SEU DELEGADO - Tudo o que você faz, tudo o que você fala, você é uma mentira.  

NINGUÉM – Testemunha da verdade, Deus (me livre!). 

SEU DELEGADO – Testemunhas de mentiras, eu, você e o resto da humanidade. 

NINGUÉM – Não roubo, não roubei, juro. Por que fui preso? 

SEU DELEGADO – Não me olhe no olho, não gosto de ser encarado. Abaixe a cabeça!  

 (Entra Seu Doutor) Imprestável... (vira-se para Seu Doutor). 

                                                           
21 Iniciais dos nomes dos educandos-atuadores, representando as indicações que constaram do texto original. 
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SEU DOUTOR – Seu Delegado? 

SEU DELEGADO – Seu Doutor... Não é culpado o coitado. É só mais um pobre no Brasil. 

SEU DOUTOR – Quanto custa seu aprisionamento? Uma só noite. Estenda a mão.  

SEU DELEGADO – Opa! Fazer o quê? Quando precisar... 

SEU DOUTOR – Saberá. (sai) 

SEU DELEGADO – É... certas pessoas tem pra dar, vender e negociar (levanta Ninguém 

pela camisa e sai arrastando-o)  

NINGUÉM – Espera... Espera... 

Ouvem-se sons de espancamento, pancadas e gritos. 

 

CONTEXTUALIZANDO – AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO TRABALHO. O 

texto dramatúrgico O início depende do fim foi elaborado no decorrer da oficina de teatro 

ministrada em uma escola municipal na cidade do Rio de Janeiro – RJ, no ano de 2005. Foi 

era oferecida enquanto oficina livre e de longa duração aos alunos que cursavam da quinta à 

oitava série do ensino fundamental, no turno diferente ao das aulas obrigatórias. A faixa etária 

do grupo ia dos onze aos dezessete anos. 

A elaboração de uma apresentação era um fator condicionante da oficina, uma 

exigência feita pela direção escolar, que recebia educadores de arte de uma instituição 

filantrópica, da qual eu fazia parte do quadro de empregados, uma vez que não existiam 

professores de arte concursados ou contratados nessa escola. 

O espetáculo em questão teria como público os alunos do segundo ciclo fundamental, 

muitos deles colegas dos participantes, e professores, funcionários e comunidade em geral. O 

processo de produção e apresentação contou com o espaço escolar, uma sala ampla e o pátio 

do colégio. 

Alguns dos participantes participavam de aulas de violão e tinham forte ligação com a 

música. Não só estavam aprendendo o instrumento como também exercitavam a criação em 

composições que aproveitavam os ensinamentos das aulas. 

O conhecimento das habilidades específicas de cada educando-atuador se deu no 

decorrer dos diálogos e experimentações cênicas e eram estimuladas na medida em que eram 

requeridas como modelos de ação e fizeram a diferença no processo de elaboração do texto e 

da peça. 

A proposta colaborativa, que pressupõe uma relação horizontal, foi amplamente 

explorada. De qualquer forma existia certa hierarquia na medida em que em uma escola 
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existem, no imaginário, apenas dois personagens o que professa, ensina, e é protagonista e o 

que acata, aprende e é coadjuvante do processo educacional. No entanto, a autonomia na 

apresentação dos modelos de ação, na criação, e o direito a voz foi provocada com a intenção 

de tecer uma relação igualitária para todos, que participavam ativamente experimentando, 

construindo e sugerindo. 

OS MODELOS DE AÇÃO (DE ALGUM MODO) PRESENTES NA CENA. Muitos 

foram os modelos de ação trabalhados no decorrer do processo tramático. Conforme iam 

surgindo esboços de cena, mais as personagens e a trama iam sendo delineadas.  

O primeiro esboço da cena em questão surgiu após o trabalho com a música Pesadelo 

Preso, do aluno M. No momento inicial do trabalho com o modelo de ação, buscamos 

perceber, experienciar esteticamente a música tocada e cantada por M. Em seguida passamos 

para o momento de interpretação, onde buscamos experimentar em grupos e em cena, todos 

os aspectos da canção, desde o que foi possível entender do texto, letra, até o que foi possível 

sentir através da melodia, jogando teatralmente. Esse segundo passo é dado sem combinações 

prévias, levando para cena, após alguns minutos de reflexão individual, as sensações 

experienciadas na percepção da obra. Posteriormente buscamos compreender o modelo de 

ação, compartilhando dialogicamente os dois momentos precedentes, o individual e o 

coletivo, e contextualizando a obra, analisando-a mais friamente, para enfim retornarmos à 

cena. 

Podemos traçar analogias do que é dito na música com a situação vivida por Ninguém 

e a sua trajetória emocional na cena,  

... Não dá para vencer...  

...De repente me sinto 
sangrar...  

Não saio desse lugar 

Meu sonho onde está? 

Quero acordar... 

A luz apagou 

O sangue acabou 

Não sinto mais dor 

Não sei pra onde vou 

Ninguém me escutou 

Quando eu gritei...  
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No entanto, a presença do modelo de ação em cena se dá de forma diferenciada, ele 

não é dito tal qual foi criado, mas é retrabalhado para suprir as necessidades da personagem 

Ninguém na cena.  

Outro modelo de ação trabalhado que tem influência direta e indireta na construção 

da cena foi o filme Quanto vale ou é por quilo? de Sérgio Bianchi. Essa obra fílmica teve 

também grande influência em toda a construção colaborativa perpassando toda a produção 

final. Desde a referência para a construção das personagens e das cenas, até o 

tensionamento das relações de poder.  

A primeira consequência do trabalho com esse modelo de ação foi o surgimento do 

nome da personagem Seu Doutor, fruto da analogia traçada pelo diretor do filme entre a 

sociedade escravocrata e a sociedade contemporânea. As sequências onde aparecem 

histórias de escravos contrapostas às relações sociais atuais foram bastante debatidas. 

Consequentemente esse tensionamento de relações sociais foi indiretamente levado pra 

cena nas personagens de Ninguém, em analogia a condição dos escravos do filme, do Seu 

Doutor, aos senhores de escravos, e de Seu Delegado aos capitães do mato. 

Numa fala do personagem de Lázaro Ramos no filme, que sequestra um empresário 

que comete verdadeiras atrocidades em nome da solidariedade, ao ficar cara a cara com o 

sequestrado, é dito 

O Doutor é um grande solidário. 
 

Daí o Doutor.  

Como no esboço inicial da cena, partindo da canção de M, a instituição policial já 

tinha surgido, a denominação do Delegado foi uma decorrência natural, mas com a 

nomeação de Seu Doutor e a analogia traçada pelo grupo com os senhores de escravo, o 

Seu foi também incorporado ao Delegado, uma vez que para Ninguém ambos eram 

senhores. 

A cena do filme em que um escravo aparece preso em uma cela todo machucado, 

também serviu de inspiração para a personagem Ninguém, no sentido corporal. Assim 

como um dos instrumentos de tortura aos escravos mostrados no filme, que de acordo com 

o texto do mesmo, servia para desenvolver a humildade e subserviência do escravo, serviu 

como indicador para a posição de Ninguém na cena. E em certa medida pode ser 

perceptível na fala do Seu Delegado, quando este diz, “não me olhe no olho”. 
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Trechos específicos de duas outras canções estão presentes na cena. Da música 

Moro no Brasil, do grupo Farofa Carioca, existem influências de forma direta e indireta no 

que se refere à violência ao cidadão e à necessidade de lutar para sobreviver. 

Há muito tempo 
Venho pensando 
No povo brasileiro 
No sufoco que 
passamos 
Cada ano que passa 
Promessas nos fazem 
Mas ninguém acha 
graça 
Mas eu acredito 
Que há uma solução 
Alcançando o 
objetivo 
Com o nosso coração 
Então vai lá cidadão 
Faça por você 
Não se sinta um 
derrotado 
E lute prá sobrevivier 
Uh! Hiê! 
Lute prá sobreviver!... 
 
Moro no Brasil 
Não sei se moro 
Muito bem ou muito 
mal 
Só sei que agora 

Faço parte do País 
A inteligência 
É fundamental... 
 
Agora eu tenho aqui 
A causa do nosso 
problema 
Miséria e fome 
derrotam 
Derrotam nossa 
nação 
Prá completar 
Tem, tem 
Violência ao cidadão 
Precisamos sim 
Fazer por nossos 
irmãos 
Com a ajuda de Deus 
Deus! 
E por que não? 
Então vai lá 
Vai lá cidadão 
Faça por você 
Não se sinta um 
derrotado 
E lute prá sobreviver 

 

Da música História Real, composta pelo aluno M, logo após seu relato ter sido 

trabalhado como modelo de ação, fica a remissão a cabeça baixa de Ninguém, imposta pelo 

Seu Delegado, e a construção dos estados emocionais do mesmo. 

[...] quase chorando eu saí 
Estava doendo muito é simples 
Finalmente consegui 
Saí de cabeça baixa 
Não quis nem discutir 
Em poucos minutos já tava longe dali. 
 

Do texto Se os tubarões fossem homens de Bertolt Brecht trabalhado como modelo 

de ação ficou o reforço para o estabelecimento definitivo das relações de poder expostas na 

cena. 

[...] Se os tubarões fossem homens também acabaria a ideia de que todos os 
peixinhos são iguais entre si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam 
colocados acima dos outros. Aqueles ligeiramente maiores até poderiam comer 
os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois eles, mais 
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frequentemente, teriam bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores 
detentores de cargos, cuidariam da ordem interna entre os peixinhos, tornando-
se professores, oficiais, polícias, construtores de gaiolas, etc. [...]. 
 

Do modelo de ação, também fílmico, Cronicamente inviável (do mesmo diretor de 

Quanto vale ou é por quilo?), ficou a agressividade da cena dos policiais que atacam um 

índio na praia, funcionando como inspiração na construção corporal dos atores para as 

personagens de Seu Delegado e Ninguém. O tensionamento das relações sociais, 

característica dos filmes de Bianchi, e questões relativas à migração, também reverberam 

no texto. 

A ANÁLISE. A análise de discurso (Pêcheux, 1997; Orlandi, 2001) se caracteriza 

por uma semântica materialista, um conjunto de operações que, a partir da concretude 

simbólica dos dizeres, questiona o funcionamento (social) das interpretações. A língua e as 

linguagens são pensadas como bases para processos discursivos; bases com autonomia 

relativa, de funcionamento fortemente equívoco, deslizante, e que só podem significar na 

história, a partir do engajamento dos sujeitos no fazer sentido. 

Trataremos aqui da análise de um texto teatral, que como tal possui especificidades. 

Temos um título, lista das personagens e dos objetos que as caracterizam, descrição do 

cenário, do figurino e a marca das rubricas, que apontam entradas, saídas, ações e estados 

emocionais para as personagens. 

No título O início depende do fim, podemos ressaltar duas presenças passíveis de 

análise, a do antônimo e a da subversão da estrutura narrativa clássica.  

Os antônimos podem nos direcionar apenas para oposições lógicas, abstratas, ideais, 

mas podem também servir de meio de organização do pensamento, lidando com realidades 

complexas, polifônicas e dialéticas. Além disso, há no título uma subversão, um jogo que 

faz pensar, trabalhando um senso crítico e/ou ainda um senso de humor. 

Podemos considerar também a polissemia da palavra fim, ao mesmo tempo término 

(encerramento) e motor (finalidade, meta).  

Ao iniciar um processo tramático, creio ser importante a busca por uma narrativa 

clássica nas experimentações com os modelos de ação, onde tenhamos um início, um meio 

e um fim, nesta ordem. A sugestão para a manutenção dessa “ordem” provoca e provocou, 

no processo em questão, algumas discussões. Discussões estas que poderiam indicar 

também a presença de certa ironia no título.   
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No caso desse trabalho específico, os modelos de ação e a elaboração das cenas 

foram nos direcionando para outra estrutura narrativa, onde a inversão dos acontecimentos 

passou a ser necessária ao desenvolvimento da história e das personagens, dando maior 

intensidade aos conflitos vividos pela personagem proposta para conduzir os espectadores.  

Vale retomar ainda a força subversiva dos títulos dos dois filmes já indicados como 

modelos de ação que podem ser sentidos no texto final: Cronicamente inviável e Quanto 

vale ou é por quilo? 

Há também um trabalho de antonímia em relação aos nomes dos personagens 

Ninguém e Seu Doutor, se consideramos a memória dos dizeres, e seu direcionamento à 

interpretação (ou seja, se lidamos discursivamente com eles, e não formalmente ou 

conteudisticamente). Ninguém e Doutor são nomes comuns denotando, no texto, nomes 

próprios, de um modo que o seu antagonismo dramático é ressaltado. Entretanto, é 

fundamental perceber que não são nomes falados pelos atores e nem através de quaisquer 

outros recursos de direção (como letreiros ou vídeo), de modo que eles existem enquanto 

realidade exclusiva da construção dos personagens pelos atores, na carga dramática. 

Pelo dicionário Aurélio (2001) os verbetes ninguém e doutor são definidos da 

seguinte maneira:  

ninguém pron. indef. Nenhuma pessoa. 
doutor sm. 1. Aquele que se formou numa universidade e recebeu a mais alta 
graduação desta após haver defendido tese. 2. Aquele que se diplomou numa 
universidade. 3. Pop. Médico (2). 
 

Por essas definições podemos perceber melhor o antagonismo entre as personagens, 

uma que representa nenhuma pessoa, um nada. E a outra que possui a mais alta graduação, 

e por analogia co-textual, tudo.  

Temos, no entanto, o pronome de tratamento que acompanha a personagem tudo, a 

palavra Seu, que antecede Doutor, como popularização de “Senhor”, que segundo o Aurélio 

(2001) remete a  

senhor (ô) sm. 1. Amo, patrão. 2. Indivíduo importante. 3. Homem idoso, 4. 
Tratamento de cerimônia ou respeito dispensado aos homens. 5. Deus. [Com 
inicial maiúscula, nesta acepç.]. 
 

A personagem do Seu Delegado desempenha a função de representante dos 

interesses do Seu Doutor, para o qual Seu Delegado é subordinado, se levarmos em conta a 

definição de delegado. 
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delegado sm. 1. Aquele que recebeu delegação (2). 2. A maior autoridade policial 
numa delegacia. 
 

Seu delegado é apenas um alguém a quem se delega tarefas, como sugerem as 

seguintes falas: 

SEU DOUTOR – Quanto custa seu aprisionamento? Uma só noite. Estenda a 
mão.  
SEU DELEGADO – Opa! Fazer o quê? Quando precisar... 
SEU DOUTOR – Saberá. (sai) 
 

Por delegar e delegação, com o auxílio do Aurélio, compreendemos: 

delegar v.t.d. 1. Transmitir por delegação (2). T.d.i. 2. Enviar (alguém) com 
poderes de julgar, resolver, etc. [Conjug.: 11 [dele]gar] 
delegação sf. 1. Ato ou efeito de delegar. 2. Comissão (3) que confere a alguém o 
direito de agir em nome de outrem. 3. P. ext. Comissão representativa. [Pl.: -
ções.]. 
 

Mas ao mesmo tempo em que delegado é aquele que recebe delegação, delegado 

também é a maior autoridade policial numa delegacia. E, enquanto autoridade maior, tem 

poderes sobre aqueles que possivelmente o consideram como Seu Delegado, ou seja, na 

cena analisada, Seu Delegado exerce poder sobre a personagem de Ninguém. E para 

Ninguém o Delegado é Seu, não no sentido de ser dele, mas Senhor dele naquele momento, 

já que ele, Seu Delegado, o mantém prisioneiro. Já o Seu Doutor é Senhor de Seu Delegado 

e de Ninguém, pois ambos estão submetidos a ele. 

Vemos já aí a expressão de relações de poder. O poder que o Seu Doutor tem em 

relação ao Seu Delegado e que este, por sua vez, tem em relação a Ninguém, como vemos 

indicado pela situação onde Seu Delegado interroga, questiona, põe em dúvida as palavras 

de Ninguém, como vemos na fala seguinte: 

SEU DELEGADO - Tudo o que você faz, tudo o que você fala, você é uma 
mentira.  
 

Um recurso utilizado pela análise do discurso é o da parafrasagem, que nos ajuda a 

desconstruir as evidências do dizer, as evidências de que haveria uma única forma de dizer 

aquilo que se diz. Assim, busca-se mostrar que as diferentes formas (factíveis) de um dizer 

afetam a interpretação disso que concretamente se diz.  

Na fala acima, Seu delegado já apresenta a sentença de Ninguém: culpado. Quanto a 

isso Ninguém diz: 

NINGUÉM – Sou sincero, não fiz nada. 
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Podemos parafrasear e jogar com a relação entre as orações, refletindo sobre estas derivas: 

Sou sincero quando digo que não fiz nada. 
Sou sincero quando digo que não faço nada. 
Sou sincero, pois não fiz nada.  
Sou sincero pois não faço nada.  
Sou sincero mas não fiz nada. 
Ninguém é sincero quando diz que não faz nada. 
Ninguém é sincero, mas eu não fiz nada. 
 

Em relação a Ninguém, para o Seu Doutor, Seu Delegado expressa algum tipo de 

compaixão na frase, 

SEU DELEGADO – Seu Doutor... Não é culpado o coitado. É só mais um pobre 
no Brasil. 
 

Mas sua autoridade é imposta a Ninguém, mesmo que ele acredite no que diz acima. 

Podemos verificar toda a autoridade que o Seu Delegado impõe a Ninguém  

SEU DELEGADO – Não me olhe no olho, não gosto de ser encarado. Abaixe a 
cabeça!  
(Entra Seu Doutor) Imprestável... (vira-se para Seu Doutor). 
 

Existem diferentes alocutários (destinatários) nas falas acima. A primeira é dita 

diretamente para Ninguém, assim como a segunda, sendo que, no entanto, esta última é dita 

na presença do Seu Doutor. Temos então a imposição e realização da autoridade de Seu 

Delegado (de sua força ilocutória) a Ninguém, e a demonstração dessa autoridade (suas 

performatividade, o caráter perlocutório22) para o Seu Doutor. 

Outro sentido presente na primeira fala acima pode ser o de um deslizamento, onde 

o Seu Delegado demonstra reconhecer a injustiça presente em seu ato interrogatório, na 

medida em que diz não querer ser olhado nos olhos. Ora, “não encarar”, em nossa cultura e 

memória discursiva, é tanto fugir e desconhecer quanto não desafiar – permanecer 

submetido, subordinado.    

Na fala seguinte de Seu Delegado, esse sentido se expande, pois Ninguém é 

exemplo de só mais um pobre no Brasil. Os pobres no Brasil são assim tidos por nada, e 

também isentos de culpa (e de qualquer papel relevante na história, na sociedade), coitados, 

não reparáveis23.  

                                                           
22 Os termos alocutário, ilocutório e perlocutório referem-se não a análise do discurso, mas a teoria 
pragmática de Austin. Os dois últimos remetem, respectivamente, ao que se faz quando se diz, e o efeito 
almejado com esse fizer. 
23 Um exemplo. Em programa televisivo da Rede TV de 2010 a atriz global Suzana Vieira, explicando a 
ausência de seu marido em uma festa, foi provocada pelo repórter, que perguntou se ele, o marido, tinha 
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SEU DELEGADO – Seu Doutor... Não é culpado o coitado. É só mais um pobre 
no Brasil. 
 

Desse modo, Seu Delegado torna-se porta-voz dos autores, enunciador (ponto de 

vista) legitimado e constituído a partir de modelos de ação como a música do conjunto 

Farofa Carioca. Essa personagem funciona numa contradição entre o Seu Doutor e 

Ninguém. Poderíamos pensar outras analogias da condição dessa personagem com a 

condição dos próprios alunos, “delegados” a apresentarem uma peça, tendo de se submeter 

a diferentes autoridades (como a da própria professora e seu processo “proposto”), mas 

também tendo de se fazerem sujeitos de sua própria produção e escrita teatral colaborativa. 

Seu Delegado é submisso e submete, comportando-se como um joguete de uma 

consciência distorcida, que se presentifica no diálogo que segue 

SEU DOUTOR – Quanto custa seu aprisionamento? Uma só noite. Estenda a 
mão.  
SEU DELEGADO – Opa! Fazer o quê? Quando precisar... 
SEU DOUTOR – Saberá. (sai) 
SEU DELEGADO – É... certas pessoas têm pra dar, vender e negociar (levanta 
Ninguém pela camisa e sai arrastando-o).  
 

Ao dizer, “certas pessoas têm pra dar, vender e negociar”, Seu Delegado deixa 

transparecer uma consciência sobre a realidade e as relações sociais, mas acaba colocando-

se aí na posição de um ninguém que nada faz, nada fez e nada pode fazer, deixando-se 

sugar pelas ventosas do sistema, levantando Ninguém pela camisa e arrastando-o. E ainda 

na sequência, torturando-o. 

É possível verificar uma situação de opressão intensa, onde a personagem de 

Ninguém é certamente mais oprimida, mas, em grau muito menor, Seu Delegado também o 

é. Seu Delegado demonstra certa conivência com a opressão que sofre, pois o poder que lhe 

é permitido exercer parece compensar a opressão sofrida. Seu Delegado também oprime, e 

essa contradição da personagem é expressa dialeticamente, quando assume as duas funções, 

a de oprimido e a de opressor. Essa personagem representa também a instituição policial, 

que enquanto instituição é fundamentalmente opressora, ou repressiva, podendo ser 

também considerada, no contexto brasileiro, estruturalmente sucateada e socialmente 

odiada. 

                                                                                                                                                                                 
ficado em casa cuidando dos cachorros. Ela respondeu que em sua casa NINGUÉM precisa cuidar dos 
cachorros pois ela tem muitos empregados.  
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Seu Delegado, a personagem que está entre os antagônicos Ninguém, nada, 

oprimido e Seu Doutor, tudo, opressor, é, a meu ver, nessa análise a personagem que 

melhor possibilita a leitura das relações de poder estabelecidas.    

 

 

2.3 ANÁLISE DO ROTEIRO PARA TEATRO GESTUAL – FÁBRICA DE LOUCOS 

A TEMÁTICA – INTRODUÇÃO. O tema central do roteiro teatral Fábrica de Loucos 

surgiu a partir das gravuras de M. C. Escher trabalhados enquanto modelos de ação. Os 

primeiros deles foram Ordem e Caos, Oito cabeças, Escada acima e escada abaixo e 

Côncavo e convexo. Esses modelos de ação ao serem trabalhados pelos educandos-

atuadores nos três momentos, inspirados por Eni Orlandi, o da percepção, o da 

interpretação (em cena) e o da compreensão, nos trouxeram a temática Sociedade que 

enlouquece.  

As gravuras de M. C. Escher (que podem ser vistas no anexo), logo no primeiro 

momento, o perceptivo, trouxeram o tema loucura, diante, creio, da exacerbação de 

imagens fantasiosas, com suas repetições rítmicas, com a exploração máxima de espaço e 

repetições ilimitadas - segundo M. C. Escher “imagens de pensamento” (ESCHER apud 

TASCHEN, 2006, p. 5) com seu típico caráter figurativo.   

Em seguida, no momento interpretativo, foi levantado o tema sociedade, 

principalmente no trabalho com as obras Côncavo e Convexo e Oito Cabeças. Mais tarde o 

tema surge novamente em Relatividade. Essa “sociedade” apareceu em cena dividida em 

duas, a elite e os trabalhadores, mas em ambas, as personagens das obras nos jogos 

surgiram como loucas ou a ponto de enlouquecer. 

Todas as obras de M. C. Escher que trabalhamos suscitaram a reflexão sobre a 

loucura, mesmo no terceiro momento de trabalho, onde buscamos compreender as obras 

contextualizando-as24. E compreender a percepção que tivemos delas, a interpretação que o 

grupo deu a elas de maneira quase que inconsciente, em improvisações, e de que forma essa 

interpretação das obras podem ser compreendidas, de forma a desnaturalizá-las e estranhá-

las, lançando um olhar de fora para todo o processo de trabalho. 

                                                           
24 No caso das gravuras de M. C. Escher contamos com escritos do próprio que descreviam as obras, com sua 
biografia e os principais acontecimentos das décadas de maior produção do artista gráfico no mundo. 
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Tema definido, debatemos sobre loucuras cotidianas e surgiram questões como a 

condição da mulher, dos moradores de rua, dos loucos por dinheiro, dos viciados, dos 

explorados, dos torturados.  

Em seguida foram trabalhadas outras obras de M. C. Escher como Circulação, 

Encontro e Limite circular IV (Céu e Inferno). Também como modelo de ação foi 

trabalhada uma grande lista de filmes, que serão comentados conforme necessário para as 

análises, alguns diretamente direcionados à criação e construção das personagens e outros 

mais direcionados à criação e construção das cenas. Também foram trabalhadas diversas 

músicas, uma animação de Anna Henckel intitulada Busby, textos teatrais e ainda relatos de 

experiências pessoais dos educandos.  

QUADROS SELECIONADOS. A análise do discurso de inspiração pecheutiana 

que será realizada abaixo, é preciso lembrar, levantará alguns elementos textuais em torno 

do título da peça e da apresentação das personagens participantes dos quadros 

caracterizados por relações de Opressão e Resistência, o índice global, dispositivo de 

entrada utilizado para selecionar trechos dos produtos analisados. 

Diferentemente do texto dramatúrgico O início depende do fim, aqui, com Fábrica 

de loucos, temos um roteiro para teatro gestual, e como tal possui suas especificidades, 

como o maior detalhamento na descrição de ações das personagens, movimentação cênica 

precisa e direcionamentos para a iluminação. Outra questão relevante é a da nomeação das 

personagens, presentes no roteiro com o intuito maior de colaborar com o processo de 

criação das personagens fornecendo aos atores um elemento identitário das mesmas. 

Quadro 1 

Enquanto os espect-atores se acomodam as personagens mantêm o 

comportamento e o desenvolvimento das ações do prólogo espalhados pela sala. 

Somente luz branca. Música Stereolab. 

No momento em que a platéia já estiver acomodada se inicia mais uma sequência 

de ações das personagens, já com alguma interação entre eles. 

Mulher Maria Maria se abraça as pernas do Mercenário. Este corre atrás da Outra 

Mulher, mesma história!?, esta alterna resistência e desistência frente às 

investidas do Mercenário. 

Revolucionária observa o público, passa perto deles, mas tenta ser discreta. Se 

esgueira pelos cantos, quando passa pelo Mercenário tem tremores, ele, mesmo 
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na ação com a Outra Mulher, Mesma história!? dedica olhares amedrontadores e 

intimidadores para a Revolucionária.  

A personagem Mãe, mais uma passeia pela sala com um travesseiro branco nos 

braços, o embala como a uma criança. 

A Operária dorme realizando os mesmos movimentos precisos de antes.  

O Mendigo caminha coçando suas partes íntimas e cheirando as mãos, 

acompanhado por seu cachorro imaginário. Quando vê o latão de lixo corre até 

ele e tentando escondê-lo leva-o até o centro e começa a revirá-lo. A Enfermeira 

que organizava a bandeja dos remédios vai até o Mendigo e o retira da lata de 

lixo levando-o até a esquerda baixa, este, mesmo conduzido a força pela 

Enfermeira chama desesperado por seu cachorro.  

A situação entre o Mercenário e a Outra Mulher, mesma história!? se complica e 

ele a agarra a força. A Enfermeira largando o Mendigo corre até o Mercenário, dá 

a ele mais dinheiro. Ele se afasta, e ela ajuda a Outra Mulher, mesma história!? a 

se recompor.  

Ao perceber que tudo está mais tranquilo, observa rapidamente o público, apaga a 

luz branca, sai e tranca a porta. 

A música que estava ao fundo é cortada.  

 

Quadro 2 

Os refletores se acendem. 

A Mulher Maria Maria está no centro à frente, foco nela, que tem sombras 

projetadas nas paredes. Ela observa alguns dos espect-atores, depois cada um dos 

internos. 

Todas as outras personagens estão na penumbra dos refletores da Mulher Maria 

Maria. 

Outra Mulher, mesma história!?, que está no centro da parede lateral esquerda da 

sala, esfrega o chão compulsivamente. 

Mãe, mais uma, que nesse momento está no centro da lateral direita, nina o 

travesseiro, cantarolando baixinho Lullaby de Brahms. 

A Operária já de pé, mas ainda de olhos fechados, próxima a parede lateral na 

direita alta, trabalha executando seus mesmos movimentos de forma precisa. 

O Mercenário está de pé próximo ao fundo, no centro, contando seu dinheiro.  

O Mendigo que estava na parede lateral, esquerda baixa, corre até o centro e 

carrega o lixão até o fundo traçando uma diagonal. Neste ponto está a 

Revolucionária e ao vê-la o Mendigo retorna a sua posição inicial e senta-se 

encolhido, permanece assim até o fim do quadro. 
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Revolucionária observa o latão, retira o sutiã por baixo da blusa e simula que 

acende um isqueiro para queimá-lo, segura o sutiã acima do latão e dá socos no 

ar, como quem protesta. 

A Mulher Maria Maria que antes observava a tudo e todos sentada, vai curiosa, 

em direção a Revolucionária, na esquerda alta. A primeira é rapidamente 

contaminada pela ação da segunda. 

Inicia-se a música Maria Maria. 

A Mulher Maria Maria também retira seu sutiã e o atira no latão e dá socos no ar. 

Em seguida ela caminha em direção a Mãe, e realiza a mesma ação que ela, nina 

um bebê imaginário. Depois se dirige até a Outra Mulher, mesma história!? e 

também limpa o chão freneticamente. Na sequência vai até o Mercenário e 

abraça-o por trás, ele a ignora. Ela segue em direção a Operária e executa os 

mesmos movimentos precisos desta. 

Essa sequência de ações da Mulher Maria Maria repete-se 4 vezes, a cada vez que 

reiniciar sua sequência o ritmo de suas ações é acelerado assim como a música 

Maria Maria, que também é alterada em seu tempo e distorcida.   

Mulher Maria Maria mostra visíveis sinais de cansaço, até que se esgota e a 

música termina. As demais personagens continuam suas ações em câmera lenta. 

Entra música No Analices.  

Caminha novamente até o centro e começa a rasgar sua roupa, sua pele, 

completamente desnorteada, até cair no chão.  

 

Quadro 12 

Refletores da frente e laterais acessos. 

Entra música É Proibido Proibir. 

Revolucionária vem caminhando do fundo para a frente, dando socos no ar, como 

quem participa de uma passeata, reivindicando. 

Toca uma sirene.  

Revolucionária ameaça fugir, mas antes que possa o Mercenário a segura por trás. 

Amarra seus braços nas costas e venda seus olhos. 

Música continua com Cabra-cega. 

Mercenário gira a Revolucionária, como quem brinca de cabra-cega. A solta por 

um momento e ela cai. 

Fim da música. 

Ele a golpeia com chutes e a arrasta pelos cabelos.   

Coreografia – Tortura. 
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Quando o Mercenário está quase sufocando a Revolucionária. Entra a 

Enfermeira. 

 

CONTEXTUALIZANDO – AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO TRABALHO. 

O roteiro de teatro gestual foi produzido por alunos de um curso técnico para atores em 

Manaus - AM, em uma instituição particular, no decorrer da disciplina Expressão Corporal, 

com duração de seis meses e dois encontros semanais com três horas de duração, no ano de 

2006. 

Um importante fator condicionante para a produção escrita e para a montagem do 

espetáculo era a necessidade de apresentação pública, na qual estariam presentes 

professores do curso e da instituição (que possuía uma série de outros cursos técnicos na 

área de comunicação), e demais profissionais desta. A apresentação pública consistia 

também na avaliação final da disciplina. 

O curso, como já mencionado acima, era em uma instituição particular, portanto, 

pago. E esse era mais um fator importante para a produção, mediante a ideia de que, se 

reprovados, teriam que pagar novamente para cursar a disciplina no semestre seguinte. 

A faixa etária do grupo era extensa, com educandos dos 18 aos 35 anos. Isso, no 

entanto, pôde intensificar os diálogos e as experimentações, já que possuíam experiências 

de vida bastante distintas. 

Os alunos participantes desse processo possuíam segundo grau completo e tinham 

intenção de cursar o terceiro grau em áreas afins às Artes Cênicas – isso porque as 

universidades da cidade não ofereciam o curso de Teatro. Em conjunto com este curso 

alguns deles já cursavam faculdade em áreas como Comunicação Social, História, Letras e 

Direito. Outros trabalhavam, e havia ainda os que trabalhavam e estudavam. Para todos o 

Teatro se constituía em uma paixão. 

As habilidades específicas de cada um e de suas áreas de atuação foram utilizadas 

na construção do espetáculo, na medida em que se apresentavam nos diálogos que iam 

sendo tecidos e nos modelos de ação que iam sendo por eles levados. 

As duas produções aqui analisadas, como já mencionado, foram elaboradas 

colaborativamente. Esse tipo de produção pressupõe uma relação horizontal, onde cada um 

dos participantes coloca em jogo seus conhecimentos específicos em prol da construção do 
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espetáculo. Crendo que nenhuma relação pode ser de todo horizontal, principalmente 

quando se trata de educador e educandos, penso, porém, que a proximidade maior da faixa 

etária de educandos-atuadores com a da educadora neste segundo caso – diferentemente da 

experiência com os educandos do processo de O início depende do fim –, possibilitou uma 

relação com maior horizontalidade, constituindo um processo mais colaborativo.  

A ANÁLISE – TÍTULO. No título Fábrica de loucos é possível perceber, além da 

temática tecida através da experimentação com as obras de M. C. Escher, a presença de 

alguns outros modelos de ação trabalhados em aula, de maneira direta ou indireta, como 

trechos dos filmes Nós que aqui estamos por vós esperamos de Marcelo Masagão, A classe 

operária vai ao paraíso de Elio Petri, Tempos Modernos de Charles Chaplin e Metrópolis 

de Fritz Lang. Estas três últimas películas citadas trazem como cenário a fábrica.  

Fábrica tem como uma de suas definições25 “estabelecimento industrial equipado 

com máquinas capazes de transformar matéria-prima em produtos prontos para o 

consumo”. Tal como está no título do roteiro, Fábrica de loucos, insinua que a sociedade 

fabrica loucos em série, e podemos reforçar essa ideia e ainda complementá-la, de acordo 

com a definição acima. A sociedade – máquina capaz de transformar matéria-prima 

humana em produtos prontos, para “consumo”, ou seja, produtos humanos que consomem e 

que, se consomem e são consumidos pelo sistema esquizóide, criador de uma sociedade 

louca (MARCONDES FILHO, 2003, p. 10), que “[...] estimula, desenvolve, favorece 

comportamentos dissociativos, que em indivíduos isolados aparecem como 

esquizofrênicos” (Ibidem, p. 11).  

Para a palavra louco as definições tomam certa amplitude podendo significar desde 

aquele que perdeu a razão até aquele que é dominado por paixão intensa. Essa definição 

abre portas para dizer que as palavras significam de acordo com os interlocutores, que 

produzem os efeitos de sentido. 

No roteiro para teatro gestual em questão temos os loucos que perderam a razão, os 

loucos que se apaixonaram intensamente por algo ou por alguém, o insensato, o excêntrico, 

o imprudente, o doidivanas... Todos submetidos ao poder de uma instituição manicomial 

destinada a eles pela sociedade, com uma história e ideologia dominante.   

                                                           
25 As referências utilizadas para as definições trazidas são sempre do dicionário Aurélio. 



49 
 

 

Portanto, no título Fábrica de loucos, Fábrica é a sociedade, máquina criadora de 

um véu que aparta o homem da sua relação com o mundo, produzindo loucos por tabela. De 

acordo com Marcondes Filho, “O sistema de produção da loucura, reforçando esses estados 

patológicos latentes nas pessoas, torna-as aptas para entrar na máquina e operá-la, 

participando do teatro do mundo. O preço do ingresso é a saúde mental” (Ibidem, p.13). 

Ainda segundo Marcondes Filho, a sociedade “se impregna nas relações de poder, de 

possessão, do prazer em subjugar os outros e é de natureza eminentemente social. Por isso, 

as sociedades tornam-se usinas de produção de neuroses [...]” (Ibidem, p. 13). 

Importante mencionar que a indústria manauara ganhou mais força nos últimos 

anos, e que um dos educandos, funcionário de uma fábrica de CDs e DVDs, contribuiu 

enormemente para o curso através de seu relato, trabalhado enquanto modelo de ação, que 

aproximou o grupo da loucura que envolve a produção em série, onde o operário 

permanece durante toda a sua jornada realizando a mesma tarefa mecânica e além disso é 

constantemente pressionado a produzir mais e em menor tempo, tendo ainda que lidar com 

abusos como o do banco de horas, assujeitando-se cada vez mais para poder manter seu 

emprego.  

Para Karl Marx, “[...] o homem se mostra imperfeito [...] quando se trata de criar um 

movimento uniforme e contínuo” (MARX, 1982, p. 83). Ao ser obrigado a realização de 

movimentos repetitivos no decorrer de longos períodos o sujeito é desafiado em sua 

sanidade.   

Não intencionamos, todavia, com o título do roteiro em questão, vitimizar 

completamente o homem frente à sociedade, de modo que colocamos em voga opressões, 

mas também resistências – como veremos nas análises abaixo. Conforme Marcondes Filho, 

os homens não são meros figurantes nesse grande teatro social, ocupado de forma 
dominante por poderes cegos, por sistemas e máquinas impessoais, por campos 
psíquicos nos quais não podem interferir. Ao contrário, os homens fabricam 
coletivamente sua própria loucura, a reproduzem cotidianamente, colaboram em 
cada ato social que realizam, mesmo achando que, como ‘mais um’ nessa 
infinidade anônima, em nada podem interferir na sociedade.  
 

Torna-se impossível, portanto, reduzir o homem a um eterno assujeitado. Contudo o 

título Fábrica de loucos pode sugerir essa visão única, deixando de suscitar reflexões 
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prévias nos espect-atores acerca das contradições intrínsecas as sociedades. Uma falha em 

nosso ritual, já que todo ritual tende a falhar26. 

A ANÁLISE – PERSONAGENS E QUADROS. Partindo das ações descritas das 

personagens no quadro 1 nos deparamos com o nome Mulher Maria Maria, nomeação esta 

que deriva diretamente da música Maria Maria, trabalhada como modelo de ação. No 

entanto, é de se estranhar o substantivo feminino seguido de um nome próprio que se 

repete. Na música de Milton Nascimento e Fernando Brant, podemos dizer que Maria 

Maria representa as mulheres que têm força, raça e gana; ou que por sermos mulheres 

temos estes atributos; ou mesmo que estes são intrínsecos às mulheres, uma vez que Maria 

Maria representa a todas.  

Também pela própria duplicação deste nome que, num determinado imaginário, é 

sinônimo de mulher que trabalha em atividades domésticas, Maria Maria ressoa na música 

enquanto símbolo de resistência. No roteiro, a personagem Mulher Maria Maria, antes de 

ser a Maria Maria é “apenas” uma mulher com desejos, que luta para manter as 

características implícitas em seu nome, mas que enlouquece, sucumbe, diante de tantas 

exigências feitas pela sociedade, que muitas vezes se contrapõem aos seus desejos mais 

íntimos – como descrito no quadro 2. Com o início da música Maria Maria, a Mulher ao 

imitar as ações das outras personagens femininas ao som da canção, que tem um trecho 

repetido e distorcido forçando um ritmo frenético na execução das diferentes ações,  

mostra visíveis sinais de cansaço, até que se esgota e a música termina. 
 

Uma mulher que luta por seus direitos, que trabalha, é esposa, cuida do marido, dos 
filhos e da casa, condição da maioria das mulheres no mundo, é certamente uma mulher 
forte, mas que diante da pressão da sociedade e do automatismo cada vez mais presente na 
realização de suas tarefas vê a conquista de seus sonhos – de igualdade, de poder trabalhar, 
amar e ser amada, ser mãe e ter um lar – se transformar em  penosas obrigações, aceitá-las e 
ser feliz, sendo esta última exigência não só dirigida a mulher, mas a todos, causando o 
efeito contrário. 

                                                           
26 “[...] parece que a questão da linguagem, a dos efeitos de fronteira e a da irrupção do irrealizado podem se 
amarrar à figura da interpelação ideológica dos indivíduos em sujeitos, introduzida por L. Althusser em um 
artigo demasiado célebre para que retomemos aqui o seu comentário; contentemo-nos em lembrar que as 
práticas ideológicas são aí caracterizadas como ‘reguladas por rituais nos quais as práticas se inscrevem no 
seio da existência de um aparelho ideológico, mesmo que seja uma mínima parte deste aparelho: uma pequena 
missa em uma pequena igreja, um enterro, um pequeno jogo em uma sociedade esportiva, um dia de aula em 
uma escola, uma reunião ou um encontro de um partido político etc. (...). E acrescentaremos que levar até as 
últimas consequências a interpelação ideológica como ritual supõe o reconhecimento de que não há ritual sem 
falha, desmaio ou rachadura: ‘uma palavra por outra’ é uma definição (um pouco restritiva) da metáfora, mas 
é também o ponto em que o ritual chega a se quebrar no lapso ou no ato falho”. (PÊCHEUX, 1990, p. 16 -17)   
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Nossa Mulher Maria Maria resiste e desiste diante das opressões sofridas, sua 

desistência é evidenciada com as seguintes passagens do roteiro: 

Caminha novamente até o centro e começa a rasgar sua roupa, sua pele, 

completamente desnorteada, até cair no chão. 

Antes disso, no quadro 1 do roteiro temos a seguinte passagem: 

Mulher Maria Maria se abraça as pernas do Mercenário. Este corre atrás da Outra 
Mulher, mesma história!?... 
 

A frase acima mostra a submissão da personagem, de joelhos, abraçada às pernas do 
Mercenário, que aí não é somente o Mercenário, mas também representa o homem, o 
opressor, a sociedade.     

Os trechos mencionados acima poderiam indicar a obrigatoriedade da resignação 

feminina às condições que são impostas às mulheres. O que poderia ainda, de certa forma, 

reforçar essa ideia é a entrada da música No analices que diz, “Se queres ser feliz como me 

dizes, não analises, não analises”. O que permanece então é a ideia do eterno carregar da 

cruz. Ou será que é possível, a partir desse desfecho, com a personagem completamente 

desnorteada com a canção No analices ao fundo – que pode também ser interpretada como 

ironia – vislumbrar a seta que indica um caminho de luta, em frente e ascendente ao indicar 

que as imposições da sociedade são tão absurdas que só nos resta ignorá-las dando asas aos 

nossos maiores desejos? 

O substantivo mulher, primeiro nome da personagem, tem como complemento um 

nome próprio que se repete, mas também seria legítimo interpretar Mulher como sujeito e 

Maria Maria como predicado adjetivando a mulher/Mulher.  

Michel Pêcheux em Semântica e Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio, 

afirma que um nome próprio funciona como um objeto, retomando a definição do lógico 

filósofo alemão Gottlob Frege de objeto: “tudo que não é uma função” (FREGE apud 

PÊCHEUX, 1997, p. 105). Pêcheux sustenta a diferenciação de um objeto e uma função 

dizendo que “a denotação de um nome próprio é um objeto determinado, e a denotação de 

um predicado é um conceito” (PÊCHEUX, 1997, p. 106).  

Com base na afirmação acima, podemos dizer que Mulher Maria Maria é um nome 

próprio e por consequência um objeto, no entanto Mulher Maria Maria se apresenta 

também enquanto função, predicado e conceito. Neste sentido todas as personagens do 

roteiro em análise são objetos, mas também e acima de tudo conceitos, que atuam nas 

construções das mesmas.  



52 
 

 

Mulher Maria Maria é a primeira a ter suas ações descritas nos quadros 1 e 2, isso 

porque ela é a mais complexa das personagens, não só por explicitar as contradições que 

vivem a maioria das mulheres, mas também por possuir características presentes nas outras 

cinco personagens femininas do roteiro e por ter inspirado a criação delas. Portanto, a 

personagem Mulher Maria Maria serviu de inspiração para a construção das outras 

personagens femininas, que por sua vez também puderam inspirá-la.  

Neste sentido, todos os modelos de ação trabalhados visando a construção das 

personagens Outra Mulher, mesma história!?, Mãe, mais uma, Operária, Revolucionária e 

Enfermeira, colaboraram para a criação da Mulher Maria Maria, e vice-versa. 

Outra Mulher, mesma história!? tem referência direta à Mulher Maria Maria em seu 

nome-conceito. A primeira aparece logo em seguida da segunda, o que também estabelece 

uma relação entre essas personagens, visto o pronome outra, que a difere de uma. Quanto 

aos pontos de exclamação e interrogação, ao mesmo tempo que possibilitam afirmar uma 

mesma história para uma mulher diferente –  no sentido de que as histórias das mulheres se 

repetem, são quase sempre as mesmas –, permitem também questionar essa “verdade” 

contida no imaginário coletivo, de que as mulheres são todas iguais, de que nasceram para 

sofrer, padecer.  

Mãe, mais uma traz um nome-conceito que poderia suscitar a ideia de que as mães 

são iguais. No entanto, isso se desfaz na apresentação da cena dessa personagem, na qual 

ela sufoca o próprio filho. Raras são as mães que fazem isso, indicando que as mães não 

podem ser todas iguais.  

Até aqui podemos perceber na nomeação-conceitualização dessas personagens 

femininas algumas contradições que não aparecerão nos nomes das outras três mulheres do 

roteiro, que possuem um sentido único, a que cuida, a que trabalha e a que revoluciona. 

No entanto as contradições presentes nestas três últimas estão nas ações delas. A 

Revolucionária que se esgueira pelos cantos, a Operária que realiza os mesmos 

movimentos repetitivos dormindo, e a Enfermeira que tem o poder nas mãos – podendo 

por isso até descuidar dos internos – e que comanda todas as personagens confinadas na 

instituição manicomial.  

Podemos dizer da Revolucionária que sua principal função é resistir, mas no quadro 

12 ela é forçada a desistir pelo Mercenário ao ser torturada 
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Ele a golpeia com chutes e a arrasta pelos cabelos.   

Coreografia – Tortura. 
 

Da Operária podemos questionar, se ela trabalha na fábrica ou se é trabalhada por 
ela.  

A Operária já de pé, mas ainda de olhos fechados, próxima a parede lateral na 
direita alta, trabalha executando seus mesmos movimentos de forma precisa. 

E da Enfermeira, que deveria ter como principal função cuidar dos enfermos, atua 

também oprimindo-os, pois é detentora do poder: a única que pode liberar os pacientes do 

confinamento, única com acesso aos remédios, e que possui “passe livre” para lidar com 

todos, como podemos ver nas passagens: 

A Enfermeira que organizava a bandeja dos remédios vai até o Mendigo e o retira 
da lata de lixo levando-o até a esquerda baixa, este, mesmo conduzido a força 
pela Enfermeira chama desesperado por seu cachorro. 
(A Enfermeira) Ao perceber que tudo está mais tranquilo, observa rapidamente o 
público, apaga a luz branca, sai e tranca a porta. 
 

Semelhante à personagem Seu Delegado em O início depende do fim, a Enfermeira 

representa a instituição manicomial, que enquanto instituição é fundamentalmente 

opressora ou repressiva, podendo ser também considerada, no contexto brasileiro, 

estruturalmente sucateada e socialmente invisível diante da cegueira e ignorância da 

maioria das pessoas ditas normais a respeito do tema loucura.  

Podemos verificar até então que existem contradições exploradas nas personagens 

femininas. O princípio da apreensão dessas contradições podem ter se dado a partir das 

oposições nas gravuras de M. C. Escher, de forma mais evidente nas obras Ordem e Caos, 

Encontro e em Limite circular IV (Céu e inferno), e no título das obras Concavo e Convexo 

e Escada acima e escada abaixo. Lembrando que as obras imagéticas de M.C. Escher 

foram as primeiras trabalhadas como modelos de ação nesse grupo, sendo possível, 

portanto, que tenham tido um peso maior no que diz respeito à concepção do espetáculo. 

O jogo com oposições surge nas cenas, ações, e marcam presença também na 

escrita, com palavras antônimas, no roteiro como: 

Este corre atrás da Outra Mulher, mesma história!?, esta alterna resistência e 
desistência frente às investidas do Mercenário. 
 

O mesmo acontece com alguns outros modelos de ação como as seguintes músicas: 

Maria Maria, “mistura dor e alegria”; Aprendendo a jogar de Guilherme Arantes, 

apresentada na voz de Elis Regina, “nem sempre ganhando, nem sempre perdendo”; e O 
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Buraco do espelho de Edgard Scandurra e Arnaldo Antunes, “no lado de lá onde eu caí, pro 

lado de cá não tem acesso”. 

Ao retomar a questão feminina que surge com força total no texto analisado é 

preciso ressaltar que o modelo de ação que impulsionou essa centralidade à questão da 

mulher refletida no quadro 2, foi a sequência do filme Nós que aqui estamos por vós 

esperamos de Marcelo Masagão, onde é representada a trajetória da mulher no século XX. 

Questões formais como por exemplo a inspiração em uma boa atuação em 

determinado filme, surgida a partir da experimentação com modelos de ação, ou 

determinada expressão facial e/ou corporal, a iluminação com seu focos, também estão 

muito presentes no produto final textual de Fábrica de loucos. Como a ação da 

Revolucionária descrita no quadro 2: 

Revolucionária observa o latão, retira o sutiã por baixo da blusa e simula que 
acende um isqueiro para queimá-lo, segura o sutiã acima do latão e dá socos no 
ar, como quem protesta. 
 

A película Nós que aqui estamos por vós esperamos apresenta um take onde 

mulheres queimam seus sutiãs o que de maneira direta influencia o trecho do texto acima. 

Também no mesmo filme é mostrada uma cena bastante chocante de um soldado de guerra 

que tem espasmos musculares decorrentes do uso de armas, fazendo com que o soldado não 

consiga controlar seu corpo. Já neste caso, a imagem é utilizada como inspiração pela 

personagem Operária, conforme registrado em relato da educanda, na realização dos 

movimentos precisos, que supostamente realizava na linha de montagem da fábrica onde 

trabalhava, mesmo enquanto dormia. 

A Operária dorme realizando os mesmos movimentos precisos de antes. 
 

Na personagem masculina Mendigo, podemos exemplificar um momento de 

inspiração formal que se apresenta no roteiro da seguinte maneira:  

o Mendigo retorna a sua posição inicial e senta-se encolhido, permanece assim 
até o fim do quadro. 
 

Nas obras de M. C. Escher intituladas Escada acima e escada abaixo e Côncavo e 

Convexo existem figuras humanas que inspiraram a personagem Mendigo, de acordo com 

relatos do educando-atuador. Na primeira obra citada, um dos personagens que estão fora 

do circuito na escadaria no topo da construção, está sentado, encolhido na escada de entrada 

do prédio. O que de acordo com o relato do educando-atuador que interpreta o Mendigo, 
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proporcionou ainda, de forma mais abstrata, a ideia de exclusão, mesmo incluso, recluso, 

em uma instituição manicomial. Na segunda obra a figura se encontra sentada, de olhos 

fechados com o rosto apoiado nos braços e nas pernas. Ambas possibilitaram uma 

identificação da personagem.  

No Mendigo, aquele que mendiga, que pede com humildade, que pleiteia 

servilmente, de acordo com algumas das definições do Dicionário Aurélio, pode-se 

constatar também a resistência conforme a seguinte passagem do quadro 1: 

[...] mesmo conduzido a força pela Enfermeira chama desesperado por seu 
cachorro.  
 

Quem precisa ser conduzido à força, certamente oferece alguma resistência. Isso 

reforça a presença da oposição, contradição nas personagens do/no roteiro.     

A personagem o Mercenário Opressor, como dito acima, representa o poder cego, o 

gênero masculino, a sociedade, podemos dizer, porque não, que representa também o 

sistema, que oprime, como nas seguintes descrições no roteiro: 

[...] o Mercenário. Este corre atrás da Outra Mulher, mesma história!?, esta 
alterna resistência e desistência frente às investidas do Mercenário. 
[...] Mercenário [...] dedica olhares amedrontadores e intimidadores para a 
Revolucionária. 
Revolucionária ameaça fugir, mas antes que possa o Mercenário a segura por 
trás. Amarra seus braços nas costas e venda seus olhos. 
Ele a golpeia com chutes e a arrasta pelos cabelos.   
Quando o Mercenário está quase sufocando a Revolucionária. Entra a 
Enfermeira. 
 

Na última citação acima temos, no entanto, a entrada da Enfermeira, a única 

personagem que tem algum poder sobre ele, seja reprimindo-o ou o chantageando como 

descrito no quadro 1: 

A Enfermeira largando o Mendigo corre até o Mercenário, dá a ele mais dinheiro.  
   

A lista de modelos de ação utilizados para a criação das personagens é grande, e 

além dos modelos utilizados para a criação colaborativa das cenas e do roteiro, cada 

educando-atuador teve uma lista bastante direcionada de modelos de ação sugeridos pelo 

grupo. Cabe mencionar a lista de modelos de ação utilizados no quesito filmes, que foram 

apresentados enquanto modelos em trechos (a maioria) ou na íntegra. 

GERAIS 
Bicho de 7 cabeças 
Meu melhor inimigo 
Que bom te ver viva 

Cabra-cega  
Nós que aqui estamos por vós esperamos 
A classe operária vai ao paraíso 
Cronicamente inviável 
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Terra em Transe 
Ilha das flores 
MULHER MARIA MARIA 
Nós que aqui estamos por vós esperamos 
Libertárias 
As horas 
A excêntrica família de Antônia 
Terra em Transe 
Retrato de Teresa 
 
MÃE, MAIS UMA 
Vidas Secas 
 OPERÁRIA 
A classe operária vai ao paraíso 
Tempos Modernos  
Metrópolis 
OUTRA MULHER, MESMA 
HISTÓRIA!? 
Bandido da Luz Vermelha 
 
REVOLUCIONÁRIA 
Que bom te ver viva 
Cabra-cega  

Nós que aqui estamos por vós esperamos 
Anos Rebeldes  
Terra e liberdade 
Libertárias 
 
 
ENFERMEIRA 
Réquien para um sonho 
Busby (animação) 
 
MENDIGO 
Ilha das flores 
Cronicamente Inviável 
A margem da imagem 
 
MERCENÁRIO  
Cronicamente inviável 
Quanto vale ou é por quilo 
São Paulo, Sociedade Anônima  
Terra em Transe 
 
 
 

 

Por se tratar de um roteiro para teatro gestual recorremos aos recursos sonoros como 

forma de complementar na construção do espetáculo. As músicas e efeitos utilizados em 

cena e pontuados no roteiro tinham uma função semântica, ajudando a fazer sentido, 

contradizendo, sublinhando, deslizando, didatizando, complexificando, enfim, agindo na 

construção do tecido significante. Há de ressaltar que estas nem sempre foram utilizadas de 

forma reta, direta, linear, mas também foram colocadas em cena de modo fragmentado, 

desconstruídas, com o intuito de abertura, de garantia da presença de mais uma “voz” na 

voz mesma da linguagem teatral. Desta forma buscamos explorar a polifonia intrínseca à 

linguagem teatral, assim como a polissemia que se realiza em toda obra de arte, sobre seus 

suportes de sensibilidade.   

Cada quadro deste roteiro é destinado a “contar a história” de um personagem, do 

porque de estarem naquela instituição, de como a sociedade “os enlouqueceu”, e aí as 

músicas têm papel fundamental, atuando quase como atores coadjuvantes. Por isso vale 

também ressaltar as músicas utilizadas nos quadros analisados: 

QUADRO 1. Stereolab – buscou estabelecer um clima psicodélico. 
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QUADRO 2. Maria Maria – buscou a construção e desconstrução do papel da 

mulher na sociedade contemporânea, sendo apresentada de forma bastante repetitiva e 

distorcida em cena.  

Ainda neste quadro, No Analices – buscou sugerir e instigar a reflexão dos atos e da 

cena protagonizada pela Mulher Maria Maria. 

QUADRO 12. É Proibido Proibir – buscou contextualizar a cena.  

E também neste quadro, Cabra-cega – buscou contradizer a brincadeira de cabra-

cega realizada na cena. 

No caso do último quadro citado consideramos o silêncio, no decorrer da cena que 

segue com uma coreografia que simula a tortura, também como música, aqui mencionado 

somente com o intuito de ressaltar a importância desta “voz” explorada em Fábrica de 

loucos. 

 

 

2.4 QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

Embora o foco dessa pesquisa tenha sido a análise discursiva realizada com os textos 

decorrentes de experiências tramáticas, visando a aproximação não com um relato 

consciente e coerente dos seus sujeitos participantes, mas o contrário, nos abstemos de 

realizar quaisquer tipo de análises acerca das falas dos mesmos. 

No entanto, como participantes das experiências trabalhadas, creio ser justo mais 

uma vez dar voz às vozes que constituíram o material dessa pesquisa – o que permitiu e 

permitirá aparar arrestas, modificar, redesenhar, improvisar novamente a cena, re-montar o 

filme, reescrever a partitura, se necessário for, do fazer tramático. Assim sendo e assim 

vendo, apliquei um questionário àqueles com os quais ainda tinha (ou consegui) contato. 

As respostas de seis perguntas elaboradas com a intenção de obter mais subsídios 

para aproximações de respostas ao problema central desse trabalho, dizem muito e pouco, 

surpreendem e sensibilizam, e dão um toque especial à pesquisa, mesmo não tendo sofrido 

nenhum processo de análise. No futuro tal procedimento poderá ser útil, de modo a 

contribuir para a reflexão da abordagem metodológica tramática. 

Exporei a seguir as perguntas realizadas e algumas das respostas dadas por alguns 

dos participantes dessas experiências que responderam ao questionário via correio 
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eletrônico. A única exceção que foge a regra foi a participação de uma educanda integrante 

de outro grupo, de outras experiências tramáticas, não das aqui analisadas, que por 

acompanhar de perto o processo de O início depende do fim se ofereceu para dar um 

depoimento sobre o texto e sobre o fazer tramático. Este virá por último. 

O único pedido feito aos educandos antes de responderem às perguntas foi para que 

relessem os respectivos textos escritos, enviados também via correio eletrônico.   

Os nomes dos educandos são preservados, estando indicados por suas iniciais. 

Perguntas 
1-Depois da releitura do texto “O início depende do fim” / “Fábrica de loucos”, alguma lembrança 
vem a memória de maneira mais forte, ou mais divertida, ou mais emocionante?  
2-O nosso trabalho marcou, ou ainda marca, de alguma maneira o seu modo de ser? 
3-Houve alguma modificação do seu olhar para o mundo e para a vida pessoal, decorrente do nosso 
processo de trabalho? 
4-No nosso processo de trabalho, você pôde perceber a presença de outras disciplinas, áreas de 
conhecimento, além do próprio teatro. Quais? 
5-Algum evento, na criação, teria sido diferente, se hoje fosse recriado, com mais experiência de 
vida? O que?  
6-Alguma posição ideológica/política hoje é fruto daquelas questões da peça? 
 
 
Respostas 
1- 
Olha, quando eu reli o texto, me lembrei de muitas coisas legais cara!! Fiquei emocionado em 
vários momentos, e lembrei que eu era bem revoltado quando tinha meus 17 anos. O que eu lembro 
de mais forte é isso, a minha revolta com o mundo. Emocionante? uhm, aquela sensação de fazer 
parte de um grupo. Eu me sentia importante de alguma maneira. Cara, eu fazia teatro e isso era 
muito bom pro meu ego. M. 
 
As três opções, de forma mais forte pela intensidade das cenas, divertida pelos momentos de 
ensaios, começamos a lembrar de todo o processo de criação e mais emocionante por lembrar, 
depois de tanto tempo, dá uma enorme saudade de tudo e de todos. Da vontade de fazer tudo de 
novo, dá vida aqueles personagens. L. 
 
Lembro de todo o processo, as conversas, os exercícios corporais, os filmes. A lembrança que me 
vem à memória é lúdica, pois não esqueço uma relação de filmes passada à turma para que 
pudéssemos ter referências corporais e faciais. Lembro do exercício de criação de movimentos 
próprios, onde cada aluno desenvolveu coreografias, enfatizando movimentos que representassem 
seu personagem. A lembrança mais forte que tenho da realização do trabalho é a reação do 
público ao perceber estar inserido na história. Ao fim, quando a enfermeira entrega remédios ao 
espectador percebi a desconfiança de alguns, outros acharam divertido, outros recusaram, mas no 
fim, todos acabaram “entrando na loucura”. P.  
 
Bom, eu me lembrei do processo de criação da peça, desde as atividades iniciais, voltadas para o 
corpo dos atores, que foi bem divertido, até o processo de criação dos personagens, que foi muito 
interessante e rico, pois criávamos um pouco mais a cada dia, e a peça e os personagens iam 
ganhando vida conforme o trabalho ia progredindo. 
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Lembro que nós (alunos) escolhemos músicas para nossos personagens e apresentamos 
movimentos para eles se expressarem. Eu levei uma música cantada pela Elis Regina, "Vivendo e 
aprendendo a jogar", foi um momento muito importante pois foi quando eu decididamente assumi 
minha personagem de vez...  
Outra coisa muito importante foi o material de apoio como filmes, documentários, que ajudaram a 
esclarecer o contexto da minha personagem (uma mulher que havia sido torturada durante a 
ditadura), tive então acesso a informações que eu desconhecia sobre essa época, sobre o que 
aconteceu no Brasil, como foi para as pessoas que vivenciaram tudo aquilo e principalmente, sobre 
o que fizeram com as mulheres que foram torturadas. E até hoje me choca o fato desse assunto ser 
evitado, ignorando os abusos que foram cometidos... 
Enfim, esse trabalho foi imensamente importante para mim, a nível pessoal, por gerar um 
esclarecimento e amadurecimento para a minha pessoa no mundo, e a nível artístico, por permitir 
minha participação ativa na criação da personagem, incentivando que eu pesquisasse e trouxesse 
elementos para o trabalho. 
Outra lembrança foram os momentos com meu parceiro de cena, representávamos uma cena de 
tortura da época da ditadura e meu colega de cena era bastante forte.. rs..  
Foi o trabalho que mais me “entreguei”, que fui mais fundo... V. 
 
A primeira coisa que veio a memória, foi o espaço físico da Fundação, principalmente o primeiro 
jardim, após a porta principal, que ficava ao lado da nossa sala, local que iniciamos o trabalho da 
fábrica de loucos.  
Lembrar do meu personagem trouxe uma sensação agradável, principalmente quando comenta da 
música dela, eu particularmente já gosto da música e relembrar ela ligada ao personagem foi 
prazeroso. Na sequência veio a imagem do personagem do W., que era o meu preferido, pela 
inocência dele e pelo amor ao seu cachorro. O personagem do R. também trouxe boas lembrança, 
acho que ele foi o que melhor conseguiu representar a face de um louco, sua expressão era 
fascinante, se encontra-se alguém com aquele sorriso na rua ficaria com medo. Outra cena que 
lembrei e que me emociona é a da P., na coreografia de tomar a sua pílula, acho que foi a cena 
mais bonita, e que reflete toda a idéia do texto, no meu entendimento a pessoa que devia ser a 
normal, era a mais louca de todas. V. 
 
A reeleitura do roteiro me fez lembrar que eu não havia esquecido o trabalho. Engraçado... Eu 
estava lendo e me vinha à cabeça a cena seguinte, os gestos, as ações, as músicas, as sensações. 
Também lembro de um processo duro, sofrido, exaustivo, dos domingos que abrimos mão para que 
o trabalho ficasse pronto à tempo, das dificuldades empostas pela coordenação do espaço físico 
(fundação) para a execução do trabalho, o que nos dava mais garra e força de vontade de realizá-
lo, do medo em fazer um trabalho totalmente diferente do que  considerava ser teatro. Até então, 
tinha em mente como TEATRO, um processo onde você chegava, encontrava um texto pronto, 
decorava este texto, dava forma aquele texto, e praticamente sofri uma quebra de "conceito". A 
proposta era criar... elaborar coletivamente... propor... poder sugerir o que seria a cena. Um 
processo coletivo de construção que nos mostrava que éramos capazes de fazer. W. 
 
 
2- 
 
Esse trabalhou marcou sim. Como eu disse na resposta anterior, fez bem pro meu ego. E até hoje 
marca. Eu sempre tive uma característica que alguns colegas de turma criticavam, a minha 
seriedade com tudo o que eu fazia. E hoje eu vejo que essa seriedade ainda é marca minha. 
Comprometido com tudo que me é designado. É bem verdade que eu já tinha propensão à ser 
disciplinado, mas o curso de teatro, em geral, ajudou a formar o meu caráter e a me disciplinar. M. 
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Sim, pois me fez refletir mais sobre algumas ações minhas e dos outros. L. 
 
Nunca havia pensado na insanidade como tema de um trabalho dramático, mas ao realizá-lo 
percebi que existem muitas possibilidades e isso marcou o meu modo de ser, pois hoje, vejo esta 
temática como ampla possibilidade de desenvolver trabalhos dramáticos, literários, de pesquisas 
acadêmicas e artísticas. P. 
 
Com certeza, sim. O processo de estudar as artes cênicas, e os trabalhos desenvolvidos, foram 
muito importantes para minha formação. 
O trabalho da “fábrica dos loucos” foi um dos trabalhos mais importantes que desenvolvemos 
durante o curso, uma pena não termos registrado em filmografia. 
Ele marcou meu modo de ser por ter sido um trabalho que exigiu bastante de mim mesma, exigiu 
que eu literalmente desse “a cara a tapa”, exigiu que eu buscasse em mim: força, coragem, 
destemor, ira, revolta, ímpeto e também vulnerabilidade, fragilidade, medo, dor... 
E marca meu modo de ser, por ter sido um trabalho do qual eu me orgulho de ter participado. 
Os trabalhos desenvolvidos nesse processo foram todos intensos. Acho que essa é a melhor palavra 
para descrever. Foram trabalhos cheios de vida e de aprendizado. V. 
 
Na época o trabalhou marcou muito.  
Primeiro no que se refere ao trabalho de interpretação, a metodologia da professora foi diferente 
do que eu já havia feito, existia uma busca interna pelo personagem, foi muito bom para meu 
crescimento como atriz. 
Em relação ao texto, marcou o fato de apresentar um outro mundo, um local onde alguns faziam o 
que queriam sem medo de mostrar seus sentimentos, o que parecia bom, e ao mesmo tempo um 
local onde outros estavam presos a fantasmas, coisas ruins das quais não conseguiam se livrar, 
outro fato marcante que trouxe um enriquecimento pessoal, foi a visita ao hospício, ver a realidade 
das pessoas reais com problemas nos faz refletir sobre nossas próprias condições psíquicas. 
Hoje, posso afirmar com precisão, que qualquer situação que remeta a loucura, faz voltar a mente 
a visita aos "loucos" reais, e faz novamente refletir sobre o que é loucura, além do trabalho de 
busca do personagem que ficou enraizado na minha mente .V. 
 
Não sei se encarei bem essa idéia de "ser capaz de fazer uma dramaturgia". Levei tão à sério essa 
idéia que nos meus próximos 4 trabalhos independentes, eram montagens de dramaturgias 
próprias, talvez equivocadas e imaturas. 
Fora esta confusão pessoal... o trabalho marcou sim, de forma bastante expressiva, o meu modo de 
ver teatro, não sei bem explicar como, mas talvez seja algo como... parar de encarar o teatro como 
uma simples brincadeira, embora me divirta muito quando estou encenando/ atuando. W. 
 
3- 
 
De cara a resposta é com certeza. Quando eu escrevia aquelas letras doidas e sem sentido (que não 
passavam, como eu já disse, de desabafo de um adolescente com vontade de gritar para o mundo o 
que pensava), confesso que era vaga a minha noção de problemas sociais (mas quando se é um 
jovem sedento por soluções para problemas sociais não se escuta ninguém e fala o que quer, sem se 
preocupar com nada. Porque o que interessa é o agora), principalmente vendo de hoje (certas 
coisas da até vergonha -risos). Porém, veio a calhar de a R. entende, interpretar esses textos, que 
nem eu fazia idéia do que significavam. Engraçado né?! Eu que os fiz mas não sabia "pra que 
servia". Então, quando eu reli o texto e vi pedaços de textos revoltados, escritos por mim, me senti 
orgulhoso de ter vivido aquilo. Bom, eu acho que não respondi né?! rsrs. Nas respostas anteriores 
tem trechos que juntando-se com esse, dá uma resposta mais completa. O curso de teatro foi 
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importantíssimo na minha vida. Ele foi o primeiro degrau para estar onde estou. Entendeu? O 
PRIMEIRO!! Isso marca muito. M. 
 
Sim, me fez ter uma visão mais sensível em relação ao outro, perceber que tudo que acontece com 
você, o que fazem com você, influencia no seu modo de ser. L. 
 
Por um bom tempo, após o processo, permaneceu em mim a mania de procurar fragilidade na 
personalidade de pessoas ao meu redor. Gostava de imaginar o que poderia levar uma pessoa à 
loucura. Uma dieta balanceada, a busca pelo corpo perfeito, o sonho de “crescer na vida”, uma 
história de amor, o trabalho estressante, enfim... se eu achasse a postura da pessoa  um tanto 
quanto obsessiva já temia que a mesma pudesse enlouquecer. Acho que no fim, maluca estava 
sendo eu. Confesso que após o processo, de maneira que nem sei como explicar, incluí a loucura na 
minha vida, ser louco pareceu-me algo normal. Paradoxo, né!? Mas concluindo, a mim, não havia 
estranhamento na loucura. P. 
 
Sim. Fez parte do processo do trabalho a visita a um hospício da cidade de Manaus. Eu nunca 
havia ido a um lugar como aquele e ver aquelas pessoas, percebê-las, procurar compreendê-las, 
com certeza mudou algo em mim.  
Também me fez despertar para essa questão social, de quem são os “loucos”, qual a história que 
eles têm para contar, o que levou a determinada pessoa ser considerada “louca”, como o Estado 
lida com essas pessoas especiais.... 
Acredito que há sim a necessidade de um lugar especial para essas pessoas, não um manicômio, 
mas um lugar onde elas tenham qualidade de vida, com atividades esportivas, trabalhos manuais, 
etc.. 
Na minha vida pessoal, talvez o trabalho tenha agido como um desafio, acredito que mudou minha 
percepção de mim mesma, da minha força, criatividade, capacidade de expressão... 
 E o trabalho como um todo, foi muito importante para a turma toda, acredito que todos crescemos 
muito durante o processo. V. 
 
Dentro da área profissional, modificou a forma de encarar um personagem, aprendi que tenho que 
tentar entrar na mente do personagem, ser o personagem em todos os sentidos, buscar o que ele 
realmente sente, para então conseguir interpretar ele. Também reflito mais quando vejo 
personagens na TV, alguns demonstram mais sintonia que outros. Resumindo o trabalho de 
interpretação feito, me tornou uma espectadora mais critica. 
Na vida pessoal, deixou o entendimento das loucuras mais claro, principalmente das loucuras 
decorrentes de traumas, como o da operária. Aprendi que temos que tentar entender o pq da 
reação de algumas pessoas, não podemos apenas achar que são loucas sem conhecer sua história 
de vida. V. 
 
Eis o ponto principal do trabalho, que agora, alguns anos após, me considerando mais maduro, 
consigo enxergar com mais clareza. 
Este é um trabalho que não queria ter parado de fazer. Embora tenhamos feito apenas uma 
apresentação, o processo de pesquisa, ensaios, foi muito importante. 
Na época de realização do trabalho, não considerava ter uma visão formada do mundo, e tratar de 
assuntos sociais... "injustiças" me fizeram perceber que o mundo não gira em torno do meu 
umbigo. 
E achava isso! Que coisas ruins só acontecia comigo. Que meus problemas eram os maiores do 
mundo. Que tinha uma péssima vida... e... vejo a importância de se trabalhar com jovens, pessoas 
em formação, discutindo essas "mazelas" sociais. W.  
 
4- 
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olha, eu confesso que nao lembro muito claramente disso. Ah sim!! Claro que pude!! A música! 
Claro. Como poderia não lembrar. Além disso, também teniha aqueles exercícios que ainda hoje 
(de vez em quando) pratico, que é FAZER CARETA EM FRETE AO ESPELHO e CONTROLAR A 
RESPIRAÇÃO. Esse último eu uso com muita frequencia. Em qualquer situaçao de nervosismo ou 
tensão, estou eu lá ME CONSENTRANDO NA RESPIRAÇAO. M. 
 
Sim, psicológicas, um grande trabalho de corpo, pesquisas históricas sobre a mulher,movimento 
operário, a ditadura e principalmente o universo da loucura. L. 
 
Eu percebi a presença da expressão corporal com introdução à dança. Além disso, percebi que 
cada personagem possui uma história diferente, mas todos sofrem de um problema mental que os 
fazem tão iguais. Uma personagem representa um sistema tentando coordenar todos os outros, 
sendo que este sistema sofre tanto desse problema mental quanto os outros personagens. Além do 
teatro percebi, simbolicamente, uma iniciação a aspectos psicológicos, sociais e filosóficos. P. 
 
Sim. Foi possível perceber a presença das pesquisas históricas, e a presença de áreas de 
conhecimento como psicologia, acho que sociologia também( uma vez que fomos fazer 
“laboratório” em um hospital psiquiátrico), além de artes plásticas ( nas imagens utilizadas, 
fotografias, ilustrações usadas como base para os exercícios), os filmes e documentários também 
foram muito importantes, assim como a pesquisa das músicas, complementaram o trabalho de 
expressão corporal, não só para o trabalho desenvolvido, foram aprendizados importantes 
para a formação dos atores envolvidos.V. 
 
Não sei se é exatamente isso, mas acreditro que o que aprendemos engloba a área de sociologia, 
entendo que álém de interpretar estudamos o comportamento humano, bem como sua aceitação na 
sociedade. ESpecificadamente nesse trabalho, foi observado com riqueza de detalhes o 
comportamento dos "loucos"  e o mais interessante, a nossa aceitação enquanto "normais" em 
relação a eles. V. 
 
Acho que um pouco de história do Brasil, pela costrução do texto e processo de escrita dos 
personagens, um pouco de Língua Portuguesa, além da Antropololia, Sociologia... W. 
 
5- 
 
Ah, certamente muita coisa seria deiferente. Hoje  eu tenho mais noção do que É a sociedade e a 
minha posiçao dentro dela, coisa que eu não tinha muito conhecimento, SÓ REVOLTA. Hoje ainda 
sou revoltado com muitas coisas na nossa sociedade, como por exemplo, A SOCIEDADE 
FAVORECE NATURALMENTE QUEM TEM MAIS PODER AQUISITIVO. Hoje eu percebo, que 
de onde eu estou (faculdade, trabalho ou amigos de lazer- futebol sagrado de fim de semana) e 
depois de ja ter lido diversos textos (que são dados na faculdade, inclusive), que, ou você se inclui 
nesse meio social ou é excluido. Ou melhor, quando você convive com determinadas pessoas, a 
tendência é que você absorva alguns hábitos e até costumes. Comigo não é difrente. Mas se tem 
uma coisa que eu não gosto é consumismo. Logo, eu vou contra muitos do meio em que vivo. Mas 
não me sinto excluido, pelo contrário. Eu sei me impor!! Sou decidido no que acredito. No que 
tenho dúvida, posso me deixar levar se não for contra o que penso. E  o que não acredito ser bom, 
nem pratico. 
Agora respondendo a pergunta. Acho que eu acrescentaria mais coisas. Talvez o texto ficasse até 
mais rico. Como eu disse, a minha cabeça hoje está mudada, tenho mais conhecimento (que bom 
né. Imagina se tivesse parado naleque tempo em que não era aberto a novas coisas. Onde apenas a 
minha verdade prevalecia - lógico que pra mim só!!). M. 
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Sim, eu procuraria usar mais a minha emoção, através do meu olhar, que guardou muita coisa de 
lá pra cá, e agente acaba carregando isso pra toda a vida. E usar com mais precisão os 
movimentos do corpo. L. 
 
Lembro que durante o processo, surgiu a ideia de visitarmos o Hospital Centro Psiquiátrico 
Eduardo Ribeiro. Se não me falhe a memória, alguns alunos visitaram o lugar, eu não pude ir e 
creio que, esta experiência, faria diferença na criação da minha personagem. Foi difícil ser 
manipuladora, controladora, ter pulso firme com aqueles louquinhos que, na maior parte do tempo, 
se mostraram tão comportados. Penso que durante as intervenções da enfermeira poderia haver 
conflitos maiores e a enfermeira poderia seguir um exemplo real, executando um tratamento 
semelhante ao executado pelos enfermeiros do Hospital Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, 
tratamento este que eu não sei como é, mas creio que seja algo inigualável, trabalho de força física 
e psicológica. Desrespeito, falta de educação e crueldade, um tipo de trabalho que só me imagino 
fazendo para compor personagem. P. 
 
 
Não sei. Mas acredito que sim, alguma coisa seria criada de forma diferente, sim. Pois “nunca nos 
banhamos duas vezes no mesmo rio”... Talvez fizéssemos gravação do trabalho, em vídeo, talvez a 
história ganhasse um contexto maior, maior duração ou a história teria outros desfechos, enfim... 
Talvez daríamos continuidade ao trabalho, pois a maioria de nós ficou satisfeita com os resultados 
do trabalho. V. 
 
Tendo a oportunidade de refazer o trabalho, eu visitaria mais "loucos", e conversaria com mais 
pessoas "normais" sobre o q ue acham deles. V. 
 
Talvez o processo de construção do personagem fosse mais profundo ou melhor compreendido 
ainda durante o processo de construção dos personagens. Talvez na época, alguns personagens 
tenham sido apenas estereótipos. W. 
 
6-  
 
Olha, só o sentimento de revolta contra a classe dominante, que se ativa a cada situaçao de abuso 
que vejo (na tv, jornais, internet, etc.). A poilica é uma coisa séria. Quando se está com o poder se 
percebe o quanto ele é bom, e ai, até o mais revolucionário pode vir a sucumbir e tornar-se 
burguês. Um bom exemplo do que eu falei é o livro A REVOLUÇAO DOS BICHOS,  de George 
Orwell, onde os porcos começam pregando que todos são IGUAIS, e no final vemos o que 
acontece! Sou a favor do socialismo. Mas um SOCIALISMO DE VERDADE. Mas isso é 
beeeeeeeeeem complexo. M. 
 
Sim, mudou o meu jeito de pensar e agir, me fez tomar algumas posições em determinados 
assuntos, que antes não tinha coragem, no caso do meu personagem (operária) procurei entender 
mais esse universo do trabalhador e acabei fazendo algumas escolhas na minha vida. L. 
 
Não diria que tomei uma posição ideológica/política, mas as questões da peça me fizeram ser 
curiosa sobre como o ser enlouquece, o que leva o ser à loucura, o que é loucura. Também, a partir 
das questões da peça, me senti curiosa a entender como funciona o sistema de recuperação, 
reabilitação e cuidados com doentes psiquiátricos e passei a comparar esse tratamento com a 
relação existente entre o sistema educacional (normas, aprovar ou ensinar, ensinar e educar) e os 
professores e alunos. Alunos passam a ser os loucos, professores passam a ser a enfermeira e o 
sistema do hospício e o sistema implantado na educação. É como se nenhum dos dois (educação e 
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psiquiatria) não fosse importante para o sistema. Sei lá... uma viagem percebida através de estágio 
pela graduação de Licenciatura em Letras. P. 
 
 
Presto mais atenção ás questões manicomiais, e ás discussões sobre a ditadura e as torturas 
realizadas, especialmente ás mulheres,sempre me interessei pelas questões feministas, mas creio 
que o trabalho favoreceu que me aprofundasse mais no assunto e tivesse mais abertura 
para assimilar de uma outra forma, com mais envolvimento. V. 
 
Lembranças do trabalho vem a tona frente a situações parecidas, principalmente, no meu caso, 
relacionadas a direitos trabalhistas. V. 
 
Sinceramente não sei se excluisvamente pelas questões abordadas na peça e pelo profundo 
processo que tivemos... mas talvez pelo conjunto de acontecimentos que foram acontecendo nos 
últimos anos, não sei nem se isso pode ser considerado um posicionamento político ou ideológico, 
ou apenas um pensamento político e ideológico, talvez pense muito sobre a realidade do Brasil... 
um ator pensador... um pensator! kkk Mas não me manifesto ou participo de forma efetiva em 
algum grupo ou entidade, mas minha forma de pensar sobre a vida, sobre a realidade humana, 
mudaram. W. 
 
Comentário sobre o fazer tramático e o texto O início depende do fim 
 
Não sei se sou capaz de escrever algo sobre esse texto e sobre este fazer tramático... 
Mas irei tentar. 
Bom do pouco q conheço de teatro, penso q este texto se encaixa perfeitamente em uma das 
definições a mim dadas : “o Teatro é o cotidiano mostrado com uma super lente de aumento”.  
E nesse texto consigo enxergar perfeitamente isto, a realidade dos jovens q o criaram. 
Como exemplo disto tem a  própria ordem do texto,  o fato de ele começar do fim, ja chama atenção 
pra quem ta de fora e q  nem sempre entende  os meios q justificam os fins. 
Infelismente nunca vivenciei de fato esse momento de montagem e pesquisa deste fazer. 
Pois no meu primeiro contato com a R. o grupo ja tinha o texto pronto, eu só cheguei para o 
espetáculo em si. Mas o texto havia sido criado (confeccionado) da mesma maneira, através de 
relatos, registros, idéias, pensamentos e sentimento do grupo. Digo infelismente pois acho uma 
esperiencia muito rica de criação e aprendizado. 
Como atriz amadora q sou, batalhando a oito anos para aprender sempre mais sobre teatro, 
aprendi q não precisamos criar ou inventar personagens,  não podemos “inventar” e ou “criar” 
sentimentos. Só é possivel nós senti-los. E com esse método consigo enchergar perfeitamente este 
conceito. 
O faro de sempre se falar em assuntos polemicos, coloca-se mesmo o dedo na ferida. Pois a 
relidade quando mostrada nua, crua e usando a lente de aumento q o teatro nos permite, chama a 
atenção e acorda o telespectador. M. 

 
 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os produtos das experiências tramáticas analisados são heterogêneos entre si. Dois 

contextos, duas cidades, faixas etárias diferentes, interesses diferentes e experiências 

igualmente diferentes.   

No entanto, algumas analogias puderam ser traçadas entre os materiais analisados, 

como a presença marcante de instituições que são criticamente representadas como motor 

das opressões e resistências encenadas. Em O Início depende do fim a cena recortada se 

passa numa delegacia, caracterizando a instituição policial. No roteiro Fábrica de Loucos, 

opressão e resistência se dão em uma instituição manicomial.  

Um dispositivo de análise explorado é o jogo com antônimos nos textos, que no 

sentido mais simplório pode indicar apenas dualidades, mas também pode indicar a 

presença da polifonia e da dialética, movimento na construção do conhecimento.  

O senso crítico parece ser também um traço marcante nos produtos finais, uma vez 

que questionam ou colocam em jogo o senso comum partilhado, ou seja, o da hegemonia 

dominante.  

Os modelos de ação que surgem na criação colaborativa final, mesmo quando 

aparecem tal qual sugerido para trabalho nos momentos perceptivos, interpretativos e 

compreensivos, como no caso da imagem da Revolucionária queimando o sutiã em Fábrica 

de Loucos, não aparecem apenas como ilustração nem bricolagem, eles aparecem 

vinculados a algum tipo de questionamento.  

Nesse exemplo citado, com as repetições da Mulher Maria Maria, que completa 

todo um circuito de ações, também se dão a ler alguns questionamentos: lutamos pelo 

direito de igualdade, mas agora não só não conquistamos essa igualdade, mas também 

acumulamos funções que nos distanciam cada vez mais de uma meta de equivalência em 

relação aos homens... queremos lutar pela causa feminina, no entanto mal damos conta de 

nossas pequenas “causas” do dia-a-dia... será que compensa, diante de todas as minhas 

obrigações, lutar por qualquer causa? A luta de tantas e tantas mulheres trouxe de fato 

avanços na questão feminina? A música Maria Maria apresentada como modelo de ação, 

no roteiro, é distorcida, repetida, ensandecida, e até de certo modo traída, provocando 

outros sentidos na questão da mulher na sociedade. 
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Um modelo de ação combinado a outro que insinua quase sempre mais de um 

sentido à cena, mais de um sentido às personagens, ao sugerir movimento, refutando 

sentidos únicos, histórias únicas, que são comumente contadas como “as verdadeiras”, de 

acordo com a ideologia, remete à interação dialética mencionada por Carvalho (2009).  

Consideramos que, quando os educandos-atuadores são convidados a teatralizar o 

contexto sócio-político e cultural, fazendo interagir diferentes linguagens e manifestações 

artísticas, numa práxis teatral-pedagógica voltada à experimentação dialógica e ao processo 

de criação colaborativa, estes processos propiciam (re)leituras do mundo. E ainda que ao 

jogar com a realidade numa aula de teatro, abrindo brechas para a manifestação do desejo 

dos educandos-atuadores, e promovendo o fazer processual e colaborativo, se configura 

efetivamente em uma estratégia pedagógica de conhecimento do mundo e da linguagem 

teatral. 

Assim também é para o professor Flávio Desgranges, de modo que, em suas 

palavras, “[...] apropriar-se da linguagem é apropiar-se da história, conquistando autonomia 

para compreendê-la e modificá-la ao seu modo. Compreender o passado, situar-se no 

presente e sentir-se capaz de projetar-se no futuro” (DESGRANGES, 2010, p.23-24).   

Entretanto, embora tenhamos nos aproximado de um resultado que consideramos 

positivo e até promissor para o fazer tramático, no decorrer das análises e ao olhá-las 

prontas, pudemos perceber fragilidades, no que se relaciona ao processo colaborativo de 

criação e à busca de um teatro brechtiano, que desembocam em questões que poderão ser 

formuladas em torno (1) da qualidade do texto de um ponto de vista literário, (2) do 

excesso de didatismo nas cenas, (3) do determinismo ambiental.  

Na primeira fragilidade apontada, por mais clareza e consciência formal do 

educador que atuará sempre como co-dramaturgo colaborativo, ou ainda como o único 

nessa função, ele nem sempre será um escritor. Na segunda surge a necessidade de o 

“grupo” querer se fazer entender, prendendo-se a um excesso de justificativas cênicas e 

trabalhando menos com a ironia, o que intensificaria o trânsito entre o subjetivo e o 

objetivo. Por último, a necessidade, no caso de Fábrica de Loucos, em designar um único 

lugar para as ações (característico do naturalismo, que foi duramente criticado por Brecht), 

que eram em si mesmas diversas, decorrentes de uma falta de foco, de delimitação 

temática.  
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Após termos desenhado as virtudes e as fragilidades do fazer tramático, o que resta 

é o investimento em experiências futuras. Resta trabalhar para que estas superem aquelas, 

em um movimento contínuo de voltar ao passado, atuando no presente, para a conquista de 

um futuro de tramas mais bem tecidas e coletivamente amarradas, de fios mais fortes e 

resistentes, com mais cores e mais complexas.  

Oxalá as próximas experiências sejam passíveis de análises cada vez mais 

aprofundadas, envolvendo os mesmos (grandes) autores-pensadores, com menos 

“objetividade” leviana, para que os focos de luz que por eles aqui foram acessos se 

transformem em uma iluminação com varas... e varas de refletores, com diversas passagens 

e intensidades de luz, para que tal qual um clarão num blackout, o fazer tramático siga em 

expansão, comunhão, amplidão e intensificação.  
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ANEXO A – Textos analisados na íntegra: O início depende do fim e Fábrica de loucos  

 

O INÍCIO DEPENDE DO FIM 

Autores: G., J., J., J.,  
M., M., R. e T..  

 
 

PERSONAGENS   OBJETOS DE CARACTERIZAÇÃO  

 

Ninguém     Jaleco 

Mulher do Ninguém   Lenço na cabeça 

Filho     Livro 

Filha     Mochila 

Dona Lia    Pano de prato 

Seu Doutor    Maleta 

Seu Delegado    Revólver 

Segurança    Óculos escuros 

Repórter 1    Microfone 

Repórter 2    Microfone 

Diretora    Óculos de lente grossa 

Professor-incitante   Caneta automática* 

Professor-fabricante   Régua 

Enfermeira    Chapéu com cruz vermelha 

Patrão     Charuto* 

Menino de rua    Lata de cola 

Menino que picha   Lata de colorjet 

 

 

CENÁRIO – quatro cadeiras em cada lateral do palco, colocadas, de frente umas para as 
outras, paralelamente e espaçadamente. 
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FIGURINO – roupa base para todos os atores: calças e camisetas pretas.   

CENA 0 

Atores falam o título da peça com diversas intenções. Em seguida, relacionam objetos com 
os personagens. 

 

CENA 1 

Entra atriz (G.) com placa, que diz: Último quadro, a decisão. Começa música, 1ª 
instrumental (toca M.). Entra Ninguém (T.), com um olho roxo, e põe-se de frente pro 
espelho. Entra Dona Lia (J.) e observa Ninguém com atenção, assustada. 

 

NINGUÉM – Não sei mais que fazer, nunca me senti tão estranho... quem é esse no 
espelho? Mal me reconheço! Quero gritar, virar do avesso... Sou apenas mais um no 
mundo, imundo. Cadê a luz no fim do túnel? Cadê a fé dos que rezam por mim? Minha 
esperança indo embora... Perdido, meus sonhos impedidos. Minha filha chora. Estou me 
despedindo. O poder da justiça não está nas minhas mãos, está? Alguém canta vitória. Essa 
noite se eterniza. Morri? Quem matou?  

Ninguém leva a mão até a cintura e segura o cabo de uma faca, congela com o fim da 
música. Sai. 

 

CENA 2 

Corta música. Entra Ator (T.) e anuncia Penúltimo quadro, o interrogatório. Entram 
Ninguém (M.) e Seu Delegado (M.). 

SEU DELEGADO – A mentira e a verdade. Palavras simples. Quero a realidade. Fala! 
Você fez algo errado? Não vai dormir esta noite, verdade ou mentira? 

NINGUÉM – Sou sincero, não fiz nada.  

SEU DELEGADO - Tudo o que você faz, tudo o que você fala, você é uma mentira.  

NINGUÉM – Testemunha da verdade, Deus (me livre!). 

SEU DELEGADO – Testemunhas de mentiras, eu, você e o resto da humanidade. 

NINGUÉM – Não roubo, não roubei, juro. Por que fui preso? 

SEU DELEGADO – Não me olhe no olho, não gosto de ser encarado. Abaixe a cabeça!  

(Entra Seu Doutor) Imprestável... (vira-se para Seu Doutor). 

SEU DOUTOR – Seu Delegado? 

SEU DELEGADO – Seu Doutor... Não é culpado o coitado. É só mais um pobre no Brasil. 

SEU DOUTOR – Quanto custa seu aprisionamento? Uma só noite. Estenda a mão.  

SEU DELEGADO – Opa! Fazer o quê? Quando precisar... 

SEU DOUTOR – Saberá. (sai) 
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SEU DELEGADO – É... certas pessoas tem pra dar, vender e negociar (levanta Ninguém 
pela camisa e sai arrastando-o) 

NINGUÉM – Espera... Espera... 

Ouvem-se sons de espancamento, pancadas e gritos. 

 

CENA 3 

Entra Atriz (J.), que anuncia A prisão. Entram Ninguém (M.), Seu Doutor (M.). 

NINGUÉM – Vejo alguém. Seu Doutor? Parece com o que eu vi na TV outro dia... É sim, 
é o Doutor! Falo? Calo? Espero. Procuro palavras, não posso perder essa grande chance, 
meu tempo é curto (vai até Doutor). Sei fazer de tudo. Sou pintor de profissão. Trabalho 
duro. 

SEU DOUTOR – Sei... posso te ajudar. Estenda a mão (dá R$ 1,00 a ele).  

Entra música Apenas Um Real (toca T.). Ninguém e Seu Doutor congelam, viram-se para o 
público e cantam juntos com T. o refrão. 

NINGUÉM – Tenha compaixão! Faço qualquer coisa. 

SEU DOUTOR – Tenho que aturar? Está sendo desagradável... Segurança! 

NINGUÉM – O senhor não entende, preciso de ajuda, emprego. Moro numa ocupação com 
minha filha, menina boa, estudiosa... Mas não sei se vamos conseguir nos manter lá. O 
senhor é advogado? 

Entra Segurança (T.). 

SEU DOUTOR – (Vira para Segurança) Leve o imprestável. Tome isso (para Ninguém, 
joga a nota de R$ 1,00), quero ir para o céu. (Sai) 

NINGUÉM – Mas... está sendo injusto! Eu...  

SEGURANÇA – (pega a nota do chão) Cala. Seja generoso. Ajude, doe seus punhos. As 
algemas agradecem. (Saem os dois).  

 

CENA 4 

Entra ator (J.) e anuncia O roubo. Ajoelha, tira uma lata de cola do bolso, cheira, olha Dona 
Lia (G.) e Ninguém (M.) entrarem. Dona Lia dá dinheiro a Ninguém.  

NINGUÉM – Muito obrigado, Dona Lia! Em breve lhe pago. Hoje vou conseguir.  

DONA LIA – Se Deus quiser. Boa sorte! (sai) 

Menino de Rua vê Ninguém contando dinheiro, corre, toma o dinheiro dele e foge.  

NINGUÉM – Menino (corre atrás), menino! Ninguém me ouve. Não estão vendo? Tenham 
piedade. (sai) 
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CENA 5 

Entra Atriz (J.) com jornal aberto, escrito Não acredite em tudo o que vê na TV. Ninguém 
(T.) entra em casa com garrafa na mão, está bêbado. 

NINGUÉM – Mais um dia procurando e nada (joga-se no sofá e liga a TV). 

Entram Repórter 1 (J.) e seu Doutor (M.). 

REPÓRTER 1 – Estamos aqui com o Seu Doutor, que acaba de doar um milhão de reais 
para a Ong Saber e Crescer. Como sente-se fazendo esta doação? 

SEU DOUTOR – É muito bom poder ajudar estas crianças. Só assim o Brasil sobe Pra 
Baixo a exploração do trabalho infantil. Lugar de criança é na escola e na Ong Saber e 
Crescer. Ainda mais agora, com a minha doação. Elas aprenderão arte, informática e, é 
claro, futebol... Tudo pelo resgate da auto-estima. 

NINGUÉM – (desliga a TV) Gente boa, destaque do nosso país.  

 

CENA 6 

Entra Atriz (G.) e anuncia faça por você. Entra Ninguém (M.) arrumando-se. 

NINGUÉM – Será que hoje consigo? 

Entra Filha (J.). 

FILHA – Pai, pai! Consegui! Passei de ano na escola! 

NINGUÉM – Estou orgulhoso, filha! Parabéns! Mesmo com tantos momentos 
difíceis...Você me faz crer que a vida ainda vale a pena. (abraça a filha) 

 

CENA 7 

Entram dois atores (T. e J.) segurando uma folha grande de papel. Entra Menino Que Picha 
(M.) e picha na folha de papel A Fábrica de Ninguéns. Saem todos. Entram a Diretora (G.) 
e dois professores (M. e M.). 

DIRETORA – Notas lançadas?  

PROFESSOR-FABRICANTE – Claro! 

Entra Filha.  

FILHA – Tchau, professor! 

PROFESSOR-INCITANTE – Tchau! Pegue o boletim, não esqueça. 

Filha faz que sim e sai. 

PROFESSOR-INCITANTE – Boa menina.  

PROFESSOR–FABRICANTE – Não era. Agora pode ser. O irmão é ótimo. Quieto. 

DIRETORA – Era, não? 

PROFESSOR-FABRICANTE – Era o quê? 



76 
 

 
 

DIRETORA – O irmão. Era ótimo. 

PROFESSOR-FABRICANTE – Não, ainda é. Comigo sempre foi. Teve média nove. 

PROFESSOR-INCITANTE – Como, se ele morreu? 

PROFESSOR-FABRICANTE – Quando? 

DIRETORA – Há dois meses 

PROFESSOR-FABRICANTE – Devo ter me enganado. Com licença (sai constrangido). 

Professor-incitante e Diretora trocam olhares e saem. 

 

CENA 8 

Entra ator (T.). Toca a música Uma escola de m... Passa ator (M.) com placa “Dois meses 
atrás, pedaço de mim”. Entra ator (T.) e toca Instrumental 3 e narra:  
 
“Tudo tem um fim, toda vida um começo, tudo passa tão rápido, apenas momentos, quando 
vemos já passou. Em apenas um segundo a vida pode acabar. Dor, muita dor”.  
 
Enquanto isso, entra Filho (J.), que deita, Ninguém (M.) e Filha (J.), que se ajoelham, 
abraçam e choram. Ao fim da narração saem.  

 

CENA 9 

Entra Atriz (J.), anuncia: Sinto muito. Entra Ninguém (M.) e senta. Entra Filho (J.). 
 
FILHO – Pai, vamos jogar futebol!  
 
NINGUÉM – Não, filho, não estou com cabeça. 
 
FILHO – Ah, pai, por favor! 
 
NINGUÉM – Já disse que não. E chega. 
 
Filho, triste, sai. Ouve-se som de batida de carro. Ninguém grita: “Filho!”.  

 

CENA  10 

Entram atrizes (J. e G.), que, respectivamente, anunciam: “Resistir?”; “Ou se alienar?”. 
Filho (J.) está sentado lendo, Filha (J.) vendo TV (em off som de novela). Ninguém (T.) 
chega em casa bêbado, com garrafa na mão.  

 
NINGUÉM – Acordados? Vão dormir! Quero ficar só. 
 
FILHO – Estou estudando. 
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NINGUÉM – (arrancando o livro das mãos do filho) Estava. 
 
Filho sai. 
 
NINGUÉM – Agora você. Anda. 
 
FILHA – Não tenho liberdade pra nada! 
 
NINGUÉM – Como? (arrancando o controle remoto da mão da filha e desligando a TV) 
Eu disse agora! 
 
FILHA – Fico feliz em saber que quando eu tiver dinheiro e fama não vou ter mais que ver 
a sua cara, seu bêbado! Desde que a mamãe morreu você vive assim, não consegue 
trabalho, enche a cara, e pensa que pode mandar em mim! 
 
NINGUÉM – Penso não, eu posso. 
 
Ninguém tenta bater na filha, mas ela sai e ele cai.  
 
NINGUÉM – Porcaria... (volta a ligar a TV) 
 
Em off vinheta de jornal. Entra Repórter 1 (J.). 
 
REPÓRTER 1 – Voltamos com mais notícias da guerra do tráfico na Rocinha (sons de 
tiros). 
 
NINGUÉM – Só violência (troca o canal). 
 
Entra Repórter 2 (G.). 
 
REPÓRTER 2 – Novas denúncias estão sendo feitas a cada dia na CPI do Men... (ao 
fundo, sons de pessoas falando alto).  
 
NINGUÉM – Corrupção, desvio de dinheiro, ninguém sabia de nada. Hipocrisia, sociedade 
de ... (troca de canal). 
 
REPÓRTER 1 – Polícia de São Paulo retira moradores de ocupação clandestina com 
golpes de cacetete e bombas de efeito moral. (som de pessoas gritando) 
 
NINGUÉM – Nossa, meu Deus, qual será o nosso destino aqui no prédio? Quando ele 
ficou 20 anos fechado ninguém dava bola, agora a polícia vive ameaçando a gente, botando 
terror pra gente sair... Não posso ver isso... (troca de canal). 
 
Ouve-se narração de uma partida da futebol.  
 
NINGUÉM – Agora sim, alívio, país do futebol!  
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CENA 11 

Entra Ator (M.) e toca O mundo é capitalista / Corra da polícia. Todos cantam. 

 

CENA 12 

Entram as atrizes J. e G. e os atores T. e M., que anunciam: “Como”, “negar”, “comida”, 
“ao filho?”. Ninguém (M.) entra bebendo água. Entra Filho (J.). 
 
FILHO – Pai, acordei. Quero comer. 
 
NINGUÉM – Desculpe, filho, não temos nada. Vá pra escola, lá você come. Amanhã vai 
ter café, o pai promete. 
 
Filho sai. Ninguém sai cabisbaixo.  

 

CENA 13 

Entra Atriz (J.) com cartaz: Contando sua história. Entram Dona Lia (G.) e Ninguém (M.). 
Este olha Dona Lia e vai conversar com ela. 
 
NINGUÉM – Bom dia, Dona Lia. 
 
DONA LIA – Bom dia. Vai tentar de novo? 
 
NINGUÉM – Tá difícil. Quero uma vida diferente, pra mim, pras crianças... mas sem saber 
ler nem escrever..., sabe como é... Três meses que eu procuro. E nada.  
 
DONA LIA – O importante é continuar lutando. Sei que não é fácil, mas pense nas 
crianças.  
 
NINGUÉM – Obrigado por tudo, Dona Lia. Os conselhos, o dinheiro, não fosse a senhora, 
desde a morte da minha mulher, nem sei. Quando lembro de tudo que passei... 
 
Ambos saem.  
 

CENA 14 

Entra Ator (J.) com cartaz Lembrança. Entra Atriz (J.) e anuncia: más recordações do 
sistema de saúde pública. Entram Ninguém (T.) e sua Mulher (J.). 

 
NINGUÉM – Ajudem, por favor! Socorro! Minha mulher... ela... alguém.  
 
Entra Enfermeira (G.). 
 
ENFERMEIRA – Estamos em greve. 
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NINGUÉM – O que é que eu faço? A minha mulher... 
 
ENFERMEIRA – Estamos em greve, já disse. Estamos sem médicos, não há nada que eu 
possa fazer. 
 
Entra Ator (M.) toca Instrumental 3 e narra:  
 
Quando você menos espera, tudo vira tristeza, a noite escura chega, rapidamente, e não 
vai mais embora. Soluços, olhos vermelhos, choro!  
 

CENA 15 

Entra Atriz (J.) e anuncia Lembrança. Entra Ator (J.) com cartaz: Más recordações do 
injusto patrão. Entra Patrão (M.) e Ninguém (M.). 
 
PATRÃO – O Sr. está demitido! 
 
NINGUÉM – Mas Patrão, faltei por que minha mulher... minha mulher morreu. Tentei 
avisar, mas... 
 
PATRÃO – Arrume suas coisas e vá embora.  
 
 

CENA 16 

Entra Ator (J.) com cartaz Voltando a contar a história de Ninguém. Entra Dona Lia (J.) e 
Ninguém (T.). 
 
DONA LIA – Como disse, já passou... E a indenização que ia receber na justiça, do ex-
patrão? Sai quando? 
 
NINGUÉM – Justiça Dona Lia, só pros ricos! O advogado diz que essas coisas demoram. 
E a senhora? Sabe se a justiça já tem resposta pra nossa ocupação? 
 
DONA LIA – Até agora nada. Mas dessa vez a gente consegue. Seu Alaor diz que é quase 
certo. Não podemos desistir.  
 
NINGUÉM – Mais uma vez obrigado por tudo!  
 
DONA LIA – Boa sorte na jornada! 
 

CENA 17 

PRÓLOGO 

Entra Atriz/Filha (J.) e anuncia: O que veio antes de tudo ou. Entra Ator/Filho (J.) e 
anuncia : O que era pra ter sido. Entram Ninguém (M.) e sua Mulher (G.), formam uma 
fotografia. Entra Ator (T.) e toca Instrumental.  



80 
 

 
 

 
NINGUÉM – É, mulher, aqui vai dar certo. Seu Alaor disse que é público, tá vazio há 
vinte anos, entregue às moscas. A gente vem de noite, quebra o cadeado, e entra aos 
poucos. Vocês vêm depois com os outros. Dessa vez o movimento tá bem organizado, não 
tem como falhar! Eu estou trabalhando, os meninos vão pra escola, você continua com as 
suas costuras, e vamos ter nossa casa, como a gente sempre quis. (Corta a música. Todos 
saem). 
 

CENA 18 

EPÍLOGO 

Todos anunciam: De volta ao fim ou ao princípio. Entra Ninguém (T.), vai para a frente do 
espelho (platéia), segurando com a mão o que seria o cabo de uma faca na cintura. Entra 
Dona Lia (J.). 

 
DONA LIA – Ninguém! (entra e o vê prestes a se matar) Esquece! O caixão é pequeno pra 
três! E a sua filha? Enxergue com a consciência! Acorde desse pesadelo! (Ninguém pára e 
se volta pra ela) O Seu Alaor! Prenderam Seu Alaor! Precisamos de você! Temos de ir pras 
ruas, precisamos da tua ajuda para liderar os outros. Sem você perderemos! Tome uma 
decisão, aproveite a situação, liberte-nos! (fica parada esperando uma resposta). 
 
NINGUÉM – Nunca me senti tão estranho... quem é esse no espelho? Mal me reconheço! 
Vou gritar, virar do avesso... Mais um no mundo, imundo, e limpo. Que luz, que fim, que 
túnel? Pela fé dos que rezam por mim, por nossa esperança, encontro sonhos impedidos. 
Minha filha? Filha, estou me despedindo do que era. O poder da justiça não está nas mãos 
do Seu Doutor, está? Alguém cantará vitória. Dessa noite sai um dia, desse dia outra 
história. Vamos, Dona Lia! (puxa o que seria o cabo da faca da cintura, mas na verdade é o 
cabo de um pincel) 
 
Entram os Atores (G. e M.), que seguram uma faixa em branco. Entram outros Atores (J. e 
J.) que seguram ripas de madeiras que sustentam cartazes com as inscrições Ocupar!  e 
Construir! Ninguém dirige-se até a faixa em branco, recebe uma lata de tinta vermelha da 
Atriz (J.) e escreve Resistir!. Ator (M.) toca Corra da polícia.  
 
 
 
 
 

FIM 
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Roteiro Fábrica de Loucos 

 

Autores: C., L., P., R.,  

R., R., V., V., W.. 

 

Personagens 

Mulher Maria Maria 

Outra Mulher, mesma história!?  

Mãe, mais uma 

Operária 

Mendigo 

Revolucionária  

Mercenário Opressor 

Enfermeira 

 

 

Prólogo 

 

 

Liberados pela Enfermeira da sala de seu confinamento, as oito personagens cabeças 
recepcionam os espect-atores no ambiente externo ao cenário definitivo. Todos vestem 
roupas brancas. Estão presos às condições psíquicas das suas personagens, podendo ou não 
interagir com o público. A Enfermeira se esforça para acompanhar, vigiar, todos os 
movimentos dos internos em seu momento de banho de sol, porém sempre lhe escapa algo. 
Aos poucos, ao perceber que a situação pode fugir ao seu controle, ela começa a levá-los 
um a um para a sala branca onde todos, por fim, serão confinados.  

Os espect-atores também são convidados a entrarem na sala.  

 

Principais ações das personagens: 
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Mulher Maria Maria – Está apática, olhar perdido. Brinca com pedras e procura ferir-se. 

Outra Mulher, mesma história!? – Limpa tudo o que vê. Chão, vidros, espelhos. Ao mesmo 
tempo foge dos objetos que podem refletir sua imagem.  

Mãe, mais uma – Cobre os ouvidos com as mãos e balança o corpo. Procura um bebê, seu 
filho, imaginário. 

Operária – Executa movimentos repetitivos e precisos, por vezes tem espasmos musculares. 

Mendigo – Revira latas de lixo. Procura seu cachorro. 

Revolucionária torturada – Busca fugir. Sente-se perseguida. 

Mercenário Opressor – Busca ficar em locais altos. Provoca a enfermeira. Interfere nas 
ações dos outros bruscamente. 

Enfermeira – Vigia todos. Suborna o Mercenário (com notas de dinheiro falsas) para que 
desça dos locais que sobe. Procura manter a ordem. 

 

 

Descrição cenário 

 

 

A sala branca – Uma sala completamente branca, incluso os objetos presentes nela. Não 
existem janelas e a única entrada ou saída é a porta. Nesta estão localizadas em uma das 
extremidades, próxima a porta de entrada, cadeiras brancas perfiladas para os espectadores. 
Três delas deverão ser reservadas. Ao lado do público há um carrinho com uma bandeja, 
copinhos plásticos e uma garrafa de água. Ao lado do carrinho está também, um latão de 
lixo.  

A mesa de som e luz estão atrás das cadeiras da platéia. 

A iluminação – Seis refletores dispostos nas três paredes da sala, dois em cada uma, e 
outros dois à frente do público. Além da luz branca comum no teto da sala.    

 

 

Quadro 1 
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Enquanto os espect-atores se acomodam as personagens mantêm o comportamento e o 
desenvolvimento das ações do prólogo espalhados pela sala. 

Somente luz branca. Música Stereolab. 

No momento em que a platéia já estiver acomodada se inicia mais uma sequência de ações 
das personagens, já com alguma interação entre eles. 

Mulher Maria Maria se abraça as pernas do Mercenário. Este corre atrás da Outra Mulher, 
mesma história!?, esta alterna resistência e desistência frente às investidas do Mercenário. 

Revolucionária observa o público, passa perto deles, mas tenta ser discreta. Se esgueira 
pelos cantos, quando passa pelo Mercenário tem tremores, ele, mesmo na ação com a Outra 
Mulher, mesma história!? dedica olhares amedrontadores e intimidadores para a 
Revolucionária.  

A personagem Mãe, mais uma passeia pela sala com um travesseiro branco nos braços, o 
embala como a uma criança. 

A Operária dorme realizando os mesmos movimentos precisos de antes.  

O Mendigo caminha coçando suas partes íntimas e cheirando as mãos,  acompanhado por 
seu cachorro imaginário. Quando vê o latão de lixo corre até ele e tentando escondê-lo leva-
o até o centro e começa a revirá-lo. A Enfermeira que organizava a bandeja dos remédios 
vai até o Mendigo e o retira da lata de lixo levando-o até a esquerda baixa, este, mesmo 
conduzido a força pela Enfermeira chama desesperado por seu cachorro.  

A situação entre o Mercenário e a Outra Mulher, mesma história!? se complica e ele a 
agarra a força. A Enfermeira largando o Mendigo corre até o Mercenário, dá a ele mais 
dinheiro. Ele se afasta, e ela ajuda a Outra Mulher, mesma história!? a se recompor.  

Ao perceber que tudo está mais tranquilo, observa rapidamente o público, apaga a luz 
branca, sai e tranca a porta. 

A música que estava ao fundo é cortada.  

  

 

Quadro 2 

 

 

Os refletores se acendem. 
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A Mulher Maria Maria está no centro à frente, foco nela, que tem sombras projetadas nas 
paredes. Ela observa alguns dos espect-atores, depois cada um dos internos. 

Todas as outras personagens estão na penumbra dos refletores da Mulher Maria Maria. 

Outra Mulher, mesma história!?, que está no centro da parede lateral esquerda da sala, 
esfrega o chão compulsivamente. 

Mãe, mais uma, que nesse momento está no centro da lateral direita, nina o travesseiro, 
cantarolando baixinho Lullaby de Brahms. 

A Operária já de pé, mas ainda de olhos fechados, próxima a parede lateral na direita alta, 
trabalha executando seus mesmos movimentos de forma precisa. 

O Mercenário está de pé próximo ao fundo, no centro, contando seu dinheiro.  

O Mendigo que estava na parede lateral, esquerda baixa, corre até o centro e carrega o lixão 
até o fundo traçando uma diagonal. Neste ponto está a Revolucionária e ao vê-la o Mendigo 
retorna a sua posição inicial e senta-se encolhido, permanece assim até o fim do quadro. 

Revolucionária observa o latão, retira o sutiã por baixo da blusa e simula que acende um 
isqueiro para queimá-lo, segura o sutiã acima do latão e dá socos no ar, como quem 
protesta. 

A Mulher Maria Maria que antes observava a tudo e todos sentada, vai curiosa, em direção 
a Revolucionária, na esquerda alta. A primeira é rapidamente contaminada pela ação da 
segunda. 

Inicia-se a música Maria Maria. 

A Mulher Maria Maria também retira seu sutiã e o atira no latão e dá socos no ar. Em 
seguida ela caminha em direção a Mãe, e realiza a mesma ação que ela, nina um bebê 
imaginário. Depois se dirige até a Outra Mulher, mesma história!? e também limpa o chão 
freneticamente. Na sequência vai até o Mercenário e abraça-o por trás, ele a ignora. Ela 
segue em direção a Operária e executa os mesmos movimentos precisos desta. 

Essa sequência de ações da Mulher Maria Maria repete-se 4 vezes, a cada vez que reiniciar 
sua sequência o ritmo de suas ações é acelerado assim como a música Maria Maria, que 
também é alterada em seu tempo e distorcida.   

Mulher Maria Maria mostra visíveis sinais de cansaço, até que se esgota e a música 
termina. As demais personagens continuam suas ações em câmera lenta. 

Entra música No Analices.  

Caminha novamente até o centro e começa a rasgar sua roupa, sua pele, completamente 
desnorteada, até cair no chão.  
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Quadro 3 

 

 

Ao término da música a Enfermeira entra bruscamente e acende a luz branca.  

Os refletores são apagados. 

Todas as personagens interrompem suas ações assustados com a entrada da Enfermeira. 
Esta, apressadamente pega na bandeja, que fica próxima a porta de entrada, um copinho 
com água, retira do bolso de seu jaleco um vidro de comprimidos, tira uma pílula do frasco 
e corre até a Mulher Maria Maria. A Enfermeira ajoelha-se ao lado da Mulher Maria Maria, 
estende-lhe a mão com a pílula e oferece-lhe o copo d’água. A Mulher após retomar um 
olhar presente, olha para a Enfermeira e aceita o comprimido. 

A Enfermeira vai até o fundo e leva o latão de lixo para frente, mas na mesma lateral, 
deixando-o ali. 

Todos que até então observavam, retomam ações. 

O Mendigo dorme. A Mãe dorme abraçada ao travesseiro. A Outra Mulher limpa-se. O 
Mercenário fixa o olhar na Revolucionária, que procura fugir desse olhar. Operária mostra 
exaustão. 

A Enfermeira levanta-se com a Mulher e a conduz até a porta de saída, antes de se retirar 
com a Mulher, a Enfermeira observa a todos e em seguida apaga a luz e sai. 

 

Quadro 4 

 

 

Acendem-se os refletores.  

Em foco Outra Mulher que sai de sua posição final e vai ganhando o centro da cena ao 
esfregar o chão. Cantarola a música É o amor, quando é surpreendida pelo som da porta 
que bate.  

Entra música RDP.  
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O Mercenário surge em cena deixando a Outra Mulher apavorada. Jogo de gato e rato - 
coreografia. Ele corre atrás dela, que foge. Ele brinca com sua presa pegando-a e deixando-
a escapar. São dois minutos de perseguição, até que o Mercenário encurrala a Outra Mulher 
na quina do fundo esquerdo da sala e rasga sua blusa. 

A música é interrompida. Apagam-se os refletores. 

 

 

Quadro 5 

 

 

Entra a Enfermeira. Luz branca.   

No decorrer de toda a cena anterior as demais personagens permanecem nas paredes 
laterais da sala dormindo ou mantendo suas ações, mas de forma extremamente sutil. 

Com a entrada da Enfermeira, todos congelam assustados. Ela vai até o casal ao fundo e 
com certo esforço consegue afastar o Mercenário de Outra Mulher. Dirige fortes olhares de 
reprovação ao Mercenário, que permanece no centro ao fundo sorrindo debochadamente.  

Todas as personagens, exceto o Mercenário, se aproximam do centro por onde, em 
diagonal, passarão a Enfermeira conduzindo a Outra Mulher. Todos a observam. Esta chora 
com o tronco curvado, agarrada aos restos rasgados de sua blusa. Ao chegarem próximo a 
porta a Enfermeira dá a Outra Mulher seu comprimido e a coloca sentada junto à platéia. 

As demais personagens, do centro, ainda observam a cena.  

A Enfermeira olha seu prontuário que está na parte baixa do carrinho que sustenta a 
bandeja. Pega duas pílulas que estão no frasco que carrega no bolso, um copo d’água e 
caminha decididamente em direção ao Mercenário. 

Todos que estão no centro se afastam indo novamente para as laterais, alguns retomam suas 
ações primeiras outros observam. 

A Revolucionária, ao perceber a distração da Enfermeira se dirige para a porta de entrada. 

A Enfermeira chega até o Mercenário e lhe entrega o copo com a água e os comprimidos. 
Ele se recusa a tomar. A enfermeira retira do bolso algumas notas de dinheiro e lhe dá. Ele 
toma os comprimidos. 

A Enfermeira ouve barulho na porta, quando se vira vê a Revolucionária tentando abrir a 
porta. Corre até a Revolucionária, que foge da Enfermeira correndo para o fundo da sala, 
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quando se depara com o Mercenário, ela se assusta e de costas caminha até a frente na 
lateral esquerda onde se senta e permanece. 

A Enfermeira mantém os olhos no Mercenário, que ao perceber que está sendo observado 
se dirige para a lateral direita ao fundo. A Enfermeira sai.  

Apaga-se a luz branca.  

 

 

Quadro 6 

 

 

Acendem-se os refletores das laterais, onde vemos a Mãe, de pé embalando seu travesseiro.  

Entra o tema infantil, que aos poucos vai se misturando ao choro de um bebê. 

Ela caminha de um lado para o outro e sua ação que antes era lenta e tranquila começa a 
ficar mais acelerada e tensa. Ela oferece o seio ao bebê, mas o choro persiste e fica ainda 
mais intenso. A Mãe dá uma volta na sala passando próximo as laterais e as extremidades.  

Os refletores das laterais se alternam com os das extremidades projetando um jogo de 
sombras.  

A mãe estende as mãos às personagens que estão em torno, cada qual na sua ação física, 
uma por uma diz: - Não! Inclusive o Mercenário que conta suas falsas notas 
alucinadamente. 

A cada Não, um rápido Black Out.  

Na medida em que circula os Nãos começam a ser alternados, de modo que ela já não sabe 
de onde vêm.  

O choro do bebê é mais intenso. 

A mãe atordoada cobre os ouvidos alternadamente até que comprime o travesseiro no peito, 
como se sufocasse o bebê. 

O choro aos poucos vai desaparecendo.  

Black Out. 

Ouve-se o grito da Mãe que é cortado com a entrada da Enfermeira e o acender da luz 
branca. 

 



88 
 

 
 

 

Quadro 7 

 

 

A Mãe sem forças deixa-se cair. A enfermeira leva até ela seu comprimido e delicadamente 
retira o travesseiro de suas mãos. A Mãe chora. 

Enquanto isso a Revolucionária contrai todo o corpo, como se lembrasse das torturas que 
sofreu. A Operária dorme. O Mendigo, deitado de costas, se masturba. 

A Enfermeira conduz a Mãe até a porta, é seguida pelo Mercenário, que parece preocupar-
se com a Mãe. A Enfermeira coloca a Mãe para fora da sala e entrega o travesseiro ao 
Mercenário, que com ar debochado atira-o no latão de lixo.  

A Enfermeira bate a porta. Todos se assustam. Apaga-se a luz branca. 

 

 

Quadro 8 

 

 

Ao acender dos refletores frontais vemos o Mercenário caminhando para o fundo e sua 
sombra crescendo. 

A Operária caminha até ele, este, autoritariamente, aponta o centro baixo.  

Entra música Operário/Fábrica. 

Ela se dirige até lá em câmera lenta, pára. Ouve a sirene e começa a realizar seus 
movimentos de montagem de peças precisamente e calmamente. 

Ouve-se uma sirene. A Operária finaliza seus movimentos, caminha até o centro e deita-se. 
Dorme. 

Seguindo o tempo da música, levanta-se antes da sirene tocar. Caminha até a frente e 
retoma seu trabalho, desta vez mais rápido e por mais tempo. 

Novamente ouve-se a sirene. Passando o braço na testa, mostra cansaço. Vai até o centro, 
deita-se e dorme, tem o sono agitado e mostra alguns tremores corporais.  

Acorda com a sirene e dirige-se rapidamente até a frente para reiniciar seus movimentos, 
que são ainda mais rápidos e demoram ainda mais tempo. 
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No decorrer da cena, o Mercenário, caminha próximo e paralelamente ás três paredes, 
sempre parando no meio de cada uma delas para analisar o trabalho da Operária, ele o faz 
sorrindo debochadamente. 

Sirene. Ela caminha até o centro, deita, fecha os olhos. Nova sirene, ela não desperta. 

O Mercenário vai até a Operária e a acorda. Ela retoma a posição de trabalho mostrando 
exaustão. Os movimentos são mais e mais rápidos e duram muito mais tempo. Sempre 
respeitando a duração da música. 

Sirene. A Operária mal tem tempo de chegar ao centro, caminha com dificuldade e tem 
espasmos musculares. Novamente ouve-se a sirene, ela retoma o trabalho freneticamente. 

 

 

Quadro 9 

 

 

A entrada repentina da Enfermeira interrompe a cena. Termina a música. A iluminação é 
mantida. 

O Mercenário se esconde virando o rosto para a parede e, caminhando de lado, chega 
próximo ao Mendigo e se esconde atrás dele. 

A Operária vai aos poucos reduzindo a velocidade dos seus movimentos, como um robô 
enferrujando. 

Acende-se a luz branca e apagam-se os refletores. 

A Enfermeira leva água e um comprimido até a Operária. 

O Mercenário oferece uma nota de dinheiro ao Mendigo, mas aponta seus pés para ele, este 
beija seus pés e ávido estende a mão para pegar a nota. O Mercenário recua sua mão e o 
enxota, como se faz com um cão. O mendigo de quatro se afasta. 

A Enfermeira, vendo a atitude do mercenário, vai até ele e retira a nota que estava em suas 
mãos. Ele corre em direção a Revolucionária que está do lado oposto, esbarrando na 
operária que ainda está de pé no centro. 

A Revolucionária vai para o fundo esquerdo, e depois para o direito, até chegar à direita 
baixa, fugindo do Mercenário. 

A Enfermeira vai até a Operária e a coloca sentada em uma das cadeiras da platéia. Em 
seguida sai da sala. 



90 
 

 
 

Apaga-se a luz branca. 

 

 

Quadro 10 

 

 

Refletores laterais acessos, um por vez, formando quatro corredores iluminados. 

Início da música Beija Fulô. 

Dos fundos para a frente, O Mendigo, caminha por eles, no tempo da frase inicial da 
música. A frase melódica ao ser finalizada permanece pausada por alguns segundos. 
Durante as três pausas o Mendigo congela em uma ação. 

No primeiro corredor o Mendigo caminha coçando a bunda e congela ao final cheirando a 
mão, de frente para o público. No segundo corredor ele estende as mãos para a platéia e 
congela com as mãos estendidas e de joelhos. No terceiro corredor ele revira o latão de lixo, 
que está na esquerda baixa, e congela com meio corpo pra dentro do latão, mas olhando 
para o público.    

A música tem continuidade. 

O Mendigo chama seu cachorro imaginário estalando a língua e joga algo do lixo para ele. 

Quando a música propõe uma roda, o Mendigo dança. Olhos fechados, bate palmas, bate os 
pés, realizando o que é pedido na música. Sua expressão é de felicidade, até a frase: Abraça 
quem você quiser. Ele abraça o ar, ao se dar conta de que não teve/tem quem abraçar, o 
Mendigo chora, até o término da música.  

 

 

Quadro 11 

 

 

A Enfermeira entra e acende a luz branca. Apagam-se os refletores.  

Revolucionária observa Mendigo piedosamente e caminha até ele, que está no centro, tenta 
tocá-lo. 

Mercenário ri. 
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A Enfermeira vai até o Mendigo já com seu comprimido e água nas mãos. 

Revolucionária desiste de tocá-lo e vai para o fundo à esquerda. 

Enfermeira conduz o Mendigo até a platéia, passando por meio dela e coloca-o sentado no 
meio dos espect-atores. 

Enfermeira observa a platéia, passando à frente dela, apaga a luz e sai.  

 

 

Quadro 12 

 

 

Refletores da frente e laterais acessos. 

Entra música É Proibido Proibir. 

Revolucionária vem caminhando do fundo para a frente, dando socos no ar, como quem 
participa de uma passeata, reivindicando. 

Toca uma sirene.  

Revolucionária ameaça fugir, mas antes que possa o Mercenário a segura por trás. Amarra 
seus braços nas costas e venda seus olhos. 

Música continua com Cabra-cega. 

Mercenário gira a Revolucionária, como quem brinca de cabra-cega. A solta por um 
momento e ela cai. 

Fim da música. 

Ele a golpeia com chutes e a arrasta pelos cabelos.   

Coreografia – Tortura. 

Quando o Mercenário está quase sufocando a Revolucionária. Entra a Enfermeira. 

 

 

Quadro 13 
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Apagam-se os refletores. 

Enfermeira acende a luz e corre até os dois que estão no centro. Ela pega um bolo de 
dinheiro e joga no chão para o Mercenário, conseguindo tirá-lo de cima da Revolucionária, 
esta tosse muito e respira ofegante e desesperada. 

A Enfermeira desamarra a Revolucionária e a leva para fora da sala. Imediatamente após 
retorna e leva comprimidos para o Mercenário, que está catando o dinheiro do chão, ele se 
recusa a tomar o medicamento e a própria Enfermeira toma as pílulas. 

Apaga a luz branca e sai da sala. 

 

 

Quadro 14 

 

 

Todos os refletores acessos. 

Música. 

O Mercenário cata o dinheiro do chão sorrindo. Conta o dinheiro e o joga de novo para 
cima, volta a catar e a contar o dinheiro. Mescla o riso frouxo com o choro contido. 

 

 

 

Quadro 15 

 

 

Ao final da música do Mercenário, a Enfermeira retorna com mais pílulas para dar a ele. 

Deixa a porta aberta.  

O Mercenário foge dela e sai correndo pela porta. 

A Enfermeira respira profundamente. Se mostra esgotada. Novamente toma as pílulas que 
levou para o Mercenário. Pega o frasco em seu jaleco, abre, e toma mais algumas.        

Entra música Bicho de 7 cabeças.  
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Jogo de pisca em câmera lenta com os refletores. 

A Enfermeira brinca com as mãos numa dança lenta e alucinada, vai tirando os sapatos e 
abrindo seu jaleco. 

 

Epílogo 

 

Fim da música. 

A luz branca é acessa repentinamente. 

A Enfermeira se assusta e se depara com o público. Ela tenta se recompor rapidamente. 
Coloca somente um dos sapatos e corre em direção ao carrinho com a bandeja de remédios. 

Verifica seu prontuário. E ainda sem estar totalmente consciente, leva o carrinho até os 
espect-atores e vai dando pílulas e água para cada um deles.  

Entra música Raul Seixas. 

Os atores que estão na platéia, um a um, vão se levantando e levam os espect-atores ao 
centro da sala formando um círculo, dançando conforme a música na grande roda. 

Os atores que saíram da sala anteriormente vão voltando e entrando no círculo. 

Por último entra a Enfermeira. 

A proposta é que todos entrem na dança. 

Ao fim da música os atores aplaudem. 

 

 

Fim 
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ANEXO B – Modelos de ação mencionados nas cenas analisadas 

 

 

Ordem e Caos litografia de M. C. Escher, 1950 

 

Oito cabeças xilogravura de M. C. Escher, 1922 

 

Escada acima e escada abaixo litografia de M. 

C. Escher, 1960 

 

Côncavo e convexo litografia de M. C. Escher, 

1955 
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Relatividade litografia de M. C. Escher, 1953 
 

Circulação litografia de M. C. Escher, 1938 

 

 

 

Encontro litografia de M. C. Escher, 1944 

 

 

Limite circular IV (Céu e inferno) 

xilogravura de M. C. Escher, 1960 
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Filmes 

Quanto vale ou é por quilo? (Sergio Bianchi, 2005) 

Cronicamente inviável (Sergio Bianchi, 2000) 

Bicho de 7 cabeças (Laís Bodanzky, 2001) 

Meu melhor inimigo (Werner Herzog, 1999) 

Que bom te ver viva (Lúcia Murat, 1989) 

Cabra-cega (Toni Venturi, 2004) 

Nós que aqui estamos por vós esperamos (Marcelo Masagão, 2000) 

A classe operária vai ao paraíso (Elio Petri, 1971) 

Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967) 

 Ilha das flores (Jorge Furtado, 1990) 

Libertárias (Vicente Aranda, 1996) 

As horas (Stephen Daldry, 2002) 

A excêntrica família de Antônia (Marleen Gorris, 1995) 

Retrato de Teresa (Pastor Vega, 1979) 

Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968) 

Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1964) 

Tempos Modernos (Charles Chaplin, 1936) 

Metrópolis (Fritz Lang, 1927) 

Terra e liberdade (Ken Loach,1995) 

Réquien para um sonho (Darren Aronofsky, 2000) 

Busby (Anna Henckel, 1998) 

A margem da imagem (Evaldo Mocarzel, 2003) 

São Paulo, Sociedade Anônima (Luís Sérgio Person, 1965) 

Anos Rebeldes, minissérie para televisão (obra de Gilberto Braga, dirigida por Denis 

Carvalho, Silvio Tendler e Ivan Zetel, 1992) 
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Músicas 

Maria Maria 
 

Mercedes Sosa 
Composição: Milton Nascimento e Fernando Brant 

 
Maria, Maria 
É um dom, uma certa magia 
Uma força que nos alerta 
Uma mulher que merece 
Viver e amar 
Como outra qualquer 
Do planeta 
Maria, Maria 
É o som, é a cor, é o suor 
É a dose mais forte e lenta 
De uma gente que rí 
Quando deve chorar 
E não vive, apenas aguenta 
Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria 
Mas é preciso ter manha 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania 
De ter fé na vida.... 
Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria... 
Mas é preciso ter manha 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania 
De ter fé na vida.... 
Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria... 
Mas é preciso ter manha 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho, sempre 
Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania 
De ter fé na vida 

 

 
No Analices 

 
Milton nascimento 

Composição: Claudio Cartier / Paulo Cesar Feital 
 

Si quieres ser feliz como me dices 
No Analices 
No Analices 
No Analices 
No Analices 

Si quieres ser feliz como me dices 
 

 
É proibido proibir 

 
Caetano Veloso 

 
E eu digo sim 

E eu digo não ao não 
E eu digo: É! 
Proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir... 
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Cabra cega 
 

Marlene 
 

Boto venda nos meus olhos 
Como cabra-cega 
Pra não ver o que me nega 
O que não deve me negar 
Justo eu que faço tudo 
E não quero nada 
Recebo sempre em troca uma bofetada 
 
Quando alguém me apronta um tombo 
Eu logo me levanto 
Se disser que não me espanto 
Estou querendo me enganar 

Eu não creio no que esteja 
Vindo de bandeja 
De um modo ou de outro 
Vão querer lucrar 

Boto venda nos meus olhos 
Como cabra-cega 
Pra não ver o que me nega 
O que não deve me negar 
Justo eu que faço tudo 
E não quero nada 
Recebo sempre em troca uma bofetada 

 

Aprendendo A Jogar 
 

Elis Regina 
Composição: G.Arantes 

 
Vivendo e aprendendo a jogar  
Vivendo e aprendendo a jogar  
Nem sempre ganhando  
Nem sempre perdendo  
mas, aprendendo a jogar  
Água mole em pedra dura  
Mas vale que dois voando  
Se eu nascesse assim, ... pra lua  
Não estaria trabalhando  

Mas em casa de ferreiro  
Quem com ferro se fere é bobo  
Cria a fama, deita na cama  
Quero ver o berreiro na hora do lobo  
Quem tem amigo cachorro  
Quer sarna para se coçar  
Boca fechada não entra besouro  
Macaco que muito pular quer dançar 
 

 

 
O Buraco Do Espelho 

 
Arnaldo Antunes 

Composição: Edgard Scandurra / Arnaldo Antunes 
 

O buraco do espelho está fechado 
agora eu tenho que ficar aqui 

com um olho aberto, outro acordado 
no lado de lá onde eu caí 

pro lado de cá não tem acesso 
mesmo que me chamem pelo nome 
mesmo que admitam meu regresso 
toda vez que eu vou a porta some 

a janela some na parede 
a palavra de água se dissolve 

na palavra sede, a boca cede 
antes de falar, e não se ouve 
já tentei dormir a noite inteira 
quatro, cinco, seis da madrugada 

vou ficar ali nessa cadeira 
uma orelha alerta, outra ligada 
o buraco do espelho está fechado 
agora eu tenho que ficar agora 
fui pelo abandono abandonado 
aqui dentro do lado de fora 

 
 


