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INTRODUÇÃO
A primeira edição da Revista DOS SEIS registra por escrito todas as atividades realiza-
das durante o primeiro Festival de Dramaturgia: Jornadas Heroicas Possíveis, idealizado 
e organizado pelo Núcleo de Pesquisa Drama Seis, com produção da Romã Atômica. 

O projeto foi contemplado pelo edital ProAC Expresso LAB nº40/2020, do Governo do 
Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com recur-
sos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc 14.017/2020.

Com realização nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril de 2021, o Festival contou com 
ampla programação, transmitida ao vivo pelo site oficial (festivaldedramaturgia.com.br) e 
pelo canal do grupo no YouTube.
   
Durante o estudo do livro “O Herói de Mil Faces”, o Núcleo de Pesquisa Drama Seis 
sentiu necessidade de convidar outras vozes, a fim de ampliar a discussão a respeito das 
jornadas possíveis atualmente, visto que o ideal e o imaginário de heroísmo se modificam 
continuamente perante as transformações socioculturais.

Seis dramaturgias em vídeo, seis artistas convidados, seis aulas abertas virtuais.

Selecionadas através de chamamento simples, as seis dramaturgias escolhidas ganha-
ram uma versão audiovisual, roteirizadas e dirigidas pelos integrantes do Núcleo. Com 
uma única equipe de elenco e técnica, foi possível respeitar as individualidades de cada 
autor(a) e tornar os materiais em vídeo tão plurais quanto os seus textos.    

A cada dia de Festival, paralelamente à exibição dos vídeos, um(a) dos(as) artistas convi-
dados(as) expôs uma temática específica de seu trabalho, em diálogo com a obra de 
Campbell: passeamos por jornadas dramatúrgicas, telenovelas, psicanálise, rap, autobi-
ografia e contemporaneidade. A pluralidade de ideias também esteve presente nas aulas, 
assim como nos vídeos.

É com grande felicidade que o Núcleo de Pesquisa Drama Seis, composto por Breno Ro-
sa-Gomes, Bruna Varga, Elenice Zerneri, Lara Duarte, Rafael Arruda e Thais Ribeiro, 
lança a Revista DOS SEIS como fomento à leitura do texto dramatúrgico. Reafirmamos a 
importância da disseminação de arte e cultura em tempos de guerra, da valorização de 
jovens dramaturgos(as), acadêmicos(as) e pesquisadores(as). De todos(as) faze-
dores(as) de teatro. De todos os teatros!

Torcemos para o fim da peste, desejando a liberdade para nos reencontrarmos nos 
palcos.

 
Boa leitura,

Núcleo de Pesquisa Drama Seis.



Por Silvia Gomez

HEROÍNA CÓSMICA COM 
CHEIRO DE SUNDOWN

2003.

Quando entrei no Centro de Pesquisa Teatral (CPT), onde se deu minha formação em 
dramaturgia por mais de 10 anos, o primeiro livro que o diretor Antunes Filho me pediu 
para ler foi “O poder do mito”, uma série de entrevistas feitas pelo jornalista Bill Moyers 
com o pesquisador Joseph Campbell, o autor do clássico e referencial “O herói de mil 
faces”.

Lembro-me de passar aquele verão no Rio de Janeiro, entre Natal e Ano Novo, lendo 
Campbell numa cama dura com o meu cachorro prognata Tui, não mais presente neste 
mundo louco. Passar protetor solar Sundown, ir para a praia de manhã, voltar da praia, 
ler sobre mitos com cheiro de Sundown. Protetor solar Sundown, pois, lembra Campbell, 
ainda que eu não me recorde acuradamente do que li ali. Sabe a sensação de saber que 
leu, internalizar o que leu, mas não se lembrar exatamente do que leu?

Corta

2020.

Finalmente, após quase 20 anos desde minha primeira peça encenada em um palco, 
consigo ao menos definir um tema que gostaria de pesquisar em um mestrado ainda 
apenas sonhado, algo que fala intimamente com meu modo de escrever e adentrar a dra-
maturgia, estudo que terei prazer genuíno em passar horas debruçada sobre livros e 
papéis para elaborar: o delírio. Antunes acabara de falecer, em maio de 2019, e sou con-
vidada a dar a primeira oficina de dramaturgia dentro da programação do CPT após sua 
morte. Estamos no meio de uma pandemia, que tivera início em março de 2020. Escolho 
o delírio como norte e tenho o título antes mesmo de ter a oficina: “Delirar o real, ideias 
para uma dramaturgia em lúcido desvario”. Desejo imensamente homenagear Antunes e 
tudo o que ele me deu – e foi muito – nas aulas. Recolho frases suas, lembro-me do que 
aprendi. 

“Dar o golpe no real”.

“Colocar-se na aventura”.

“Teatro é vibração”.

Então, algo me diz para ir até a estante e resgatar os livros que ele me indicou. Faço isso 
e lá está ele, enorme, 21 x 27,5 cm, a capa preta com aquele desenho no centro que 
lembra uma mandala, a imagem enigmática, um corpo não sei se de serpente ou de 
dragão. Abro aleatoriamente e chama minha atenção a ilustração da pág. 43, uma espé-
cie de cavalo alado montado por mulheres nuas em fuga entre céu e terra, pairando 
acima da realidade. Na legenda, o texto:
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“Oh, como sonhei coisas impossíveis”, William Blake (1757-1827). E depois, “o mito é o 
sonho público, e o sonho é o mito privado”.

Passo algum tempo pensando sobre essa última frase e sobre como eram caros os mitos 
para o Antunes, ou melhor, como ele nos ensinou, ao longo daqueles anos, que uma 
história contém todas. Ou melhor, como um dramaturgo ou dramaturga não escreve soz-
inho ou sozinha quando escreve, mas pode acessar ao sentimento coletivo traduzido por 
todos os mitos de todas as eras. “No mito, está a chave”, ele dizia, e sempre recomenda-
va a lição da profundidade. “Escrever é buscar o petróleo”, ou seja, lançar a sonda o mais 
fundo, alcançar as entranhas da terra, do sentimento comum, pois é lá onde a gente pode 
abismar-se e, por consequência, abismar ao outro.

“Uma coisa que se revela nos mitos é que, no fundo do abismo, desponta a voz da sal-
vação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação 
está prestes a surgir. No momento mais sombrio, surge e luz”, leio na pág. 39 do mesmo 
livro sobre Campbell.

Então, pensando nessa bela e terrível imagem que a palavra abismo evoca, me dou 
conta de que estou em um capítulo do livro cujo título não parece menos significativo: “A 
jornada interior”.

Na pág. 42, encontro uma espécie de resumo do que aprendi e subitamente as memórias 
internalizadas de Campbell com cheiro de Sundown começam a ficar mais nítidas.

“O que aprendemos com os nossos sonhos?”, pergunta Moyers a Campbell, ao que este, 
então, responde: “Você aprende sobre você mesmo. (...) O mito é o sonho público, o 
sonho é o mito privado. Se o seu mito privado, seu sonho, coincide com o da sociedade, 
você está em bom acordo com o seu grupo. Se não, a aventura o aguarda na densa flor-
esta a sua frente”.

(...)

“A experiência original é aquela que ainda não foi interpretada para você, assim, você 
tem de construir sua vida por você mesmo. Você pode encará-lo ou não e não precisa 
afastar-se demais do caminho conhecido para se ver em situações muito difíceis. A cora-
gem de enfrentar julgamentos e trazer todo um novo conjunto de possibilidades para o 
campo da experiência interpretável, para serem interpretadas por outras pessoas – é 
essa a façanha do herói”.

Da indivídua ao coletivo

Me pergunto, a partir da provocação para escrever este texto, como a famosa jornada do 
herói e as palavras de Campbell lidas há tantos anos estariam presentes nas peças que 
assinei, todas, de alguma forma, uma jornada interior para mim. Encontro, desde o início, 
o desejo de falar do coletivo, o que, aqui, me dá vontade de citar a escritora Nélida Piñon.

“Eu sou um ser coletivo. O escritor não tem o direito de ser individual. A própria es-
crita é coletiva, nada pode ser mais socializado do que a língua, a língua é de 
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todos, inventada pelos bandidos, bandoleiros, nos bordéis, por toda necessidade 
humana. A carência humana produziu a língua”. Nélida Piñon 

Não são os mitos essa criação coletiva que atravessa séculos graças às suas infindáveis 
releituras? O bom mito é generoso, não tem o “não-me-toques” do indivíduo, se dá por 
inteiro e sem mesquinharia a cada nova geração, pedindo que o atualizemos, que deci-
fremos sua pergunta atemporal: “como posso te ajudar a passar pelo tormento do século 
que te cabe, como posso te ajudar a lidar com o desamparo da condição humana?” 
Basta olhar para as obras dos grandes escritores e escritoras e ver como, ao longo da 
história, muitos se dedicaram a dialogar com sua sabedoria.

Me pergunto sempre, ao começar uma peça: o que tal ideia fala sobre o meu tempo, que 
crítica faz a ele, como se expande para além do meu umbigo (mesmo sabendo que meu 
umbigo não deixa de ser um sintoma do meu tempo)? Isso não quer dizer que eu consi-
ga, há que se deixar claro, mas pelo menos me provoco de forma a, citando novamente 
Campbell, tentar passar “do mito privado ao sonho público”.

Nesse sentido, minha primeira peça encenada em São Paulo, no CPT, com direção de 
Eric Lenate, “O céu cinco minutos antes da tempestade”, em 2008, observava como a 
medicalização de todo o sentimento nos tornou reféns de uma indústria da felicidade.

(Trecho “O céu cinco minutos antes da tempestade”)

Arthur: Não, nós....

Denise: Oh, o que é que eu estou dizendo, vocês devem ser amantes, alguma coisa do 
tipo. Vocês têm um caso... ela morde sua orelha, diz que quer fazer sexo, ela chupa o 
seu pau, aposto que vocês fazem esse tipo de coisa...

Arthur: Ora, o que é que você está dizendo? Eu sei que você não deve lembrar-se de 
mim, mas...

Denise: Eu fico aqui deitada, se você me jogar em qualquer posição eu vou ficar e não 
vou conseguir levantar até que você resolva me mudar de lugar.

Arthur: Ela faz isso?

Denise: É. Tem sido assim. Por exemplo, eu olho para o teto e conto as horas, sei exata-
mente quanto tempo esta lâmpada ainda vai durar.

Arthur: E você não vai embora?

Denise: Eu já disse que por enquanto não é possível. Mas quando eu puder, eu vou sair 

“ME PERGUNTO SEMPRE, AO COMEÇAR UMA PEÇA: O 
QUE TAL IDEIA FALA SOBRE O MEU TEMPO?”
Silvia Gomez
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correndo, pode ser de pijama, eu vou sair correndo pela rua, não vou olhar para os lados 
na hora de atravessar, vou correr na contramão.

Arthur: Você está tomando o quê?

Denise: Pergunte a ela, ela não me diz. Hoje em dia é assim, você suspira um pouco mais 
profundamente e as pessoas dizem logo que você precisa se tratar e te entopem de 
remédios para que você aprenda e para que você nunca mais, nunca mais respire 
daquele jeito. (Pausa.) O senhor entende de remédios?

Arthur: Um pouco.

Denise: O senhor é médico?

Em “Mantenha fora do alcance do bebê”, de 2015, do mesmo diretor, a crítica ao con-
sumo novamente aparecia, desta vez no olhar para a maternidade/paternidade, além da 
contestação sobre os padrões do nosso tempo.

(Trecho “Mantenha fora do alcance do bebê”)

Longe, um bebê existe (Off).

Mulher 1 (perturbada pelo som): Ele já vem com roupinha?

Mulher 2: Ah, sim, quero dizer, ele virá vestido com alguma coisa, você sabe, qualquer 
coisa que encontrarem.

Mulher 1: Vai ser homem, não é?

Mulher 2: Por favor, mal começamos.

Mulher 1: Pode ser uma blusa listrada com uma calça lisa. Tons de caramelo.

Mulher 2: Como?

Mulher 1: A calça deve ter o mesmo tom das listras da blusa, fica bom assim. Se ele 
gostar, pode calçar tênis, eu não me importo.

Mulher 2: Os bebês não se vestem sozinhos.

Mulher 1: Ele não acompanha uma mala?

Mulher 2: O sexo, isso ainda não está decidido.

Um bebê longe (Off). O som confunde cada vez mais a Mulher 1.

Mulher 1: Quero dizer, como nos kits prontos...

HEROÍNA CÓSMICA COM CHEIRO DE SUNDOWN
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Mulher 2: Kits?

Mulher 1: ... você sabe, como nos pacotes completos que prometem a viagem, o café da 
manhã, a hospedagem ou o hambúrguer, o refrigerante 500 ml e as batatas fritas.

Mulher 2: Não vendemos pacotes turísticos.

Mulher 1: Vocês não avisaram a ele?

Mulher 2: Olha, não temos tempo para esse tipo de conversa, tudo bem?
Um bebê ri longe (Off).

Mulher 1 (cada vez mais perturbada pelo som): Não disseram a ele como as coisas acon-
tecem por aqui...?

Mulher 2: Atendemos a uma média de 120 pessoas por mês...

Mulher 1 (continua o raciocínio): ...Não avisaram a ele que aqui as pessoas precisam se 
vestir adequadamente, que precisam tomar banho e escovar os dentes ou mesmo dizer 
“bom dia”, “obrigado” e também “imagina, não foi nada” quando esbarram em você...? 
Sabe... Espero que ele já venha com conhecimentos sobre esse tipo de coisa.

Mulher 2: É que nós...

Mulher 1: Porque se vocês não avisaram nem isso a ele, imagine quando ele souber do 
resto... Se vocês não costumam explicar o mínimo, não sou eu quem vai dizer sobre todo 
o resto.

Já “Neste mundo louco, nesta noite brilhante”, direção de Gabriel Fontes Paiva, em 2019, 
lidava diretamente com o tema do estupro, sintoma alarmante que, em nosso país, ecoa 
uma violência fundante de cinco séculos.

(Trecho “Neste mundo louco, nesta noite brilhante”)

Vigia: Pode me dar pelo menos um nome?

L: Eu não gosto de você.

Vigia: Apenas um nome.

L: Eu já disse, vá embora.

Vigia: Um endereço, um sobrenome. Eu só preciso de um nome, entendeu? Qual o seu 
problema, garota? Eu estou tentado te ajudar. Qual o seu problema?

L agora se ergue e, neste momento, atriz e personagem novamente se somam.

L/Atriz 2: Ah. Você precisa de um nome! Ela não vai te dar um nome, ok?

HEROÍNA CÓSMICA COM CHEIRO DE SUNDOWN
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Vigia: Você está fazendo isso de novo, merda.

L/Atriz 2: Ela não vai te dar um nome.

Vigia: Qual o seu problema?

L/Atriz 2: Você quer pegar alguém, mas isso não tem começo, isso é como a guerra, a 
guerra nunca vai terminar enquanto duas pessoas andarem sobre o seu KM 23, mas 
você quer um nome. Anote o primeiro nome escrito na primeira caverna usada pela 
primeira criatura. Anote aí: Zeus. Anote: Sexto, filho de Tarquínio, o Soberbo, ano 500 a. 
C, violador de Lucrécia, Roma. Ah, anote logo Roma e suas sete colinas povoadas 
graças à submissão das sabinas. Anote desde o começo e vamos esperar sentadas 
enquanto você preenche no seu caderninho o nome de todas as guerras e de todos os 
tempos e de todas as capitanias também porque foi assim que fomos fundados e é assim 
que estamos até hoje, Ilha de Vera Cruz, Brasil. Dá para passar séculos entregando 
nomes de todos os tipos, vamos lá. Melhor: coloque aí o nome da pessoa que inventou 
a palavra justiça. Essa merece uma boa surra! Ou então anote o nome da primeira 
pessoa que resolveu nos chamar de humanidade. E a gente ainda fala bonito: 
h-u-m-a-n-i-d-a-d-e. Sabe onde isso termina? Estamos prestes a extinguir o tubarão 
mais veloz do oceano, 600 quilos e 30 fileiras de dentes, mas vamos acabar com ele, 
sinto muito. Sabe onde isso termina? Isso só termina perto da extinção, mas você acha 
que você pode me salvar, olhe para o seu cabelo, você viu o que está acontecendo com 
o seu cabelo enquanto você assiste a tudo isso? Eu recuso este papel, mas você quer o 
seu, não é? Você quer bancar a fada num lance onde tudo se resolve se tivermos boas 
intenções! Não temos boas intenções neste mundo louco, Diana Louise, ela não vai te 
dar um nome, ela vai morrer aqui porque é isso que acontece quando fazem com você o 
que fazem todos os dias no KM 23 e será só mais um corpo deixado no asfalto dos sécu-
los. (volta-se para os bastidores) Projeção. Frase de efeito!

Imagem/Frase: “O terror acompanhou a história”.

L/Atriz 2: Ótimo. Obrigada.

Apenas para citar mais uma, em “A Árvore”, monólogo que estreou em plena pandemia 
em formato híbrido on-line, em fevereiro de 2021, com direção de Ester Laccava e João 
Wainer, uma mulher vê seu corpo transformar-se em algo desconhecido após viver uma 
grande perda, luto individual em que tentei espelhar o luto coletivo, não apenas humano, 
mas também pelo planeta em que vivemos e onde vamos provocando ruínas.

(Trecho “A Árvore”)

A: Por alguma razão, eu entendi profundamente o apartamento de Sabina. Foi lá que 
comecei a me transformar e, por isso, a me despedir – despedir das coisas que me iden-
tificavam como indivíduo, in-di-ví-du-A.

Do silêncio à fala

Ok, mas o que isso tudo – Sundown, um cão prognata, sonhos, indivíduas, Campbell – 
têm a ver com o delírio? Como a jornada do herói é também a jornada das heroínas deli-

HEROÍNA CÓSMICA COM CHEIRO DE SUNDOWN

09



rantes que enxergo em minhas peças? Não sei. Quer dizer, vou tentar.

Confesso que até procurei escapar criticamente do conceito para elaborar este texto. 
Porque não gosto de regras nem formulários para escrever e porque, em geral, a jornada 
do herói fala de homens fortes e extraordinários partindo para grandes aventuras e retor-
nando mais fortes e extraordinários ainda, como descreve Campbell na pág. 36 de “O 
herói de mil faces”.

“O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula rep-
resentada nos rituais de passagem: separação-iniciação-retorno. (...) Um herói vindo do 
mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabu-
losas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com 
o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes”.
Mas não é que, relendo trechos do livro e tentando lembrar dele, me deparo, na pág. 46, 
com o seguinte trecho:

“Podemos usar, da mesma maneira, a figura de um homem cósmico ou mulher cósmica 
(por exemplo, o próprio Buda ou a deusa hindu dançante Kali) sentada ou de pé nesse 
ponto ou mesmo presa à árvore (Átis, Jesus, Wotan); pois o herói, como encarnação de 
Deus, é ele mesmo o centro do mundo, o ponto umbilical através do qual as energias da 
eternidade irrompem no plano temporal. Portanto, o centro do mundo é o símbolo da con-
tínua criação: o mistério da manutenção do mundo através do contínuo milagre de vivifi-
cação que brota no interior de todas as coisas”.   
 
Adoro a palavra cósmica e tomo-a imediatamente emprestada para tentar este raciocínio, 
vamos lá: acho que estou à procura dessa mulher cósmica em personagens que, pro-
gressivamente, rompem o silêncio em que se viram disparando, montando, portando, 
cavalgando em um fluxo delirante de palavras. Personagens vistas em situações/confli-
tos que arrancam a palavra de sua inércia, transformando, subitamente, o delírio em 
extrema lucidez, ou seja, em uma fala que se vê frente a frente com o real, com a verdade 
em sua face mais perigosa. Eis aí, talvez, a grande aventura da heroína delirante, seu 
terrível monstro: deparar-se com a realidade tremenda e ser convocada, pela linguagem, 
a golpeá-la, superá-la em uma camada de outra ordem que não a das coisas concretas, 
objetos, relações cotidianas.

O estranhamento que se instala na aparente normalidade convoca a separação da heroí-
na, lançada pelo tormento do mundo em uma jornada sem retorno grandioso. Ou melhor, 
talvez sim, grandioso, por que não? Em “O céu cinco minutos antes da tempestade”, uma 
garota que começa se arrastando pelo chão para terminar pelo menos de pé, pronta para 
sair correndo; em “Mantenha fora do alcance do bebê”, uma mulher que consegue por fim 
sustentar o olhar do lobo mais selvagem presente no palco, a existência; em “Neste 
mundo louco, nesta noite brilhante”, duas mulheres encaram o rosto da morte e da violên-
cia sem se desviarem; em “A Árvore”, outra capaz de descer ao subsolo e espalhar-se 
infinitamente como raízes, atravessar fronteiras.

De que tipo de grandiosidade nos interessa falar? Qual a definição, pois, de grandioso? 
Essa pergunta me faz lembrar de um trecho do livro “A guerra não tem rosto de mulher”, 
de Svetlana Aleksiévitch, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015. A história da 
guerra costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino: soldados e generais, 
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2015. A história da guerra costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino: sol-
dados e generais, algozes e libertadores. Mas, nessa obra, a autora faz o contrário: ouve 
as mulheres da Segunda Guerra Mundial. Na pág. 36, no relato de uma entrevista com 
um censor, lemos:

“Isso é mentira! Uma calúnia contra nossos soldados, libertadores de meia Europa. 
Contra nossos partisans. Nosso povo herói. Não precisamos da sua pequena história. A 
história da Vitória. Você não ama nossos heróis! Não ama nossas grandes ideias”.

Ao que ela respondeu:

“Isso mesmo, não amo grandes ideias. Amo o ser humano pequeno”.

Delirar para encontrar esse grandioso não descrito nos padrões e formulários. O grandio-
so no pequeno, como fez Clarice Lispector, heroína cósmica por excelência. Delirar, 
então, se trate, talvez, de olhar para a palavra ‘liberdade’ e suas possibilidades como 
escrita. “Não pode haver liberdade senão fora da linguagem. Infelizmente, a linguagem 
humana é sem exterior: é um lugar fechado. Só se pode sair dela pelo preço do impos-
sível: pela singularidade mística”, escreveu Roland Barthes em “Aula”. “Mas a nós, que 
não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear 
com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífi-
co que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente 
da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura”.

Ou melhor, voltando a ela, Clarice Lispector, e sua frase em “A paixão segundo G.H.”: “O 
divino para mim é o real”.

Ou então, como disse em uma entrevista a xamã Maria Sabina, de Oaxaca, no México, 
essa sim outra perfeita heroína cósmica, falecida nos anos 1980: “Eu curo com a Lingua-
gem. A Linguagem faz com que os moribundos voltem à vida. Em minhas veladas, entro 
em outro mundo, diferente do que conhecemos à luz do dia. É um mundo bonito, mas 
inatingível.” Seus cantos/poemas em fluxo e repetição eram a ponte para a transfor-
mação dos que a procuravam para a travessia.

Posso dizer que me interessa a travessia, mas ainda não estou pronta (e algum dia esta-
rei?). Para treinar, vou mandando na frente essas lúcidas delirantes, minhas heroínas 
cósmicas bronzeadas com cheiro de Sundown.

08 de março de 2021.

HEROÍNA CÓSMICA COM CHEIRO DE SUNDOWN
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Quando fui convidado pelos integrantes do Núcleo Drama Seis – jovens talentosos por 
quem nutro profundo carinho – no meio de uma pandemia e me foi lançado o desafio de 
preparar uma aula pensando uma nova perspectiva sobre a Jornada do Herói, minha 
reação imediata, após a lisonja, foi de aflição. Primeiro, porque o assunto é tão popular 
que todo mundo conhece muito bem e há muita, mas muita gente mesmo que domina 
seus aspectos melhor que eu – basta ver os infindáveis livros e vídeos de Youtube sobre 
– o que torna este território bastante pedregoso para se aventurar. Segundo, porque, 
dentre os que não são experts, uma parcela considerável de quem busca pelo tema 
entende que a Jornada do Herói é parte intrínseca da escrita para a cena audiovisual, 
como se fosse a única regra, prática indissociável do ato de escrever um roteiro de longa 
ou curta metragem. É um tanto assustador, mas é isso mesmo: para os inexperientes, 
muitas vezes, escrever uma narrativa para uma obra audiovisual é, automaticamente, 
escrever a Jornada do Herói. Não poderiam estar mais enganados!

Passado o baque inicial e, sabendo que não poderia recusar um convite tão excitante 
vindo de pessoas que admiro, sugeri algo bastante maluco que, confesso, se tivesse 
negociado um prazo ligeiramente mais largo para resposta, pouco provavelmente iria 
propor: tentar associar a Jornada do Heróis às nossas telenovelas, produto com qual 
tenho tanta proximidade. A sugestão saiu da minha boca tão rápida quanto o mini-Daniel 
batendo pratos na minha cabeça, à la Homer Simpson, passava da aflição à ansiedade. 
Óbvio!

O pessoal do Núcleo gostou e estava lançado o desafio.

Se, no Brasil, uma parcela considerável das pessoas conhece o Monomito e a Jornada 
do Herói, imaginem as telenovelas! Eu acredito profundamente que este não é mais o 
país do futebol do que é o da telenovela. Este produto nacional, que nasceu aquariano 
em 1952, herdeiro das novelas de rádio que vigoravam por aqui desde o início dos anos 
40, e que invade nossa casa ininterruptamente desde então, certamente tem uma 
abrangência muito maior que o jogo de pelota. Sobretudo para a minha geração, a última 
cujo acesso à internet foi bastante limitado, que cresceu obrigada a assistir à pro-
gramação da TV aberta (a menos que se fosse muito rico para ter a desejada “TV por 
assinatura”, coisa rara), a telenovela é parte da nossa vida como os aniversários e os 
natais em família. Nossa rotina era chegar da escola, tirar o uniforme e começar a mara-
tona de 3 novelas da TV Globo. Às vezes rolava uma subversão e íamos parar no SBT 
para acompanhar o melodrama em seu mais alto grau com as famosas novelas mexica

“ÀS VEZES ROLAVA UMA SUBVERSÃO E ÍAMOS 
PARAR NO SBT PARA ACOMPANHAR O 
MELODRAMA EM SEU MAIS ALTO GRAU.”
Daniel Veiga

A JORNADA EM BUSCA DA JORNADA
Por Daniel Veiga
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nas que, mesmo quando eram sul-americanas, tratávamos como sendo da terra dos 
astecas. Acho que até hoje é assim.

Caso é que, mesmo quando íamos para o SBT, não demorava muito e já voltávamos às 
tramas brazucas com aqueles cenários bem conhecidos e rostos que pareciam pertencer 
à nossa família.

Foi nisso que me meti... e tem sido uma aventura!
A Jornada do Herói tem pontos de parada facilmente identificáveis e comuns à telenove-
la. Há dois deles que menciono na aula que preparei: toda a história de herói/heroína é 
uma jornada e começa num mundo comum, num mundo em sossego que logo será aba-
lado por um chamado à aventura; em qualquer boa história o herói/heroína cresce, se 
transforma.

A Jornada do Herói tem pontos de parada facilmente identificáveis e comuns à telenove-
la. Há dois deles que menciono na aula que preparei: toda a história de herói/heroína é 
uma jornada e começa num mundo comum, num mundo em sossego que logo será aba-
lado por um chamado à aventura; em qualquer boa história o herói/heroína cresce, se 
transforma.

Tendo isso em mente e recapitulando, não os 19 passos propostos por Joseph Campbell, 
e sim os 12 passos compilados por Christopher Vogler em A Jornada do Escritor, passei 
a revisitar as novelas cuja mística me acompanham até hoje.

A opção por trazer os passos da jornada do escritor é porque, em meu entendimento, 
enquanto Joseph Campbell, sendo mitologista e formado em literatura, contava com um 
olhar bem mais filosófico antropológico sobre o Monomito, Christopher Vogler, como 
roteirista, conseguiu propor uma aplicação muito bem-sucedida do Monomito de Camp-
bell à prática da escrita para a cena audiovisual. Isso não quer dizer que os aspectos 
filosóficos antropológicos tenham ficado de fora, pelo contrário, está tudo lá, potente e 
pulsante, porém melhor ajustado a quem escreve ficção, um regalo personalizado. É 
justamente por isso que os doze passos propostos por Vogler são tão aclamados, sem 
esquecer jamais que eles são, basicamente, o trabalho de Campbell.

E é sobre isso.

Quando li, em Vogler, que “os conceitos de Campbell são uma bem-vinda caixa de ferra-
mentas, com instrumentos sólidos ideais para o ofício de contação de histórias”, me senti 
autorizado a tentar o mesmo. Não acreditando em gênios – esse conceito colonizador 
que privilegia apenas homens cis brancos, afinal, só eles os são – exercitei trazer o Mo-
nomito e a Jornada do Herói bem pra perto de mim, sem receios. De posse de minha 
memória e da internet, compilei algumas novelas, sobretudo dos anos 80 e 90, para 
tentar entender como a Jornada do Herói se aplicava a elas. Se é que se aplicava e ainda 
se aplica.

Tieta, Rainha da Sucata, Explode Coração, Cara & Coroa, A Próxima Vítima, A Indomada, 
Renascer, Quatro por Quatro são apenas algumas das obras que trago para, nelas, 
tentar identificar alguns ou todos os passos da Jornada do Herói.

A JORNADA EM BUSCA DA JORNADA
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Entendendo que a telenovela brasileira tem duas especificidades consideráveis: a alta 
extensão (costuma levar entre 7 e 9 meses de exibição) e o fato de ser multiplot, ou seja, 
apresenta diversos núcleos que se desenvolvem paralelamente, procurei aplicar os 
passos da jornada em momentos cruciais e focar nas protagonistas, mulheres em sua 
maioria. Há ainda o dispositivo da repetição em demasia: informações, subtramas, 
jargões, estereótipos estão sempre se repetindo dentro de uma obra como esta.  

Todos esses aspectos trazem ora uma espécie de dilatação do tempo ora um efeito loop-
ing, ou seja, uma etapa da Jornada do Herói pode parecer ser transposta, vencida, para, 
lá na frente, depois de semanas, ressurgir no caminho de nossa protagonista. Resumin-
do, as etapas da Jornada do Herói podem levar semanas para serem vencidas e, ainda 
assim, serem repetidas, até mais de uma vez.

Naturalmente, há outras especificidades nas telenovelas e é por isso que, na aula, pro-
ponho um momento todo dedicado a falarmos de melodrama.

Com tudo isso, sem pretensão alguma de ter sido bem-sucedido em minha proposta, usei 
esse convite como pretexto para falar com o público sobre duas paixões: a primeira, uma 
das inúmeras formas de se contar uma história, a tal Jornada, e a segunda, essas obras 
melodramáticas que me causaram tanto impacto outrora, que eram assunto entre os 
amigos na escola entre uma aula de biologia e uma de literatura, que me ligavam às 
minhas tias nas visitas para o café da tarde, que trazem um quentinho no coração e ainda 
tomam um tanto de minha atenção nas inúmeras reprises nos canais nostálgicos e plata-
formas de streaming.

Nunca vou me esquecer quando, após abandonar a segurança da vida corporativa, com 
carteira assinada e salário fixo, me lancei à aventura de estudar dramaturgia e, de 
repente, me vi dentro de uma sala de aula, tendo à frente o grande Aimar Labaki discutin-
do aspectos da primeira versão de Selva de Pedra, às três da tarde de uma terça-feira e, 
com arrepio, pensei no quão sou privilegiado por estudar e trabalhar com o que amo.

Essa é a hora em que, do alto da escada de mármore de trocentos andares, no meio de 
um portentoso salão lotado de pessoas elegantes, em clima de celebração, ergo a taça 
propondo um brinde à habilidade da humanidade em contar histórias e agradeço a pre-
sença de todes.

A JORNADA EM BUSCA DA JORNADA
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CURVA DRAMÁTICA, AS ONDAS DA VIDA
“A vida vem em ondas

Como um mar
Num indo e vindo infinito”

Lulu Santos

Quando pensamos em dramaturgia, podemos nos remeter ao começo da história da cul-
tura ocidental como a conhecemos. Voltamos à Grécia antiga. E desde lá, dos primórdios, 
a contação da história (e sua variante, a dramaturgia) se prestava a inúmeros propósitos, 
dentre eles o de se propagar conhecimento. Na Grécia, a tragédia servia, para além de 
seus propósitos diretamente artísticos, à educação. A tragédia era o contraexemplo, 
mostrava os infortúnios experimentados por aqueles que, porventura, houvessem cedido 
à hybris (desmedida).

Além disso, a dramaturgia serve também ao prazer. Nós vamos ao teatro porque é bom. 
É prazeroso acompanhar essa estrutura de começo, meio e fim, que está na maioria das 
obras dramatúrgicas e também na natureza. Assim como a vida, uma peça de teatro 
começa, se desenvolve e morre. Essa estrutura de início, desenvolvimento e desenlace 
é natural. Ela pauta a vida, a formação escolar (que compreende esse grande arco entre 
o maternal até o doutorado), os amores (que começam e terminam). Tudo tem seu início, 
seu meio e seu fim. E seus desafios. Tudo tem seu drama.

Gostamos de acompanhar a apresentação e a resolução de um problema.

A estrutura ternária é antiga. Aristóteles já falava em complicação, nó e desenlace, ou 
alívio. Assim como a vida tem seu arco, também uma peça tem a sua curva dramática.

A curva dramática representa o desenvolvimento das ações ao longo da peça. Nela, as 
personagens agem. A curva engloba a apresentação do conflito até o seu desfecho. Rep-
resentamos, nesse arco dramático, os esforços do protagonista para solucionar seus 
conflitos.

SOMOS HERÓIS DE NOSSAS PRÓPRIAS JORNADAS

O conceito da Jornada do Herói foi criado por Joseph Campbell, estudioso norte-america-
no de mitologia e religião comparada. Campbell apresenta um modelo do passo a passo 
do percurso de transformação do homem comum em herói, com todas as provações que 
surgem em seu caminho.

Para o mitólogo, os passos, ou estágios da Jornada do Herói são:

   Apresentação do mundo ordinário

UMA LEITURA PSICANALÍTICA DE 
CAMPBELL NA CONTEMPORANEIDADE: 

A JORNADA DE UMA DRAMATURGA
Por Claudia Barral
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   Chamado [Mensageiros]
   Recusa ao chamado
   Aceitação do chamado [Mentor]
   Rompimento da fronteira
   Provações e aprendizado [Aliados, Guardiões, Sombras]
   Limite da jornada [Nêmesis]
   Quase morte [Conquista]
   Ressurreição
   Retorno para casa
   Restauração da ordem

Se, para Campbell, o homem comum deve, através do cumprimento dessa longa jornada, 
se tornar herói, por meio da psicanálise podemos concluir que, uma vez expulso do útero, 
o ser humano deve cumprir a jornada de se tornar sujeito.

Para o recém-nascido, a quem os cuidadores apresentam um mundo ordinário, a jornada 
diz respeito a constituir-se, a tornar-se herói da própria história.

O que significa isso?

Quando nasce, a maioria dos bebês é recebida por uma cama de desejo. Alguém já lhes 
recepciona com um nome, uma história, uma posição dentro de uma família.

Nessa peça, já nos é designado um personagem. Além da pequena peça familiar, podem-
os pensar que há também a sociedade, que espera que desempenhemos determinados 
papéis.

Esse é um herói que está em conflito entre o que ele quer e o que esperam dele. Em O 
Mal Estar na Civilização, Freud comenta o conflito inexorável entre civilização e sexuali-
dade. Para o psiquismo, um conflito está sempre posto: a busca de um certo equilíbrio 
entre forças (ou pulsões) opostas. Há o conflito entre o dentro e o fora, entre as pulsões 
de vida e de morte.  Haja drama.

O Chamado proposto por Campbell pode ser lido também como o chamado que todos 
recebemos para o mundo. A nossa aventura é para fora de um útero, para fora da casa 
dos pais, do desejo dos pais. Somos forjados no desejo do Outro. Alguém que nos esper-
ou com um berço, um nome, um braço. Mas não precisamos nos alienar nesse desejo. 
Trata-se de se libertar, em alguma medida, das projeções alheias, de escapar de um des-
tino (medicina, o time de futebol, o desejo que os pais projetaram) para encontrar o nosso 
próprio desejo nos descampados do mundo.

Essa é uma jornada repleta de desafios.

A primeira diz respeito ao fim do amor fusional com a mãe. Para o psicanalista inglês 
Donald Winnicott, o bebê nasce em estado de indiferenciação. É por meio dos atrasos e 
falhas maternas que o bebê vai percebendo a sua individualidade. Além de perceber-se 
só, sem a segurança do cordão que o alimentava continuamente, o bebê vai perceber 
também que há outros atores nessa peça. A mãe, que foi por tanto tempo casa, precisa 
ser dividida com o pai, os irmãos, o trabalho. Então, nessa jornada, a mãe desempenha 
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funções importantes: é a fada (quando alimenta, cuida, protege) e é a bruxa (quando 
some, quando falta, quando falha). Mas o fato é que mãe e filho não pertencem um ao 
outro, mas ao mundo.

E, no mundo, a grande tarefa é a de se tornar si mesmo. E essa é uma jornada repleta de 
chamados, recusas, mentores, perigos.

Nessa história, um dos maiores antagonistas é o inconsciente.
 

ROMPIMENTO DA FRONTEIRA – O INCONSCIENTE

Quando partires em viagem para Ítaca
faz votos para que seja longo o caminho,

pleno de aventuras, pleno de conhecimentos.
Os Lestrigões e os Ciclopes,

o feroz Poseidon, não os temas,
tais seres em teu caminho jamais encontrarás,

se teu pensamento é elevado, se rara
emoção aflora teu espírito e teu corpo.

Os Lestrigões e os Ciclopes,
o irascível Poseidon, não os encontrarás,

se não os levas em tua alma,
se tua alma não os ergue diante de ti.

Konstatino Kaváfis

A psicanálise representou um grande golpe ao narcisismo do homem ocidental do início 
do século XX, que, seguro de si, achava-se um ser pensante de existência garantida, 
como quis Descartes com o seu “Cogito ergo sum”. Freud golpeou o lugar do pensamento 
ao dizer que o Eu não é senhor em sua própria casa. Freud dividiu o aparelho psíquico 
em três instâncias: o Isso (o inconsciente), o Super Eu (a instância da lei) e o Eu (o con-
sciente). Para Freud, o Eu é apenas um servo que tenta agradar aos dois poderosos sen-
hores que constituem o edifício psíquico. Haja conflito.

Para os contemporâneos de Freud, foi muito difícil assimilar que tinham dentro de si um 
continente desconhecido. O Eu é apenas uma pequena parte do todo, uma ponta do ice-
berg psíquico. Há uma gigantesca parte submersa que produz sonhos, atos falhos, con-
fusões.

Grosso modo, podemos dizer que o inconsciente é a infância.

O nosso inconsciente começa a se forjar num período da vida em que estamos vivendo 
em extrema vulnerabilidade e, ainda que os cuidadores amem o bebê indefeso (Jung 
destaca que o amor é o inverso do poder), nada impede que ele experimente sentimentos 

“A PSICANÁLISE REPRESENTOU UM GRANDE 
GOLPE AO NARCISISMO DO HOMEM OCIDENTAL.”
Claudia Barral

UMA LEITURA PSICANALÍTICA DE CAMPBELL NA CONTEMPORANEIDADE: A JORNADA DE UMA DRAMATURGA
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como o ódio e a inveja.

Ao contrário do que as propagandas querem nos fazer acreditar, a relação mãe-bebê é 
encharcada de fúria. Basta ouvir o berro de um recém-nascido.

Somos feitos de reinos subterrâneos, temos em nós a parte inferior das ondas, as ilhas 
secretas, o centro dos quarteirões. O chamado para a aventura engloba também olhar-
mos para nós mesmos, levarmos nossos próprios sonhos a sério e não temer o Minotau-
ro da nossa própria agressividade, nesses labirintos de nós. Todos viemos do bestial, 
todo somos a bela, mas também a fera. Negar isso seria recusar o chamado.

Temos mundos gigantescos dentro e fora de nós. Mas não estamos sós.
 

PROVAÇÕES E APRENDIZADO: O SUPER EU

O beijo meu vem com melado decorado cor de rosa
O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes,

  Super Homem, Super Mosca, Super Carioca,
Super Eu, Super Eu

Luiz Melodia
 
Se o inconsciente é o fundo de um mar revolto e se nós somos os barcos navegadores 
desses mares sombrios, o que nos impede de naufragar? O Super Eu é o leme do nosso 
barco, um guia.

O Super Eu é a instância psíquica que surge a partir das proibições do meio. Quando per-
cebemos que uma criança já não precisa de um adulto para evitar que ela toque na 
chama de uma vela – porque ela mesma já aprendeu que o fogo queima –, sabemos que 
está formado o Super Eu.

O Super Eu representa também um Eu superior. É a instância da idealização de si. A 
criança que aprendeu sobre o fogo se orgulha do seu saber, quer aprender mais. Quando 
a escutamos dizer que quer ser a criança mais “sabida do mundo”, podemos dizer que 
está formado o Super Eu.

E ele cobra seu preço. Para conhecer os perigos do fogo é preciso abrir mão da ideia de 
que o mundo é um lugar sem perigos. Perde-se a inocência.  Na nossa cultura, marcada 
pelo catolicismo, isso se vê na Bíblia: Eva prova o fruto proibido (do conhecimento) e é 
expulsa do paraíso (da ignorância). E aí temos um paradoxo: é preciso perder para poder 
ganhar (um Super Eu). O conhecimento da sexualidade adolescente, por exemplo, nos 
expulsa do paraíso da infância.

O surgimento do Super Eu traz também a percepção de que o mundo já estava posto 
antes do nosso nascimento e que ele vai continuar depois da nossa morte. Esse é um 
conhecimento valioso, mas que nos atravessa como uma faca. Não somos o centro do 
universo. A vida existia antes de nós e existirá para além de nós. Isso é, ao mesmo 
tempo, um alívio e uma decepção.

O Super Eu vem nos salvar do mar infinito das possibilidades, porque nos apresenta um 

UMA LEITURA PSICANALÍTICA DE CAMPBELL NA CONTEMPORANEIDADE: A JORNADA DE UMA DRAMATURGA
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limite. Temos, apenas, o espaço curto de uma vida humana para construir alguma coisa 
que seja genuinamente nossa. E, ao caminhar na direção do nosso desejo, somos heróis 
de nós mesmos.

DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE

O melhor lugar do mundo é aqui e agora.
Gilberto Gil

 
Campbell escreve sobre seu herói de mil faces no final dos anos 1940, mas para onde 
caminhou a humanidade desde então?

Hoje, sabemos que caminhamos para a extinção próxima.

Se não ouvirmos o chamado para a aventura de viver sem depredarmos a natureza sere-
mos extintos. Mais do que nunca, somos chamados a realizar a aventura da travessia. 
Por que estamos aqui, como humanidade? Para esgotar os recursos do planeta?

Temos que construir outros sentidos.

No entanto, atravessamos tempestades perigosas. Fomos engolidos, por exemplo, pela 
baleia do fascismo.

O argumento pós-moderno de que todas as verdades são parciais (isto é, dependentes 
da perspectiva de uma pessoa) levou ao argumento de que existem muitas maneiras 
legítimas de se entender ou de se representar um acontecimento.

No livro A morte da verdade: Notas sobre a mentira na era Trump, Michiko Kakutani 
destaca que o pós-modernismo consagrou a subjetividade. A linguagem passa a ser vista 
como não confiável. Promovem-se os abismos entre o que se diz e o que se entende. Foi 
demolida a visão da história como uma narrativa linear. A ideia de consenso foi colapsada 
por nomes como Derrida e Foucault.

Paralelamente à adoção do pós-modernismo pela academia, eclode, em 1970, a cultura 
do narcisismo, dando início a uma década do Eu. Esse movimento desemboca na prolif-
eração das selfies que vemos hoje em dia e acarreta também o ataque à eventualidade 
de uma verdade objetiva e a glorificação de qualquer opinião. 

Se, por um lado, esses movimentos se revelaram emancipadores, inovadores, transfor-
madores, por outro lado, contribuíram para a tal da “morte da verdade”.

O ser humano, assim como o inconsciente, é movido por paradoxos. O importante é 
destacar que não há movimento humano que não traga em si a sua sombra. O problema 
não é o pós-modernismo, portanto. O problema é a má-fé.

O que é peculiar à nossa época é o abandono da ideia de que a história possa ser escrita 
com verdade. Antigamente, acreditava-se que os fatos existiam e que, para contrariá-los, 
era preciso mentir.  É justamente essa concordância (de que é possível concordar), com 
a implicação que o ser humano é uma espécie de animal, que o totalitarismo destrói.

UMA LEITURA PSICANALÍTICA DE CAMPBELL NA CONTEMPORANEIDADE: A JORNADA DE UMA DRAMATURGA
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Quando a verdade é tão fragmentada, ou tão relativa, o perigo é que algum grupo se 
aproprie desse ambiente de relativização para ditar em quem se deve acreditar.

No Brasil de 2021, sabemos que a cloroquina não tem eficácia no combate ao coro-
navírus. Esse é um fato científico.  Mas essa verdade não é conveniente a um presidente 
que tirou milhões de cofres públicos para investir na produção em larga escala desse me-
dicamento. Nas mãos de um monstro, portanto, a verdade se converte em algo des-
cartável.

Por vezes, somos transportados para um mundo invertido. Meios de comunicação pro-
movem um caleidoscópio de informações, como se a verdade fosse uma questão de 
agenda política. Hoje, no Brasil, ter medo de morrer é sinônimo de ser comunista.

O herói de hoje pode ser a figura que cata os restos dessa narrativa fragmentada. E que 
insiste em encurtar as fronteiras do indizível.

É um herói menos binário, mais complexo, mais dividido, como queria Freud. Um herói 
que sabe de suas mil faces. Um herói que atravessa, que transpõe, que se sabe ponte, 
sempre por vir. Um herói que se sabe em construção. Um herói que suporta uma ideia 
mais complexa de Deus (um Deus andrógino, dual, que alimenta e dilacera, cíclico como 
a vida) e que nos lança para além do binarismo, que é infantil, no sentido de menos com-
plexo. Então, o drama continua sendo conflito de forças opostas, mas para além do ser 
ou não ser.  Ser o quê? Não ser o quê? E quando? E quanto? Muitas questões se somam 
à de Hamlet. Tudo está mais complexo, ainda bem.  Como disse Clarice Lispector: “Quem 
acha a vida simples é porque não é suficientemente inteligente para não entendê-la”.

MINHAS LINHAS TORTAS

Minha dramaturgia, hoje percebo, é psicanalítica no sentido de que as minhas person-
agens estão sempre em relação umas com as outras. E é através dessas relações que 
elas são castradas, impulsionadas e sustentadas – ou que desabam. A minha primeira 
experiência em dramaturgia, o texto O Cego e o Louco, já tratava da relação de dois 
irmãos. Ali surgem conceitos que são caros para a psicanálise: a família, a relação amo-
rosa, o desejo, o delírio. O tema da cegueira, por sua vez, tem registro importante já no 
Édipo, de Sófocles, tragédia que Freud veio a comentar por revelar o princípio básico do 
que ele chamou de “Complexo de Édipo”, que marca o interesse amoroso do sujeito pelos 
pais e que trata também do tabu do incesto. Em O Cego e o Louco também vemos como 
a entrada de um terceiro (no caso, a vizinha, Lúcia, que está por chegar) ajuda a ventilar 
uma relação estagnada. Três não é demais. Três é dinâmico.

Já em Cordel do Amor sem Fim, o Outro é aquele que inspira desejo. Ao contrário do que 
acontece em O Cego e o Louco, em Cordel... o Outro é alguém que faz o tempo passar, 
encharcado de esperança. O Outro é o amor que nos sustenta na condição de achar que 
a vida é algo maior do que um rio lamacento que se arrasta lentamente. 

Ainda sustentada na questão da relação entre as personagens, gostaria de comentar 
mais uma de minhas peças, Hotel Jasmim, que trata da questão da diferença.  peça fala 
de um imigrante nordestino, filho de pais crentes, que, uma vez em São Paulo, se vê 
obrigado a dividir o quarto de uma pequena pensão com um michê paulistano. Conflito de 
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mundos, de cosmovisões. É possível crescer na diferença, é possível aprender com ela.

Em minha dramaturgia, posso observar que as personagens estão sempre esperando 
alguém ou chegando a algum lugar, sempre em estado de ânsia, de desejo.

O psicanalista e pediatra inglês Donald Winnicott disse uma vez: “espero que a morte me 
encontre vivo”. Estar vivo psiquicamente é estar em estado de desejo. O desejo é o que 
leva ao risco, à aposta.

Assim como o teatro.
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O chamado
24 de agosto de 2007

O trecho acima é um fragmento da dramaturgia de Conversa com meu pai, espetáculo 
estreado em 2014, cujo processo havia se iniciado sete anos antes e trazia como mote o 
fantasma – entre o real e o imaginário – de uma relação incestuosa entre pai e filha. É 
também a anotação quase fiel de um sonho registrado nos diários que eu produzi ao 
longo de mais de 15 anos. Digo “quase fiel” porque, na versão original, logo que eu 
começo a descer a escadaria, registro: “e noto, pelos degraus, pessoas em posições sex-
uais”. Olhando com distância, acho curioso ter omitido justamente esse trecho na drama-
turgia da peça. Mas hoje me chama a atenção também a decapitação e a figura da 
mulher sem cabeça e essa compreensão – que lembro de ter ainda durante o sonho, dor-
mindo, como um sonhar consciente – de que se tratava de um “sinal”. E que se eu 
pudesse seguir aquela mulher sem cabeça, me deixando levar pelo sentido das águas, 
eu seria capaz de decifrar o enigma. O sonho ganhava a dimensão de um chamado.

O umbigo do sonho ou o enigma da (minha) sexualidade

Mas que enigma era esse? Levei duas décadas para entender que se tratava do enigma 
da (minha) sexualidade.[1] O psicanalista Jean Laplanche, em sua “Teoria da sedução 
generalizada”, postula que a sexualidade não é inata, ela vem do outro. Já no princípio, 
ela emana do adulto através de “mensagens enigmáticas” enviadas de forma consciente 
e inconsciente à criança. Esses “significantes” – sinais, palavras, gestos, códigos, esta-
dos corpóreos, psíquicos – não são traduzidos e vão constituir esse primeiro núcleo da 
sexualidade infantil.[2]

A ideia de um “enigma da sexualidade”, além de ser central para a psicanálise, é o que 
torna esta trajetória de criação da qual venho falar uma espécie de jornada ou travessia. 
No entanto, trata-se de uma trajetória que não possui exatamente um desfecho ou uma 

AUTOBIOGRAFIA COMO DESPOSSESSÃO

Eu estou no alto de uma escadaria que termina no mar. O mar lá embaixo é de um azul 
muito, muito claro. Vejo boiarem vários animais que não sei se estão mortos ou se 
dormem. São todos animais brancos: cavalos, raposas ou grandes ratos brancos. É tudo 
muito calmo, muito silencioso. Eu começo a descer os degraus e noto ursos brancos que 
como os outros animais também estão imóveis. Eu vinha descendo lentamente os 
degraus, mas eu percebo um urso que começa a se mover então eu recuo um pouco 
assustada. Nessa hora me dou conta da presença de outra mulher que também vinha 
descendo os degraus, mas ela não recua. O urso então avança sobre ela e como se ele 
fosse uma língua peluda ele envolve o corpo da mulher e vai escorregando pelos 
degraus até o nível da água. Os outros animais despertam e avançam sobre ela também. 
Eles arrancam a sua cabeça. A última imagem é um busto nu, sem cabeça, o vermelho 
da carne exposta, boiando em direção ao fundo. Entendo que isso é um sinal. O corpo 
morto e o sentido das águas apontam uma direção. Lá está a resposta de um enigma.

Por Janaina Leite
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conclusão. Percebo hoje que sempre se tratou de um objetivo impossível: alcançar o 
umbigo do sonho.

Para Freud, mesmo no sonho mais exaustivamente interpretado, é comum haver um 
trecho que tem que ser “deixado na obscuridade”. Ele explica:

Se aqui eu me aproprio dessa ideia de Freud para ancorar minha pesquisa em uma 
dimensão afirmadamente pessoal, como uma jornada psíquica, uma “pornografia da 
alma” (LIDDELL, 2011),[3] Tânia Rivera, em seu livro O avesso do imaginário (2014), 
parte desse mesmo conceito para pensar o estatuto do “real” na arte contemporânea. E 
é dialogando com autores que tramam psicanálise e arte que construo hoje a ideia de 
uma “autobiografia como despossessão”.

A autora sublinha a importância da perspectiva psicanalítica para compreender de que 
forma o real se tornará para a arte contemporânea um “ponto cego, insondável”, que, por 
resistir à simbolização, aponta para esse “umbigo” do sonho do qual nos fala Freud. Mais 
do que a ideia de recalque, no sentido de algo que estaria disponível enquanto imagem, 
mas teria sido ocultado, a perspectiva do real que surge com Freud a partir do trabalho 
com o negativo e a pulsão de morte, e que será amplamente trabalhada por pensadores 
e psicanalistas como Melanie Klein e Lacan, aponta para o “impossível da simbolização”.  
Ou seja, se de um lado o campo simbólico media e assegura a nossa capacidade de rep-
resentar o mundo pela linguagem e pelo imaginário; de outro, existe, ou resiste o real: 
essa margem informe que nos lembra, através dos sintomas, dos sonhos, dos estados 
limite, da loucura e do desejo que em toda imagem existe uma matéria bruta que é da 
ordem do informe, uma “excrescência terrível, abismo onde nada se vê e diante do qual 
o homem vacila” (RIVERA, 2014, p. 69). O que Rivera nos diz, no entanto, é que na vida, 
e também na arte, esse ponto cego que a representação não alcança é que faz “apelo à 
linguagem e incita seu entrelaçamento com o visível para a produção de imagens que 
vêm contornar esse ponto cego” (idem, p. 68).

Travessia

Entendo que o trabalho de auto escritura que esteve em curso até hoje, foi incitado por 
esse núcleo insondável e vem sendo a maneira possível de dar contorno a um vazio. Não 
à toa, por meio de autoras psicanalistas como Melanie Klein e Julia Kristeva encontro 
algumas das principais interlocutoras dessa jornada, afinal, na análise assim como na 
arte, a expressão provém daquilo que a excede.[4] A meu ver, o que o analista faz, assim 
como o artista, é o trabalho impossível, – trata-se de um paradoxo –, de tentar dar forma 

(...) é que, durante o trabalho de interpretação, apercebemo-nos de 
que há nesse ponto um emaranhado de pensamentos oníricos que não 
se deixa desenredar e que, além disso, nada acrescenta a nosso con-
hecimento do conteúdo do sonho. Esse é o umbigo do sonho, o ponto 
onde ele mergulha no desconhecido. Os pensamentos oníricos a que 
somos levados pela interpretação não podem, pela natureza das 
coisas, ter um fim definido; estão fadados a ramificar-se em todas as 
direções dentro da intrincada rede de nosso mundo do pensamento. É 
de algum ponto em que essa trama é particularmente fechada que 
brota o desejo do sonho, tal como um cogumelo de seu micélio.

(FREUD, 1987, p. 482)
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como o artista, é o trabalho impossível, – trata-se de um paradoxo –, de tentar dar forma 
ao inominável. Uma expressão possível, nunca conclusiva, da violência das marcas em 
nós.

Sueli Rolnik, no seu texto “Pensamento, corpo e devir” (1993), fala do processo de pro-
dução do pensamento que seria a resposta da pressão das marcas em nós. Nessa per-
spectiva, as marcas seriam aquilo que gera em nós estados inéditos, e que, portanto, 
tem o potencial de configurar um antes e um depois. Através da violência das marcas 
rompe-se

O pensamento tomado dessa maneira não é fruto de uma escolha consciente, de um 
sujeito que organiza seus objetos a partir de uma hierarquia que ele reconhece de forma 
objetiva, de uma relação de domínio. Ao contrário, “só se pensa porque se é forçado a 
fazê-lo” (idem, p. 245).

O que eu posso dizer é que nesses já mais de dez anos nos quais enveredei pela pesqui-
sa sobre o documental e o autobiográfico no teatro, eu nunca quis fazer uma peça sobre 
coisas que se passaram na minha vida. O problema foi que, quando isso se deu, não 
havia como não fazer. Conversas com meu pai e, depois, Stabat Mater nascem, em 
primeiro lugar, da pressão das marcas, de sua violência, sua urgência, da necessidade 
de criar um novo corpo para responder a essas marcas – marcas que me obrigaram a 
pensar, parafraseando Suely Rolnik. Fazer uma “peça de teatro” é, claro, sempre uma 
escolha. Mas lidar com os conteúdos psíquicos que se manifestaram nesses processos 
era uma exigência que, se não acatada, por recalque ou foraclusão, só poderia ter por 
consequência a expressão em via sintomática. Escolhi a expressão artística.

Celebração

Durante os sete anos de processo de “Conversas com meu pai”, por certo período, o pro-
jeto se chamou “Algum dia, talvez, será uma alegria recordar mesmo essas coisas”. Uma 
frase de Virgílio que tomei de empréstimo, e fala de uma sensação que segue me acom-
panhando nessa jornada.

Ao fim e ao cabo, tudo isso acaba sendo sobre o tempo. Como diz Jean-Claude Bernadet 
sobre trabalhos cuja obra é o próprio processo, o que se vê são camadas que vão se 
agregando em um trabalho sobre o próprio viver, cujo “ponto de partida é indefinível e 

o equilíbrio desta nossa atual figura, tremem seus contornos. Podemos 
dizer que a cada vez que isto acontece, é uma violência vivida por 
nosso corpo em sua forma atual, pois nos desestabiliza e nos coloca a 
exigência de criarmos um novo corpo – em nossa existência, em nosso 
modo de sentir, de pensar, de agir etc. – que venha encarnar este 
estado inédito que se fez em nós.

(ROLNIK, 1993, p. 242)

“FAZER UMA “PEÇA DE TEATRO” É, CLARO, 
SEMPRE UMA ESCOLHA.”
Janaina Leite
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e que poderá ser abandonado, mas não tem fim necessário” (BERNADET, 2013). As 
marcas que nos constituem são, per se, inesgotáveis fontes de produção de devir. Mo-
mentos em que o “eu” perde seus contornos, exigindo um salto de simbolização. A autobi-
ografia, nessa perspectiva, pode ser tomada como contorno possível, por vezes remedi-
ando excessivamente o vazio através das chamadas “trajetórias de superação”. Ou, 
pode sustentar que nem tudo pode ser nomeado, explicado. Que uma escrita da vida 
pode ser mais sobre o que não se sabe sobre si do que o contrário. Uma escrita que sus-
tente o não-saber, portanto. Uma experiência de despossesão.

[1] Parafraseando a famosa frase de Freud sobre o enigma da sexualidade feminina, “A 
psicologia é incapaz de solucionar o enigma da feminilidade” (em “Feminilidade”, de 
1932). O termo “enigma” em psicanálise também se refere ao “enigma da diferença 
sexual” entre homens e mulheres proposto por Freud em “Três ensaios para uma teoria 
da sexualidade – Diferenciação dos sexos” de 1905.
[2] Nas palavras de Laplanche, a “sedução originária” não se refere a uma “manobra 
sexual particular por parte do adulto”, mas ao fato de que “a criança imatura é confronta-
da com mensagens carregadas de sentido e desejo, mas cuja chave não possui (“signifi-
cantes enigmáticos”). O esforço para ligar o trauma que acompanha a sedução originária 
resulta no recalque destes primeiros significantes ou de seus derivados metonímicos. 
Estes objetos inconscientes ou representações de coisas inconscientes constituem a 
fonte da pulsão (objetos-fonte).” (LAPLANCHE, 1988, p.18).
[3] Citando Angélica Liddell, “Me gusta definir mi estética como `pornografía del alma`, en 
el sentido de que intento romper la barrera del pudor entendido como algo emocional, 
profundizando en las miserias humanas y rompiendo la barrera que separa lo público de 
lo privado.” (2011)
[4] Parafraseando Christian David quando diz que, no tocante à Psicanálise, “a palavra 
provém daquilo que a excede” (DAVID apud FRAYZE-PEREIRA, 2010, p. 39).
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Atendendo a um convite feito pelo grupo “Drama Seis”, busquei elaborar aqui alguns dos 
aspectos e reflexões abordados no encontro realizado acerca de possíveis diálogos entre 
a obra “Farinha com açúcar ou sobre a sustança de meninos e homens”; Racionais MC’s; 
algumas canções do cancioneiro popular brasileiro e reverberações dramatúrgicas que 
dizem respeito ao que venho pesquisando há alguns anos, tendo como batismo conceitu-
al o termo “dramaturgias musicais”. Esse empenho vem se dando de modo prático e 
resultando em materialidades cênicas – como é o caso da obra acima citada e também 
do espetáculo “Gota D’Água {PRETA}” – e também segue se desenvolvendo de modo 
teórico como artista-pesquisador e professor de teatro e estudante de Ciências Sociais.

Se faz necessário ressaltar que procuro, com o escopo que utilizo, destacar, por meio da 
escuta e reflexão, sobretudo, a potência e lugar da palavra falada e cantada em experiên-
cias recentes do nosso passado teatral brasileiro: desde as empenhadas pelo CPC da 
UNE – 1962; Show Opinião – 1964; Arena Conta Zumbi – 1965; Gota D`água – 1975, 
Ópera do Malandro – 1978 e Calabar 1980; até produções contemporâneas de grupos e 
artistas que estão produzindo e tentando responder às questões políticas de agora, 
mesmo que a grande maioria delas sejam as mesmas há bastante tempo. Estamos, por 
assim dizer, quase sempre, presos em um “passado que não passa”.  “Farinha com 
Açúcar”, por exemplo, se liga diretamente a essa tradição da nossa dramaturgia, daí a 
necessidade de contextualização das linhagens antecessoras. O que também, por outras 
vias e se utilizando de outros referencias artísticos, nos liga aos Racionais MC’s.

Na intenção de compreender e identificar recursos utilizados nas produções citadas, 
ouvimos trechos dos textos e canções das obras e que ganharam vida e força próprias 
para além das peças onde foram concebidas. Seguem alguns exemplos do material anal-
isado: “Carcará”, do Show Opinião, na voz de Nara Leão, nos debruçamos sobre a letra 
e o modo como foi cantada em diálogo com o arranjo, é possível identificar, sobretudo no 
ápice da canção, uma urgência e uma visceralidade condizente com o contexto político 
repressivo via ditadura civil-militar e a tentativa e materialização de um revide cênico; já 
em “Upa, Neguinho”, do repertório do “Arena Conta Zumbi” e “Tatuagem” de “Calabar”, é 
a delicadeza que toma o centro da ação como suporte da metáfora da resistência feita 
pelo Teatro de Arena e na exposição dialética, reflexão e celebração da trajetória do pro-
tagonista ausente nesta obra de Chico Buarque em parceria com Ruy Guerra; em “Gota 
D`água” de Paulo Pontes com Chico, ouvimos e analisamos a canção homônima e tre-
chos do texto da peça na voz de Bibi Ferreira, de modo que identificamos, pela maneira 
como as palavras são pronunciadas e pelo contexto de resistência evocado na obra, o 
quanto essa canção, especificamente, e a peça, de um modo geral, concretizam metafori-
camente, por meio de uma traição conjugal, a situação precária e o limite em que se 
encontra o povo brasileiro, daí o que se segue com os versos: “qualquer desatenção, faça 
não, pode ser a gota d’água”.

Em paralelo, na intenção de reforçar um entendimento e provocar reflexão com base nos 
modos e utilização das palavras faladas e cantadas, baseei-me na “Parte I – Teoria dos 

NARRATIVAS ANTI-HEROICAS: “FARINHA COM 
AÇÚCAR OU SOBRE A SUSTANÇA DE MENINOS E 

HOMENS” E RACIONAIS MC’S.
Por Jé Oliveira
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NARRATIVAS ANTI-HEROICAS: “FARINHA COM AÇÚCAR OU SOBRE A 
SUSTANÇA DE MENINOS E HOMENS” E RACIONAIS MC’S.

gêneros”, do livro “O teatro Épico”, de Anatol Rosenfeld, e o “Narrador”, de Walter Benja-
min. Neste último, interessava-me também, para além da reflexão acerca da narrativa, 
pela relação estabelecida pelo narrador com a morte: na parte 11 do texto o autor diz que 
“a morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua 
autoridade. Em outras palavras: suas histórias remetem à história natural. Com base 
nessa informação, tracei um paralelo entre duas versões de uma mesma canção de Gil-
berto Gil, que se chama: “Não tenho medo da morte”. A primeira versão é de 2007, do 
disco “Banda larga cordel”, e a outra é de 2015, do disco “Dois amigos, um século de 
música (ao vivo)”.  Chamei a atenção para o modo como é cantada e o diálogo com o 
arranjo em cada uma das versões, atentando para a diferença e adensamento da drama-
turgia musical na relação com a morte e sua autoridade, nos termos benjaminianos, per-
cebido na versão mais recente e lucubrei as questões acerca de possíveis motivos pes-
soais que levaram o autor a modificar radicalmente a dramaturgia musical de uma 
versão para outra, no que pese os problemas de saúde enfrentados por Gil ao longo do 
ano antecedente à gravação da última versão, toda a simbologia real configurando 
também adensamento do material artístico e sua dramaturgia musical.

O mesmo tipo de análise foi feita com as canções: “Homem na estrada”, de 1994, do 
álbum “Raio X do Brasil”, e “Diário de um detento”, de 1997, do disco “Sobrevivendo no 
Inferno”, dos Racionais MC’s, em que é possível analisar e encontrar inúmeras carac-
terísticas trazidas por Benjamin e identificadas por ele como presentes nos grandes nar-
radores, a saber: a característica utilitária das boas narrativas e a capacidade de dar 
conselhos: “aí moleque me diz, então se quer o que? A vaga tá esperando você”, encon-
trada em “Diário de um detento”, e “quero que meu filho nem se lembre daqui, tenha uma 
vida segura, não quero que ele cresça com um oitão na cintura e uma PT na cabeça”, de 
“Homem na estrada”, para citar como exemplo de inúmeras outras passagens. Vale res-
saltar e chamar a atenção ainda, se tratando da obra dos Racionais, para a potência 
artística da criação poética, o modo como é narrado e a relação cênica criada da junção 
com os arranjos e seu desenvolvimento.

Com base nessa associação política e estética, alguns elementos da obra “Farinha com 
Açúcar” são revelados e adensados no diálogo entre canção e dramaturgia. Por exemp-
lo, o modo como a canção vira de fato personagem central na obra, cumprindo algumas 
funções dramatúrgicas que tocam alguns aspectos, como também acontece na obra dos 
Racionais. Da “jornada do herói”: a instância de um mentor, por exemplo, que no caso da 
peça se dá pela materialidade da própria canção, e no caso de algumas músicas do rep-
ertório do grupo de rap, se materializa na figura de um parceiro de “corre de rua” ou na 
figura da mãe. 

Esses são alguns aspectos iniciais que gostaria de compartilhar com base nas minhas 
pesquisas teórico-práticas. 

“NOS RACIONAIS MC’S É POSSÍVEL ENCONTRAR 
INÚMERAS CARACTERÍSTICAS TRAZIDAS POR 
BENJAMIN, PRESENTES NOS GRANDES NARRADORES.”
Jé Oliveira
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Por Matteo Bonfitto

DISPOSITIVOS DRAMATÚRGICOS E A 
HEROICIDADES APORÉTICAS

Por serem ao mesmo tempo
autorreferentes e instauradoras de realidade,

elas (as ações) podem ser chamadas
“performativas”.

Erika Fischer-Lichte[1]

Gostaria de agradecer primeiramente ao Núcleo Drama Seis pelo convite. Espero con-
tribuir de alguma forma para as interlocuções em curso nesse festival de dramaturgia. 
Aproveito para parabenizar o Drama Seis pelo desenvolvimento dessa ação. Em um país 
em que a dramaturgia ainda não é reconhecida profissionalmente, em termos legais, a 
existência desse festival é motivo de estímulo e de alegria. 

Deixando de lado, nesse escrito, alguns aspectos que serão tratados na aula, parto dire-
tamente da questão dos dispositivos dramatúrgicos para, em seguida, lidar com algumas 
heroicidades.

Proponho aqui um recorte específico da noção de “dispositivo dramatúrgico”, definido 
não por rastreamentos estruturais, mas sobretudo através da exploração de alguns veto-
res transversais. O primeiro deles envolve os processos de dissolução ou problema-
tização do sujeito, gerados por acontecimentos ocorridos sobretudo a partir do final do 
século XIX em diversos campos do saber, da antropologia à psicanálise, da sociologia à 
filosofia pós-estruturalista. Dentre os outros vetores transversais, destaco a explosão 
tectônica da narrativa; intertextualidades; processos liminares e liminóides; heterotopias; 
deslizamentos entre significado e sentido, assim como entre referencialidade e autorref-
erencialidade, e a constante tensão entre as dimensões semiótica e fenomênica, ou seja, 
entre aquela que encontra um espaço de simbolização e aquela que escapa à sim-
bolização.

Uma pequena digressão se faz necessária nesse ponto, que está relacionada com o 
lugar da dramaturgia em meu trabalho. Não venho das letras e não sou movido pela pura 
necessidade de contar histórias, mas sim pela necessidade de instaurar diferentes tipos 
de experiência. À primeira vista, essa observação pode parecer sem sentido, uma vez 
que o contar histórias também pode ser instaurador de experiências – como apontam 
Walter Benjamin e Hanna Arendt, dentre outras referências - e aqui creio ser importante 
reconhecer algumas influências significativas, como R. Kearney, P. Brook-B.-Nicolescu e 
J. Lacan.

Kearney,[2] ao reconhecer a diferença entre história, trama e narrativa, vê essa última 
não como sinônimo da primeira, mas sim como o conjunto de todos os processos cul-
turais e sociais que antecedem a produção de histórias. A percepção de Basarab Nicoles-
cu[3] sobre o trabalho de Peter Brook é a de um processo que busca uma transmutação 
fenomênica, onde a densidade da matéria se transforma gradualmente em densidade de 
vibrações. Já o real em Lacan,[4] como sabemos, nos faz esbarrar no inatingível, e, por  
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tanto, no não-nomeado ou mesmo no não-nomeável. Evoco, desse modo, essas três 
referências, dentre outras possíveis, para tentar situar como percebo os processos de 
instauração de experiências e como eles se diferenciam de outras motivações possíveis, 
mais diretamente relacionadas com a produção de histórias. Instaurar experiências 
implica, necessariamente, nesse caso, em um atravessamento, em diferentes níveis, de 
camadas relacionadas aos limites da linguagem, com o que pede ressignificação e com 
o que ainda não tem nome. Invisíveis e indizíveis.

Assim, a noção de dispositivo dramatúrgico pode ser percebida aqui, como ativadora de 
uma trajetória multidirecional que se manifesta na escrita vista como ação, e que pode 
envolver não somente a produção de enunciações verbais. Surge então uma pergunta: 
é sempre necessário ter pensamentos e ideias claras para poder escrever criativa-
mente? Ideias e pensamentos, de acordo com estudos produzidos em áreas como a filo-
sofia, a psicologia, a psicanálise… são pontas de icebergs de processos que podem 
envolver ativações de mecanismos inconscientes que se manifestam através de sen-
sações e percepções para, somente mais tarde, se transformarem, talvez, em ideias, 
palavras, pensamentos… Nesse sentido, vejo esses estágios que antecedem a ideia, o 
pensamento e a palavra também como um espaço de preparação para a escrita. Me per-
gunto: por que não cultivar práticas de preparação para a escrita dramatúrgica, uma vez 
que as práticas de preparação são feitas em muitas formas de arte, como a dança, o 
teatro, a música, o desenho, a pintura, a escultura, as artes marciais…?

Há alguns anos, assim como muitxs outrxs profissionais, tenho explorado práticas de 
preparação para a escrita e percebo essa dedicação à preparação como um procedi-
mento extremamente importante. Há muitas armadilhas no trabalho com a escrita, dentre 
elas, a utilização da palavra. A utilização da palavra enquanto meio de comunicação 
cotidiana se, por um lado, abre possibilidades expressivas relacionadas com a imediatez 
do contato, por outro, esconde potencialidades comprometidas justamente por seu 
caráter utilitário.

Esse caráter não utilitário e não simplesmente informacional envolve, por sua vez, nesse 
caso, uma relação intrínseca que permeia o meu trabalho, entre dramaturgia e atuação, 
em que sonoridades, ritmos, visualizações… são percebidos como gatilhos psicofísicos 
que fazem da palavra uma ação – ação essa embebida de performativo, e, portanto, 
autorreferente e instauradora de realidades.  

Um escrever desnaturalizado e desutilitarizado. O que faz nascer a escrita? Quais latên-
cias, propósitos, in/tensões e intenções? Escrever para se destacar ou para capturar 
experiências que não existiam perceptivamente? Escrever para ser visto ou para fazer 
ver? Assim como nos processos de atuação, em que cada material artístico pede prepa-
rações específicas, e muitas vezes inventadas no meu caso, coloco a escrita nesse 
lugar, o da construção de lentes, filtros, urgências e pulsões, que criam condições e 
podem fazer nascer coisas no mundo também pelo escrever.

“É SEMPRE NECESSÁRIO TER PENSAMENTOS E IDEIAS 
CLARAS PARA PODER ESCREVER CRIATIVAMENTE?”
Matteo Bonfitto
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Percebo, nessa reflexão, implicações não somente estéticas, mas também éticas e 
políticas. É possível uma reinvenção da palavra? É possível buscar incutir qualidades 
que as façam irradiar possibilidades e contribuir para a invenção e intensificação de 
dinâmicas relacionais? Essa foi uma das perguntas que me moveram a escrever “Pala-
vras Corrompidas”, criado a partir da obra de Hugo Von Hofmannsthal “Carta de Lorde 
Chandos”. Nessa obra, Hofmannsthal percebe as palavras como ‘cogumelos podres’. 
Agia para escrever e escrevia para agir, estudei cogumelos e os vi na terra, em minha 
boca e na boca de outras pessoas. Coloquei algumas delas sentadas comigo em um 
banquete imaginário em que o prato principal era a palavra que nascia e se desfazia.  A 
busca pela agregação de qualidades na palavra que ultrapassam a informação e seu 
caráter utilitário se deu também em “Descartes”, material escrito por mim em parceria 
com o Fernando Bonassi a partir da Meditação Metafísica IV de René Descartes, intitula-
da “Do Verdadeiro e do Falso”. Junto com René, há também os “descartes do mundo”, 
coisas não olhadas, não valorizadas, não cuidadas, desde a natureza da natureza até a 
natureza do humano e do não humano, ovos espalhados que, ao serem quebrados, 
soltam cores inesperadas sobre uma passarela amarela Iluminada por lanternas pelos 
espectadores-participantes.  

O trabalho de preparação para a escrita emerge dessas tensões e desse horizonte criati-
vo, e não exclui de qualquer forma, a utilização de estímulos e gatilhos criativos, como 
ideias memórias de experiências vividas, imagens, sonoridades ou mesmo princípios e 
estruturas, como as propostas por Campbell.

É perceptível, na trajetória do herói, tal como elaborada por Campbell, uma espécie de 
“forro ético” que nos faz perceber a capacidade de transformação do ser humano. Uma 
transformação que, em termos junguianos, pode ser vista como o percurso de individu-
ação, onde o ego se expande em direção ao self. Já utilizei dessas estruturas conscien-
temente em materiais que escrevi, como A.L.I.C.E. “A Lucidez Irresistível de uma Con-
sciência Errante”, adaptação para audiovisual que fiz a partir das “Alices” de Lewis Car-
roll. Alice aqui é uma hacker e atravessa somente parcialmente a trajetória do herói, não 
há para ela qualquer retorno possível e nem mesmo recompensa.

Já, ao refletir sobre as reverberações do processo de escrita em contextos pedagógicos 
e enquanto formação de público, uma questão emerge: o que é formação? A noção de 
formação, pensada em termos da assim chamada cultura ocidental, já era claramente 
proposta na paideia grega e volta a adquirir uma grande importância em termos sociais 
no período do Iluminismo. Em termos dramatúrgicos, são claros, por exemplo, os 
indícios que nos fazem perceber a importância da noção de formação no Iluminismo por 
meio da publicação de uma coletânea de críticas de Gotthold Ephraim Lessing intitulada 
Dramaturgia de Hamburgo, escrita em 1767. Nesse caso, são reconhecíveis sementes 
que brotariam mais tarde na tradição do Bildungsroman ou romances de formação, inau-
gurado pela obra de Goethe “Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister”. Há aqui uma 
intenção de produzir obras que sejam formativas num sentido, de certa forma, semelhan-
te ao proposto pela trajetória do herói em Campbell. Há um percurso transformador 
atravessado pelo herói que acarretará a incorporação de um conhecimento – adquirido 
pela elaboração pós experiência vivida.

Pessoalmente, respeito esse caminho, mas percebo tais questões de maneira distinta, 
talvez com um olhar menos otimista.

DISPOSITIVOS DRAMATÚRGICOS E A HEROICIDADES APORÉTICAS
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Formar De formar Re formar In formar Con formar Formar De Re In Con… 

Penso sobre uma pedagogia da singularidade, ou ainda sobre a noção de “pedagogia 
invertida”, tal como explorada por Romeo Castellucci e a sua Societas Raffaello Sanzio, 
em que a criança é percebida não como alguém “que ainda não é”, mas por meio de uma 
atitude perceptiva sempre processual na relação com as experiências pessoais e artísti-
cas. A atriz e pesquisadora Melissa Ferreira fala de maneira clara sobre isso em suas 
investigações.[5]

Heróis…

Penso sobre a figura dx herói e sobre a natureza dessa noção. Se olharmos para o grego 
e o latim, emerge de maneira recorrente a ideia de alguém que protege ou defende. Já, 
se observarmos as estruturas de Campbell, veremos que x herói é uma figura arquetípi-
ca, qualidade essa previsível, dada a influência sobre ele das elaborações de Carl G. 
Jung. Ainda em Campbell, pode-se perceber a figura dx herói como um ser que de 
alguma forma agrega qualidades que x permite superar um problema de forma arrebata-
dora e excepcional. Influenciado pela noção platônica de “eidos”, presente em sua teoria 
das formas puras, Jung percebe os arquétipos como modelos de comportamentos que 
permeiam o consciente e o inconsciente coletivo. Campbell se nutrirá dessas potenciali-
dades na construção de sua figura de herói.

Diante dessas observações, tento perceber como a noção de heroína/herói reverbera em 
mim. Se penso sobre a sua natureza etimológica – proteger e defender –, me pergunto: 
proteger o que e de que forma? Penso sobre a heroína/herói a partir da ação de proteção 
e defesa que incidem em diferentes níveis no coletivo. Assim, uma lista de seres ficciona-
is surge, como o Dr. Stockmann de “O Inimigo do Povo” de H. Ibsen; o Príncipe Liév 
Nikoláievitch Míchkin de “O Idiota” de Dostoiévski; “A Mãe” de M. Gorki, ... Já sobre 
heroínas/heróis não ficcionais, Ana Neri, Dandara, Martin Luther King, Rosa Luxembur-
go, Carlos Chagas, Libero Badaró, Zumbi dos Palmares. Marielle, Grada Kilomba…
 
Mas… sobre quais heroínas/heróis estamos falando aqui? Que noção de heroína/herói? 
Quais os seus pressupostos? Penso aqui naquelas/les que escapam da categoria de 
seres que geram suspiros românticos idealizados. É sobre figuras que se destacam da 
chamada “massa” que estamos falando? Sobre corifeus? Estamos falando sobre como 
somos levados pelo que permeia a construção de ‘destaques’ ou celebridades? O que 
entra em jogo para que percebamos as qualidades que singularizam algo ou alguém?  

Hoje penso, sobretudo, sobre cert@s heroínas/heróis… catadores e catadoras de lixo 
que reciclam os dejetos, descartes do mundo, reduzindo a emissão de CO2 da atmosfera 
e penso também nas médicas e médicos sem fronteiras, que dissolvem noções de fron-
teira e construções politicamente impostas, como a ideia de nação e pátria. É pelo fato 
de falarmos a mesma língua que acreditamos na ideia de ‘nação’?

Falamos a mesma língua?

Penso, ainda, nas enfermeiras e enfermeiros que carregam corpos, esperando a sua 
hora de se juntar a eles, e penso também nas entregadoras e entregadores de tudo que 
o que nos nutre. 
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Elas e eles nos protegem e nos defendem… E quem as/os protege e defende?

Precisamos ser defendidxs e protegidxs? Aqui um portal se abre…

Troco as lentes:

Por que os tiranos parecem capturar, de maneira particularmente potente, afetos e dese-
jos de multidões? De quem os tiranos são heróis?

Aporias?

Ou frestas que decompõem algo que parecia sólido?   

 
 

[1] Fischer-Lichte, E. The Transformative Power of Performance. London and New York: 
Routledge, 2008, p. 24. By being both self-referential and constitutive of reality, they (the 
actions) can be called “performative”.
[2] Kearney, R. On Stories. Thinking in Action. London: Psychology Press, 2002.
[3] Nicolescu, B. ”Peter Brook and Traditional Thought”, in https://www.gurdjieff.org/ni-
colescu3.htm. Nicolescu é físico teórico e membro honorário do C.N.R.S., em Paris.
[4] Lacan, J. O Simbólico, o Imaginário e o Real (1953). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2005.
[5] Ferreira, M. Isso não é um Ator. Perspectiva: São Paulo, 2018.



PRA SANTO COMER
Rafael Cristiano

(Dô e Tinha estão sentadas em apotis, bancos de madeira sem encosto) 

DÔ: Tinha, como a gente vai correr atrás dela, Tinha? Eu tenho comigo que bicho que 
escapa vai fazer de tudo pra não voltar. Não é a primeira que escapa na minha mão. 
A última mordeu meu braço. 
“Ai, galinha não morde.” Tá vendo essa cicatriz? Mordida de galinha, Tinha. 

(Silêncio) 

Agora vai eu toda suja, sair na rua em plena luz de sol de meio dia atrás de bicho? 
Com marca de sangue da antiga no alvo da roupa desgastada? 
O bairro que já num vai com a nossa cara? 
Pai que me perdoe, mas se Omolu quiser mesmo essa galinha, ele vai trazer ela de 
volta, porque eu não mexo um músculo atrás dela. 

(Silêncio) 

Eu tive dó. Confesso que tive dó. 
Esses dias li que dó é um achismo de ser superior sobre outra vida. 
Você sabia que galinha gosta de carinho na cabeça, Tinha? 
Eu fui colocar ela no banho, e sem querer, num reflexo dengoso acarinhei a cabeça, e 
ela fechou os olhinhos por prazer, Tinha. Não to dizendo que abri a gaiola pra ela 
escapar. 
Abri a gaiola, fiz o carinho e ela escapou. É diferente! 

(Silêncio) (Silêncio) 

E era ligeira ela né, Tinha?

Pulou aqui, pulou ali, com um pouco tava no telhado, com um tanto tava no beiral, num 
outro instante no telhado da vizinha. Agora imagina a vizinha pensando: Até bicho no 
meu telhado esse povo coloca?

Agora sai eu, com marca de sangue no alvo que é minha roupa desgastada? 
Eu não saio na rua. Batendo de porta em porta com a roupa desse jeito? Você vai, 
Tinha? 

(Tinha balança a cabeça) 

Pois eu também não vou. 

(Silêncio) 
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Pai que me perdoe.

(Silêncio)

Tinha, como Omolu vai ficar sem comer? Tem restinho de cândida ainda? 
Vou tentar tirar a mancha que me entrega e saio. Dou uma volta pelo bairro, se num achar 
a coitada, pelo menos tiro o peso das minhas costas. 

(Silêncio)

Peso que nunca teve nas minhas costas. Num saí no bairro até agora, por causa do 
próprio bairro. Que a língua desse povo vai daqui até lá naquele monte. Se durante o dia, 
a religião deles não faz eles correrem atrás da natureza… não critique quem corra. 

(Silêncio) (Silêncio) (Silêncio) (Silêncio) 

O céu tá numa cor bonita hoje né, Tinha? 

TINHA: A última que fugiu na minha mão abriu as asas em cima do telhado e voou. Pra 
looonge. Todo mundo afobado porque aquela era D’angola. Quando ela abriu as asas 
deu até um conforto no coração da gente. Algo naquela galinha, que ninguém sabia que 
voava, em pleno ar, mexeu no coração da gente. “Ai que galinha D’angola não voa.” Eles 
dizem. 
DÔ: Bença

Tinha: Pai Omolu abençoe.

(Silêncio) 

DÔ: Pois tal qual galinha D’angola que voa sem que ninguém espere que o bicho bata 
asa e fique no alto, eu vou, Tinha, com a roupa do jeitinho que tá. Eu vou de porta em 
porta, procurar a galinha. Pai Omolu não vai ficar sem comer. E você, Tinha, me espera 
aqui, quando eu voltar, você vai me olhar com orgulho, Tinha… “Algo naquela Dofona 
com a galinha na mão mexeu no coração da gente…” 

(Dô se levanta e sai, Tinha se levanta e pega café).

TINHA: Não me leve a mal, Pai. Se eu tivesse a força que Dô tem, pra falar e falar e espe-
rnear e correr, e subir em telhado eu já estava na rua. Como já fiz muitas vezes, hoje 
ajudo melhor assim, ouvindo e esperançando.

(Silêncio)

Não é que o céu tá bonito mesmo… 
Esses pôr do Sol que parece pintura sempre mexe comigo.

O céu rosado da mãe cobra que o senhor também gosta, né, pai? 
Tenho pra mim que é presente que conforta o olho de quem muito trabalha, trabalha, tra-
balha, e no fim do dia precisa voltar pra casa, e aí lá está o céu. Um momento no tempo 
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de admiração, de prazer pras vistas. 

(Silêncio) 

Eu amo muito a Dô, muita sabedoria da juventude ela tem, mas esse silêncio nosso, que 
existe entre eu, e você, Pai, ele é meu bem mais precioso. É nele que te vejo, ouço e 
sinto. 

(Silêncio) 

Ajuda a menina a achar a galinha, Pai. 
O senhor come, e a gente também. 
Pensei em preparar cozido, do jeito que minha mãe gostava. Lembra como era quando 
eu fazia ainda menina meu cozido de galinha? Não sobrava osso. 

(Em silêncio Tinha toma o café enquanto olha o céu) 
(Ao longe ouve o barulho de água sendo despachada na porta. Em seguida entra Dô) 

DÔ: Não há, por toda a extensão do bairro, vestígio da danada, Tinha, fui em cima da laje 
do moço dali debaixo, entrei na casa de véia Zuza, a senhora evangélica do outro lado 
da rua, até na doceria de menina de Lucia eu entrei, e adivinha? Nada. 
Tinha, volto pra casa sem a vitória na mão. Sem a comida do seu Santo. Sozinha. Derro-
tada pela galinha.

(Silêncio) 

DÔ: Não, e eu passei pela criançada que ria, e ria, e ria… enquanto jogava bola na rua. 
E eu por um minuto pensei, será que esses bacuri tão rindo de minha cara? Fui lá e gritei: 
Cês tão rindo de mim, é? Eles disseram: Só se você não conseguir acertar o gol, tia. 
Justo pra quem, Tinha? (Rindo) Pra uma mulher de Yansã. Fui lá, tirei a bola do menino, 
coloquei no meio da marcação de chão que eles fizeram e chutei com tudo. Adivinha, 
Tinha? GOL. Um golaço, as criança até palma bateram. 

(Silêncio) 

DÔ: Mas a galinha que é boa de achar, nada. Dona Zuza disse que é assim mesmo, 
quando contei pra ela que fugiu uma galinha, porque eu me distraí fazendo carinho na 
cabeça dela, ela deu risada e falou: No momento da dó a galinha foge, é sempre assim… 
Eu contei pra ela que li esses dias que dó é um achismo de ser melhor que o outro ser, 
ela riu e falou: “E não é que é? Por isso que de você e sua galinha perdida eu num tenho 
nenhum pingo de dó.” E riu Tinha. Eu ri também.

(Silêncio) 

DÔ: Sei que não consegui voltar com a comida de Pai, mas você num vai me falar nada? 
Fiz todo esse corre, pra não ouvir nada, Tinha? Sei que num é muito de falar, mas 
qualquer consolo que você possa me dar já serve. 

(Silêncio, Dô para de falar e olha o céu.) 
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DÔ: O céu tá tão bonito hoje… 

(Silêncio) 

DÔ: Tinha de Deus, acabei de pensar… Saí daqui com um medo danado do que o bairro 
ia pensar, o alvo nem foi o alvo de minha roupa manchada. 

TINHA: E quem te diz isso? 

DÔ: O silêncio, Tinha. 

TINHA: Atotô. Silêncio! O rei da terra está entre nós. 

DÔ: Sua bença, Tinha. 

TINHA: Pai Omolu abençoe a bença. 

DÔ: Mãe Yansã abençoe. 

(Silêncio) 

(Ouve-se palmas no portão ao longe) 

VOZ: Moçaaaa, achei a comida do santo.

PRA SANTO COMER
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PRA SANTO COMER:
O ESPAÇO DE UMA TRINCHEIRA, O TEMPO DE UM RESPIRO

Elenice Zerneri

O cenário é de guerra. O tempo, o início do segundo ano de pandemia. Pandemia, do 
grego, “todo o povo”.

Meu encontro com Pra Santo Comer se deu numa trincheira, no tempo de um respiro, ali 
pelas sete horas da noite. A primeira lida: com muito ar dentro, como sugerem as diver-
sas rubricas (Silêncio). O sentimento: como quando a gente começa um romance bom e 
quer que chegue logo o fim, mas não quer o fim. A magia: que o autor, Rafael Cristiano, 
tenha conseguido esse efeito com nada mais do que quatro páginas de texto.

Até a metade da primeira, o poder de síntese e a artesania dos diálogos contribuem para 
que se tenha todas as informações necessárias para o entendimento da situação, no 
sentido mais amplo do termo. A fuga da galinha é anacruse: acontecimento anterior à 
cena, que faz dilatar o tempo de existência de Dô e Tinha, para nosso deleite. As person-
agens vão sendo apresentadas sem pressa, com delicadeza e maestria. E eu as vejo 
brincando de sair do papel.

A dramaturgia de Rafael Cristiano tem a qualidade, a meu ver soberana, de fazer caber, 
em uma situação cotidiana condensada, questões fundamentais e jamais esgotadas da 
nossa existência. É um terreiro, é a fuga de uma galinha, são duas mulheres, uma de 
Yansã, outra de Omolu – e isso basta. Mas, sabendo da guerra que há lá fora, enquanto 
Dô busca a galinha, inevitavelmente me vejo buscando respostas (também fugidias) para 
a complexa relação ser humano/natureza, transformada, entre tantas coisas, pela vida 
nas cidades.

Sacrifício, heroísmo, tragédia –tudo isso me sobrevoa. 

Encontro as contradições muito humanas de Dô, a escuta e a sabedoria de Tinha. Que 
pressa é essa que Dô tem para sair em busca da galinha, se sobra tempo para admirar 
o céu? (e não deveríamos, todos?) Omolu, orixá da doença e da cura, espera o sacrifício, 
para então expurgar do mundo a peste? Em que tempo estamos, em relação às duas? O 
final em suspensão, que sempre me parece um chamado à ação, aqui soa como a contin-
uação da espera, uma ferida ainda aberta.

Em uma das conversas que tive com o autor, outros elementos são adicionados. Um 
impulso inicial propunha um Esperando Godot à brasileira. Na peça de Beckett, também 
se fala do salvador, que está ausente o tempo todo e só existe enquanto nome. Os ele-
mentos abrasileiradores da nova história passam por substituir as duas personagens 
masculinas por duas femininas e situá-las em um terreiro de Candomblé – espaço onde 
os negros escravizados viram uma possibilidade de refazer laços familiares apagados, 
tendo nas mães e pais de santo suas figuras centrais. A escolha do Candomblé como 
espaço de manifestação da fé é precisa e preciosa.

E de repente andávamos em fila: a guerra atrás de mim, eu atrás de Tinha, Tinha na 
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espera de Dô, Dô atrás da galinha, a galinha atrás de cumprir sua jornada, se recusando 
a voltar para o mundo ordinário. A guerra continuava lá fora cada vez mais ordinária, 
enquanto aqui na trincheira todas as jornadas se sobrepunham.

“Eu tive dó. Confesso que eu tive dó”. Quando Dô revela ter sentido dó, abre-se um 
espaço de interpretação que sugere uma espécie de falha trágica como causa pequena 
de uma consequência desastrosa. Nas tragédias, agir com excesso daquilo que se 
chama humano, em contraponto ao divino, leva às últimas consequências. Aqui, Dô nos 
coloca de volta no lugar de humanos e nos lembra da nossa fragilidade. Tinha, cúmplice 
e mentora ao mesmo tempo, ensina através da escuta e do silêncio.

Eis que a galinha volta pelas mãos de alguém do bairro que, aliás, não vai com a cara 
delas. Eu ato as duas pontas que desfiei: imagino os soldados da trincheira inimiga 
avançando para a terra de ninguém, trazendo presentes, jogando bola, “todo o povo” 
junto de novo, como se não houvesse guerra, tal como a trégua do Natal de 1914, entre 
alemães e britânicos.

Estamos no Brasil. Terminamos a celebração cansadas. Invento um tempo que não 
existe para admirar o céu. Concluo, olhando para as minhas colegas de trincheira: o céu 
tá bonito hoje, né, Tinha? Né, Dô? 

Atotô.      

PRA SANTO COMER: O ESPAÇO DE UMA TRINCHEIRA, O TEMPO DE UM RESPIRO

39



CICATRIZ ANCIÃ
Denizart Fazio

Por que você não se senta perto do fogo?
Estou bem.

Ele disse alguma coisa como estou bem aqui.

Você está na sombra.

Ele continuou assustado como fagulha enquanto eu temperava a água que deitava 
minhas mãos como mar.

Aquieta!

O sujeito recolhia a perna rejeitando meu toque como uma criança que se tamanho 
tivesse o deitava inteiro na bacia.

Se tivesse tamanho lhe deitaria aqui inteiro.

Eu dizia isso enquanto fazia barco nas mãos com as costas feito casco e pequenos 
peixes me tocando na palma da minha mão formavam lagos no interior das rugas uma 
mão inteira naufragando sem ilha de socorro não há outra pessoa que possa ter água 

em suas mãos por tanto tempo.

Aquieta esta perna de uma vez ou viro toda essa água em sua cabeça!

A água escorria dos lagos da minha mão em ritmo dormente ele se acalmou com minha 
ameaça não com minhas mãos depois dos pelos tombarem na água morna minha mão 
encontrou uma pele muito lisa ele continuava fagulhando ao meu toque mas agora eu o 

prendia como se fosse um javali.

Está quente?
Não.

Ele disse não como se esgotasse todo o ar numa sílaba só e tirou rapidamente a perna 
como se eu entendesse esse gestual estranho de alguém querendo dizer coisas com 
recuos na sombra eu não via absolutamente nada mas tinha encontrado um riscado, um 
traço, pele retorcida sobre si, canoa virada querendo se revirar para deitar o casco era 
uma cicatriz estremecemos juntos ele ficou duro como pedra de amolar faca abandonou 

o corpo estático nas minhas mãos que tomaram toda a cicatriz e a reconheci.

Eu retirei as mãos como se estivesse em brasa voltei a pousá-las na bacia, como se bus-
casse algum refúgio ele havia voltado a cicatriz esta que eu sabia desde a infância 

voltou.
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Este é o momento em que eu digo que eu te reconheço meu senhor eu te reconheço 
porque andou tanto tempo distante daqui sentimos a sua falta mas agora o vejo distante 
como um forasteiro eu deveria me levantar agora exatamente agora e buscar Penélope 
e então eu mesma o abraçaria como se filho e então eu mesma o beijaria como se beija 
sucessivas para estancar a falta e então eu mesma diria que a casa agora está completa 
e que a vida sabíamos sempre soubemos a vida é boa e os deuses assistem ao nosso 

remanso.

Eu não disse nada.
Não esbocei reação.

Mas saiu da minha boca um murmúrio:

Você parece que caminhou muito.
Você diz pelos meus calos?

Eu me calei.

Eu estou muito cansado.

Ele disse como se fosse o último suspiro o último ar que impulsionava aquelas palavras 
ou como se fosse uma ordem de que a partir de agora a partir daquele momento eu deve-
ria arrumar a ele uma cama limpa uma mulher uma vida de volta ele me pedia não ele me 

implorava que eu o reconhecesse logo e que a noite terminasse.

Eu estou muito cansada.
A anciã andou muito também?

Talvez houvesse ironia nesta frase ou apenas ele não conseguia não falar de si mesmo 
pois obviamente eu não havia andado nada eu não havia andado em terras distantes eu 
não havia me aventurado em lugares desconhecidos e me metido com gente inimag-
inável não ele sabia perfeitamente que eu não havia permanecido aqui lavando pés dos 

visitantes.

Eu permaneci aqui.
Quando lavarem seus pés não encontrarão calos?

Não me calei dessa vez.

Quem vai lavar os meus pés?

Ele se calou então soltei seu pé abruptamente como se ele tivesse me dito alguma pala-
vra maldita e achei graça que ele não conseguia segurar seu próprio pé sozinho a água 

agora se espalhava pelo chão sem nenhuma direção.

Quem me lavará os pés?

Eu repeti com o atrevimento de quem precisa se atrever com está nas sombras.

CICATRIZ ANCIÃ
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Como não se movia não se levantava permanecia à espera de alguma coisa que viesse 
de mim eu tomei suas mãos e coloquei em meu braço deitando sua mão em minha cica-
triz eu queria que ele a sentisse funda como um barco ele parecia não entender o que eu 

estava pedindo ou esperando que o silêncio desse conta do que ele deveria dizer.

Você reconhece?

O que?

A cicatriz.

O que aconteceu com você?
O que você acha?

Como as pessoas que permanecem no mesmo lugar podem ter uma cicatriz deste 
tamanho? 

Talvez tenha sido um javali.

Dizer javali foi como se eu dissesse o próprio nome dele em voz alta.
Eu nunca cacei javalis eu disse que nunca havia caçado javalis e então tomei novamente 
as suas mãos e coloquei sobre o meu rosto e guiando o seu dedo para uma cavidade que 

poderia ser uma boca uma enorme boca muda.

Alguém a feriu.

Você não reconhece?

Não.

O que ela diz sobre mim?

Você sempre teve esta cicatriz no rosto.

Eu não nasci assim.

Eu sei quem você é.

Ele me disse como quem diz você é minha serva.

Você nunca soube.

Ele ficou mudo como um herói e deu um passo atrás se colocando novamente em parte 
nas sombras como se uma lua minguando agora eu já estava próxima do fogo e na 
parede se formavam sombras que me multiplicavam como se houvesse centenas de 
anciãs olhando raivosamente para aquele homem com sua pequena cicatriz voltando 
para casa e enquanto eu andava e me deslocava do fogo para a porta toda as anciãs da 

sombra se juntavam ao meu corpo novamente eu não estava mais cansada.

CICATRIZ ANCIÃ

42



Eu sentia forte como se alguém tivesse lavado meus pés.

E reconhecido minha cicatriz.

Aonde você vai?
Você não me reconhece?

Ele disse buscando o fogo para que se iluminar diante de mim feito um herói que não con-
segue voltar sozinho para o seu lugar mas eu já estava de costas.

Eu vou voltar para casa.

CICATRIZ ANCIÃ
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Dramaturgia 
Denizart Fazio
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Lara Duarte 

Performance
Isamara Castilho
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SOBRE CICATRIZ ANCIÃ
Lara Duarte

A recusa em reconhecer o herói faz com que o seu retorno seja impossível, e que ao fim, 
sua jornada nunca se conclua. Se não existe alguém a espera, o retorno não se dá.

Cicatriz Anciã tem como disparador o poema épico a Odisseia, e propõe a situação do 
não reconhecimento de Ulisses, por parte de Euricleia. O gesto do não que fundamenta 
a dramaturgia cria toda uma nova percepção do herói, torcendo e reconfigurando um 
“momento fundante” do nosso imaginário ocidental.  

Denizart Fazio, autor do texto, falou sobre a escrita enquanto um modo de fazer pergun-
tas e investigar as possibilidades que se abrem quando determinadas figuras falam e 
agem através do tempo materializado em dramaturgia. Escavar o tempo a partir da 
linguagem cria a possibilidade de sobreposição de diversos discursos e imagens, por 
exemplo, a recusa do herói enquanto a recusa do sujeito universal reconhecido por meio 
da norma patriarcal.

Uma cicatriz transporta para o corpo um espaço, uma experiência vivida. A dramaturgia 
enquanto estrutura gráfica propõe uma visualidade que dialoga com a noção de cicatriz, 
de marca. E trabalha com uma situação dilatada ora apontando para os diálogos concre-
tos entre O herói e A anciã, ora para uma espécie de fluxo de pensamentos da Anciã.

“Como as pessoas que permanecem no mesmo lugar podem ter uma cicatriz desse 
tamanho?” é uma frase dita por Ulisses, em Cicatriz Anciã, que pode ser entendida como 
uma espécie de elogio ao deslocamento da escuta. Sim. Ilustríssimo herói, aqui também 
aconteceram coisas, e não nos interessa de imediato o que você tem a dizer. Ao mesmo 
tempo em que a Anciã se assume herói ao finalizar dizendo “Eu vou voltar pra casa”, 
pressupondo que exista alguém a sua espera e um lugar para retornar.

O herói e a Anciã. A espera e partida. O novo e o velho. Para além das disputas de poder, 
pode-se também entender como performances realizadas por todos os sujeitos em mo-
mentos específicos das suas particulares trajetórias.

Para a elaboração da “Dramaturgia expandida”, uma criação em vídeo a partir do texto 
em questão, teve-se como disparador as obras das artistas plásticas Senga Nengundi e 
Ana Mendietta. Do trabalho de Nengundi, nos debruçamos sobre as suas esculturas 
coreográficas feitas de meia calça, que só se completam com a movimentação de um 
corpo na obra. Do Trabalho de Mendietta, a relação de metamorfose entre corpo e 
natureza criando uma espécie de corpo único com o ambiente. Também pesquisamos as 
possibilidades de criar “cicatrizes visuais”, buscando diferenciar os momentos de diálogo 
dos de fluxo de pensamento. Não reconhecer o herói foi também não materializar seu 
corpo no trabalho.  Além disso, a Anciã estabelece estreita relação com as velhíssimas 
árvores, dotadas de infinita sabedoria, que compõem as movimentações do vídeo. Isa-
mara Castilho, performer do trabalho, trouxe para os ensaios o poema de Cristiane 
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Sobral “Não vou mais lavar os pratos”, que estabelece, de maneira contemporânea, a voz 
da Anciã.

SOBRE CICATRIZ ANCIÃ
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 “Não vou mais lavar os pratos

 Não vou mais lavar os pratos.
Nem vou limpar a poeira dos móveis.
Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro
e uma semana depois decidi.
Não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo
a bagunça das folhas que caem no quintal.
Sinto muito.
Depois de ler percebi
a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética,
 
A estática.
Olho minhas mãos quando mudam a página
dos livros, mãos bem mais macias que antes
e sinto que posso começar a ser a todo instante.
Sinto.
 
Qualquer coisa.
Não vou mais lavar. Nem levar. Seus tapetes
para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d’água.
Sinto muito. Agora que comecei a ler quero entender.
O porquê, por quê? e o porquê.
Existem coisas. Eu li, e li, e li. Eu até sorri.
E deixei o feijão queimar...
Olha que feijão sempre demora para ficar pronto.
Considere que os tempos são outros...
 
Ah,
esqueci de dizer. Não vou mais.
Resolvi ficar um tempo comigo.
Resolvi ler sobre o que se passa conosco.
Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou.
De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais entendi,
você foi o que passou
Passou do limite, passou da medida,
passou do alfabeto.
 
Desalfabetizou.
Não vou mais lavar as coisas
e encobrir a verdadeira sujeira.
Nem limpar a poeira
e espalhar o pó daqui para lá e de lá pra cá.
Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis.
Não tocarei no álcool.
Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler.
Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar
meu tênis do seu sapato,
minha gaveta das suas gravatas,
meu perfume do seu cheiro.
Minha tela da sua moldura.
Sendo assim, não lavo mais nada, e olho a sujeira
no fundo do copo.



Entende-se a dramaturgia enquanto um modo de fazer perguntas ao tempo, presentifican-
do essa cicatriz anciã e as possibilidades que se abrem com a sua recusa. Manipular o 
tempo. Fazer com que a própria cicatriz nos veja, em movimento. De espera, e de partida. 
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Sempre chega o momento
de sacudir,
de investir,
de traduzir.
Não lavo mais pratos.
Li a assinatura da minha lei áurea
escrita em negro maiúsculo,
em letras tamanho 18, espaço duplo.
 
Aboli.
Não lavo mais os pratos
Quero travessas de prata,
Cozinha de luxo,
e joias de ouro. Legítimas.
Está decretada a lei áurea.
(Cadernos negros 23: poemas afro-brasileiros, 2000)”



KALUNGA
Monalisa Silva

Entra vestindo jeans, camiseta, tênis – ou algo que equivalha em termos de cotidiani-
dade. Está muito confortável, mas visivelmente aguarda algo. Sabe de alguma coisa e 
sabe que ninguém mais sabe dessa coisa.

MULHER: Oi. Eu estou bem.

(Silêncio, mas ela não está incomodada)

Vim a pé até aqui. Treze mil e quatrocentos e cinquenta e oito passos. Não acho muito 
longe, não. Estou acostumada. Meu pai me levava andando para todos os lugares. Ele 
não confiava em carros. É uma coisa que meu pai e eu compartilhamos, a caminhada.

Outra coisa boa é que não transpiro muito, então chego sempre apresentável nos lug-
ares, mesmo que tenha andando treze mil e quatrocentos e cinquenta e oito passos. Re-
solvo todas as minhas demandas a pé. Fico irritada quando preciso sair e está choven-
do. Não que eu me incomode por ficar molhada. É agradável a sensação de ser agredida 
pelo céu. Na maioria das oportunidades, penso que mereço. Mas é que eu estou com um 
pulmão só, no momento. Deixei o outro como fiança em um dos meus últimos negócios. 
Então não dá pra correr o risco de uma friagem atingir o pulmão que sobrou e... fim. 
Então, quando chove, não posso me molhar, aí tenho que negociar com os dirigidores. 
Dirigidor é o pior tipo de gente que existe. Se acham os donos das vias. Mesmo os só de 
duas rodas estão ficando impossíveis de se negociar. Querem que a gente entregue até 
a última hora de sono na mão deles.

Verão é muito complicado para mim, com esses temporais no fim do dia. Fiquei duas 
semanas sem dormir em janeiro. Dei todas as horas para um dirigidor de fusca. Cheguei 
a ter alucinações com tanta privação de repouso.

Transporte convencional eu não uso. Não saberia fazer as transações necessárias. Você 
sabia que eu nunca peguei uma nota de dinheiro nas mãos? Nunca, nunca. Eu aprendi 
a não comer e a não dormir. Não pago comida nem casa. Estou andando. Caminho inin-
terrupta porque sempre tem uma luz acesa embaixo da qual se possa estar. Hoje eu não 
toco em notas de dinheiro, mas quando for velha, vou morar dentro de um supermerca-
do. Eu vou ser uma velha podre de rica. Vou dar festas dentro do supermercado. Cada 
semana em um setor diferente. Hoje, uma poolparty no setor de higiene pessoal. Vai ter 
aquelas lonas que você estende no chão e joga água com sabão para as pessoas 
ficarem escorregando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Amanhã, vamos 
fazer uma degustação de vinhos baratos no setor de alcoólicos acompanhada de um 
campeonato para ver quem arremessa mais longe as garrafas de importados. Eu vou ser 
uma velha podre de rica.

(Silêncio para ela ouvir essa informação ressoar)
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Eu sou um leão sem coração, não sei se você sabe disso.

(Silêncio para ela avaliar o impacto dessa afirmação no interlocutor)

Real é aquilo que está doendo. Era criança e dizia: “Meu pé está doendo!” Respondiam: 
“Que bom. Sinal que você ainda tem pé.”. Conheci uma mulher que apanhou. Ela me 
disse que, em certos lugares, não há espaço para a verdade, porque não há espaço para 
a vida. Não dá para pensar que vou ter que aguentar mais 60 anos. Só consigo me fazer 
aguentar os próximos dez minutos. E os próximos dez minutos. Os próximos. Posso te 
contar umas coisas para que a gente sobreviva aos próximos 10 minutos. Por exemplo, 
minha família faz coisas interessantes para sobreviver.

Minha bisavó saúva carregou grãozinhos de terra um a um até construir um menino de 
barro. Meu avô é filho de uma formiga alada.

Eu tenho um tio que atravessou o deserto a pé para chegar até a neve. Para nós, a 
viagem durou cinco anos, mas para ele passaram-se cinquenta. Eu tenho um tio que 
viaja no tempo.

Eu tenho uma avó cega de olhos cinzas esvaziados. Ao falar, ela cospe perdigotos de 
veneno de rato. Quando seus olhos ainda eram duas bolas escuras, atacava os que pas-
savam diante da sua cabana com um facão incandescente. Está sentada sobre uma 
montanha de unhas cortadas que pensa serem moedas de prata. Rosna como um 
cachorro, mas em sua cabeça, é como se falasse coerências.

Eu tenho um tio que carrega no paletó uma flauta mágica. Usa para hipnotizar os guardas 
do governador que sempre o param na estrada a caminho de casa. Eu tenho um tio que 
nunca foi capturado.

Minha prima tem uma barriga milagrosa: fabrica crianças já com três anos de idade, uma 
por semana. Elas caem no chão e saem andando, como os filhotes de quadrúpedes 
fazem. Nunca mais olham para trás.

Minha irmã nasceu com fios de ouro saindo do couro cabeludo. Tínhamos que raspar a 
cabeça dela todos os dias para que os ladrões não a degolassem. Minha irmã é uma 
princesa.

Minha mãe era uma mulher búfalo. Todos os dias ela despia a pele animal para ir ao tra-
balho como gente e a vestia de novo no fim do horário comercial. Mas alguém roubou a 
pele e rasgou em vários pedaços pequenos para encapar almofadas. Até o Natal eu já 
devo ter juntado horas de sono o bastante para dar uma pele nova pra ela.

Nasci com um sopro no coração. Por ele vazam ar e vozes de gente que já passou e eu 
não tive tempo de conhecer. Eles espiam através dos meus olhos. Esperam o momento 
em que eu terminarei de preparar o cenário para o retorno.

Quando me acharam no ventre rasgado da minha mãe, eu não chorava. Tinha um punha-
do de terra na goela. Era um bebê brotado de um útero-tumba que nasce mastigando 
saudade. Um bicho desconfiado do sabor do solo.
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Acordo volta e meia com alguém me gritando, alguém que nunca está lá. Estão escondi-
dos nas paredes. Eles têm medo que eu esqueça o que tinha que fazer aqui e morra dor-
mindo. Mas não quero falar de morte com você. Ainda. Quero falar de amenidades!

Você sabia que aqui não tinha banana desde o começo? Nem coco, nem manga. Essas 
coisas todas brotaram sob os pés do Primeiro Homem no trajeto dele entre a nave e o 
pico de pedra onde enfiaram aquela antena de madeira. Ouvi dizer que ela serve pra 
conectar as pedras e Deus. Antes de colocarem ela lá no alto, esse continente era uma 
tv desligada.

As vozes que moram no meu sopro contaram da chegada dos lívidos a essas paragens. 
Uma manhã eles apareceram na praia: corpos cuspidos na areia pelo mar. Estavam 
inchados e com manchas roxas por toda a pele, já meio decompostos. Mas esta terra 
sempre foi muito generosa. Germinava até o que não era bom para comer, até as piores 
urtigas. Quando deu meio dia e o sol esquentou o sangue em suas veias, eles ficaram de 
pé. Caminhavam com as duas pernas bem abertas, pois cada um carregava um pequeno 
demônio muito sensível pendurado no púbis. Caminhavam como caminham os propri-
etários.

Penetraram o mato e adestraram os urubus para sequestrarem crianças do outro lado do 
Atlântico. Jogavam os meninos e meninas roubados em caldeirões de água fervente. 
Faziam uma bebida destilada com o suor dos capturados. Os lívidos passavam o dia em-
briagados dessa pinga e todas as noites assavam um dos pequenos para comer. Geral-
mente uma menina, porque achavam a carne mais fácil de rasgar com seus dentes apo-
drecidos.

Antes de morrer, as crianças encostavam os lábios nos troncos das árvores e passavam 
horas contando histórias de suas casas e prometendo para a madeira que se vingariam. 
Água vazava dos seus olhos sem parar, escorria até o fundo do chão e empoçava lá em-
baixo, num rio escondido. Um dia o rio vai começar a ferver sozinho. Vai fazer sopa de 
tudo que tiver sido construído em cima desse solo. Então, cuidado se você tem muitas 
coisas construídas em cima desse solo.

(Silêncio para ela pensar sobre a própria história)

Quando eu estou num lugar assim, com estranhos, sempre me pergunto se eles conseg-
uem enxergar os chifres na minha testa. Acho que nem todo mundo consegue. Mas eu 
não pergunto para eles. Seria uma pergunta constrangedora.

(Silêncio enquanto ela imagina se o público consegue enxergar os chifres)

Olha, meu cabelo até que está bem bonito hoje. Não é todo dia assim não.

(Toma coragem para dizer uma coisa difícil)

Você me desculpe se eu mentir. É que estou bem inescrupulosa ultimamente porque me 
contaram que vou morrer logo. Mas não se preocupem. Acho que não é contagioso.

(Sorri).
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15 de abril

Dramaturgia
Monalisa Silva

Direção
Bruna Varga

Elenco
Hayla Cavalcanti, 
Isamara Castilho,
Marô Zamaro e 
Monalisa Silva
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KALUNGA:
FICÇÃO ENQUANTO ESTRATÉGIA DE EXISTIR NO TEMPO

Bruna Varga

Kalunga é uma reposição da memória através da ficção. Kalunga é o desejo de virar o 
mapa de cabeça pra baixo, de cabeça pro lado, sem cabeça. Guilhotinar todas as 
demarcações mal desenhadas. Kalunga é aquele álbum de fotos antigas que alguma 
criança encheu de adesivos coloridos. “Kalunga” é o nome que foi dado a escravizados 
aquilombados no centro-oeste do país, para os Bakongos é também a linha que divide o 
mundo dos mortos e dos vivos. O grande mar, o grande cemitério.  

A dramaturga, Monalisa Silva me disse que o texto vem, entre outras coisas, da sen-
sação desse Silva não ser exatamente rastreável. De carregar um sobrenome que não 
se sabe de onde surgiu. Disse também que a dramaturgia é uma vingança. Vingança por 
ter se sentido mal na escola, por acreditar que não tinha histórias legais para contar 
sobre travessias oceânicas, como seus colegas.

A palavra história ser quase sempre sujeito do predicado travessias oceânicas também 
é uma baita coisa digna de vingança. E o texto se vinga como num feitiço:
“Um dia o rio vai começar a ferver sozinho. Vai fazer sopa de tudo que tiver sido construí-
do em cima desse solo. Então, cuidado se você tem muitas coisas construídas em cima 
desse solo.”

A Monalisa articula temas gigantes com uma tranquilidade de quem discute amenidades. 
Por exemplo, quando a figura do texto diz que paga suas dívidas com horas de sono e 
até que já deixou um pulmão como fiança em um dos seus negócios eu consigo pensar 
em estruturas do modelo capitalista, penso na reforma trabalhista, penso na desigual-
dade do país inteiro e penso também como é preciso ter muita personalidade na escrita 
para falar desse tipo de coisa com essa elegância sintética. 

A articulação das imagens propostas na dramaturgia te faz acompanhar as situações 
que obviamente não são cotidianas com uma precisão de quem já frequentou poolparty 
em supermercado, já tocou uma flauta mágica, de quem já nasceu com três anos de 
idade, de quem nunca foi capturado. A autora te mostra a história que ela acabou de 
inventar e você acredita, eu não conseguiria desacreditar de uma narradora que 
desenha a situação tão bem.

Quando abrimos a chamada para receber os textos curtos, sabíamos que um dos 
maiores desafios era o limite de páginas. É um tanto complicado desenvolver uma situ-
ação, pensar na trajetória do herói e ainda se fazer interessante em quatro páginas. E eu 
ainda fico completamente deslumbrada em pensar que a Monalisa não cria uma situ-
ação, mas algumas. Não desenvolve uma trajetória heroica, desenvolve nove. A da voz 
que narra e refaz sua história todinha antes que morra, uma para cada membro da sua 
família: a bisavó formiga alada, o tio que viaja no tempo, a avó com facão incandescente, 
um outro tio que tem uma flauta mágica, a prima que fabrica crianças que já nascem 
andando, a irmã com fios de ouro na cabeça e uma mãe mulher búfalo. E ainda a tra-
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jetória do espaço físico, essa terra tão generosa que germina até as piores urtigas. O 
espaço que promete se vingar da colonização.

Para a construção da versão em vídeo, convidei a dramaturga para estar em cena. Con-
tinuamos na investigação de como burlar a memória, como forjar um passado e um 
futuro. Usamos materiais biográficos das quatro atrizes: fotos de família, documentos e a 
própria casa. Sempre pesquisando como criar ficção em cima de registro, como inventar 
dentro do que é tido como concreto. Desorientação enquanto potência. 

Um dos materiais de apoio foi a obra da Castiel Vitorino. Em uma entrevista à curadora 
Diane Lima sobre a exposição “O Trauma é Brasileiro” a artista diz:

E eu acredito que Kalunga tem muito a ver com isso. Com coragem, desorientação, 
criação de mundos, maluquice, perigo e cura. Acho que Kalunga é uma celebração da 
possibilidade de reelaboração. 
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É um exercício de coragem, que faço sempre que consigo equilibrar 
minha insegurança com minha coragem. Sim, é uma desorientação 
que tem sido nomeada como loucura ou possessão diabólica. 
Quando desejo viver em felicidade, crio mundos. Não só crio, como 
passo a habitá-los. É um território existencial que cria limites ao colo-
nizador. Por isso, torno-me desorientada, maluca e perigosa, pois 
passo a ser uma vida incompreendida. Quando afirmo cura, desorien-
to-me dos saberes filosóficos ocidentais que são coloniais na medida 
em que se afirmam universais. A cura é uma experiência produzida e 
compreendida por benzedeiras, curandeiras e rezadeiras: justamente 
pessoas que as indústrias neoliberais farmacêutica e médica crimi-
nalizam e o fundamentalismo cristão torna pecaminosas. Essas 
indústrias e filosofias não entendem nosso linguajar e, no fetiche 
colonial de tentar compreender, acontecem roubos. Então, me desori-
ento sempre que me curo. E a cura é uma experiência efêmera de 

saúde. E saúde são equilíbrios vitais.



CACHORRO DE RUA
Lucas Venturin

PRIMEIRO MOVIMENTO: ALGOR MORTIS ou MORTE FRIA

Um menino caminha em um terreno baldio. 
Ele encontra um cachorro morto. 
Magro. Se decompondo. Parece um vira-lata. 
Um cachorro sem raça. De rua. Abandonado. 
O menino olha ao redor. Está sozinho. 
Pega uma pedra no chão e atira no cachorro. 
A pedra bate, e cai do lado. O menino ri. 
Ele pega um pedaço de pau e se aproxima do cachorro. 
Cutuca o cachorro com o pau. Olha ao redor. Está sozinho. 
O menino agacha ainda mantendo distância do cachorro morto. 
Ele está magro. 
Moscas sobrevoando sobre o cadáver do cão. 
Ele cutuca novamente o cachorro com o pau. 
Enfia o pau na orelha do cachorro. E ri. 
As moscas pousam no cadáver. 
O menino assopra elas. 
Elas voam e voltam novamente até o corpo do cachorro. Ele ri. 
O menino se aproxima. 
Sente o fedor da carniça. Faz careta. 
Levanta a camiseta tampando o nariz. 
Continua mexendo no cachorro com o pedaço de pau. 
O menino fica quieto. 
Triste.

SEGUNDO MOVIMENTO: PALLOR MORTIS ou A PALIDEZ DA MORTE

Um menino caminha em um terreno baldio. 
Ele encontra um cachorro morto. 
Magro. Se decompondo. Está morto há vários dias. 
Vermes saem de seus olhos, nariz e boca. 
O menino abaixa e começa a mexer nos ossos da costela do cachorro. 
Sente os ossos através de pele muito magra. 
Ele começa a pegar os vermes que saem dos olhos do cachorro.
Coloca os vermes na palma das mãos. Sente cócegas. Sorri. 
Mexe com os dedos os vermes na mão. 
Joga eles pro alto. 
Alguns caem em sua mão, outros no chão. Ele ri. 
Continua mexendo com o corpo morto do cão. 
Tira os vermes, coloca em cima de algumas flores. 
Eles caem. O menino ri. 

54



Ele tenta levantar o cachorro. 
O cachorro está morto. Esquelético. Cai no chão. 
O menino fica quieto. 
Triste.

TERCEIRO MOVIMENTO: TACHE NOIRE ou MANCHA NEGRA

Um jovem caminha em um terreno baldio. 
Ele encontra um cachorro morto. 
Magro. Se decompondo. Os vermes comeram quase toda a carne. 
O jovem enxerga os ossos do cachorro. 
O crânio aparecendo entre os vermes. 
Moscas pousam e sobrevoam sobre o cadáver. 
Ele espanta com as mãos. 
Pega e começa a jogar os vermes no chão. 
Pisa em cima deles. Está triste. 
Olha o cachorro morto. A carcaça que sobrou. Começa a tocar. 
Sente os ossos da costela. 
Aperta o que sobrou do rabo. 
Começa a fazer carinho no crânio do cachorro como se ele estivesse vivo. 
Seus olhos começam a lacrimejar. Olha ao redor. Está sozinho. 
No chão embaixo do cachorro uma mancha negra. Quase que uma poça. 
Seca. 
Ele toca a grama preta. Está seca. 
Morta igual o cachorro. 

O jovem fica quieto. 
Triste.

QUARTO MOVIMENTO: RIGOR MORTIS ou RIGIDEZ CADAVÉRICA

Um homem caminha em um terreno baldio. 
Ele encontra um cachorro morto. 
Somente seus ossos sobre uma grama escura. Preta. 
O homem se aproxima. Não tem mais vermes. Nem moscas. 
Somente os ossos do cachorro. 
Estirados no chão como se fossem uma escultura esquecida. 
O homem se aproxima. 
Agacha ao lado do esqueleto do cachorro morto. 
Pega nos ossos. Sente sua textura. Está triste. 
Segura o crânio. Branco e seco. 
Encara os buracos onde antes existiam olhos. 
Um verme sai de dentro. 
O homem mata o verme com o dedo. Seus olhos lacrimejam. 
Ele começa a abrir um buraco no chão. 
Suas mãos sujas de terra. 
Ele enterra os ossos. 
O homem fica quieto. 
Triste. 
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QUINTO MOVIMENTO: LIVOR MORTIS ou A FERIDA DA MORTE
Um senhor caminha em um terreno baldio. 
Ele escuta crianças gritando. 
Dando gargalhadas. 
O senhor se aproxima. 
Uma roda de crianças no meio do terreno baldio. 
Ele não consegue ver o motivo do alvoroço. 
Escuta um cachorro latir. Chorar. Uivar. 
Ele arregala os olhos e chega perto das crianças. 
Um dos meninos está com um pedaço de pau na mão. 
Ele ri e bate em um cachorro. 
Bate. Bate. Bate com o pau no cachorro. 
O cão uiva.
Late e chora caído no chão. 
O senhor observa a cena espantado. 
Sem reação. 
O menino bate com o pau na cabeça do cachorro. 
Ele não late mais. Não chora mais. Não uiva mais. 
O menino cutuca o cachorro. Fica quieto. 
Triste. 
Ele joga o pau no chão. 
As crianças estão todas quietas. Assustadas. 
Elas saem correndo e passam pelo senhor. 
Ele olha o cachorro no chão. 
Parece um vira-lata. Um cachorro sem raça. De rua. Abandonado. 
O senhor está sozinho. 
Uma lágrima escorre dos seus olhos. Ele fica quieto.
Triste.
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DOS GANIDOS E TERRENOS BALDIOS DA INFÂNCIA, 
PARA TODOS OS CACHORROS QUE IGNOREI E QUE 

EU TORÇO POR TER ESQUECIDO
Thais Ribeiro

Percebo, encarando a página em branco, que faltam palavras para mensurar, de certo, 
a presunção. A minha. Acreditava, no início deste projeto, que conseguiria antecipar 
todas as jornadas heroicas que perpassam o nosso inconsciente coletivo. É uma estrutu-
ra que eu conheço, pensei. Eu acho que já a absorvi de tal modo que não vou me sur-
preender mais, antecipei. Não.

Pego-me pensando na vida, nas jornadas em vida, no chegar e no morrer e depois do 
viver mais um pouco. Existe jornada depois da morte? Do corpo putrefato? Da carniça? 
Da decomposição? Do festival de vermes e larvas que consomem a carne, do fedor da 
carne apodrecida em um terreno baldio? Existe jornada para as violências cotidianas? 
Acreditava que não. Mas percebi que sim.

A dramaturgia de Lucas Venturin é como um soco, certeiro, impiedoso e que rouba todo 
o ar. Me vejo, vez ou outra, tentando buscar a suspensão da respiração, da palavra 
ritmada, do simples arfar. Percebi que levei um soco no estômago e fiquei desorientada. 
Um soco bastou.

Pensei em imagens. Das minhas próprias histórias de violência cotidianas. Como da vez 
que observei um pouco de longe, garotos e garotas – com quem brincava todos os dias, 
compartilhava as risadas e as aventuras, que escutavam as minhas histórias, muitas – 
matarem a pauladas um sapo, apenas porque era curioso. Asqueroso aos olhos deles. 
Fui cúmplice.

Pensei nas vezes que matei caminhos inteiros de formigas, apenas porque estava ente-
diada. Dos pernilongos, aos tapas, porque zumbiam nos ouvidos e eu só queria dormir. 
Abelhas, porque são perigosas. Uma vez, taquei sal em uma lesma e achei que ela 
merecia, porque estava no meu caminho, no quintal da minha avó e não tinha nada pas-
sando na televisão.

E pensei em todos os choros e ganidos que escutei, indiferente, madrugada adentro, de 
todos os cães que ignorei. Pensei nos cachorros que amei. Especialmente da minha 
cachorra com que compartilhei a infância, a adolescência e a vida adulta e o seu 
bem-estar me era importante. Choro quando penso em sua morte, já de velhice. Penso 
em imagens, do seu último respiro. Falta de ar. Um soco. 

A verdade é que eu normalizei a morte, a vejo todos os dias e hoje encaro que acordo 
todos esses dias com essa culpa despreocupada. Não ouso dizer que Cachorro de Rua 
é um pioneiro. Não. Outros dramaturgos ousaram esmiuçar a morte. Penso na Divina 
Comédia, por exemplo. Dante caminhou pelo mundo dos mortos ao lado de Virgílio, em 
plano espiritual. Seu corpo, tanto faz. O que é um corpo?

A jornada de Cachorro de Rua é a decomposição do corpo. Que irônico. Para onde vão 
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todas as jornadas do corpo além da vida? O herói conhece o mundo e retorna para casa. 
O corpo de Cachorro de Rua volta para a terra. E incomoda a todos os meninos e jovens 
e homens e senhores que o encontram em sua jornada. Jornada essa em suspensão, a 
céu aberto, desagradável.

O que me faz diferente de todos esses meninos e jovens e homens que desprezam esse 
corpo e o maltratam apenas porque estava em seu caminho, porque estavam curiosos, 
porque não tinha nada passando pela televisão...?

O que me incomoda em Cachorro de Rua é que ele me faz pensar na minha infância. 
Voltei para esse estado primordial que muitas vezes custamos esquecer. Lembramo-nos 
da infância com um saudosismo inocente que ela não merece. Cachorro de Rua escanca-
rou isso. E eu durmo torcendo para que nenhum choro ou ganido de todos os cachorros 
de rua que eu não amo sejam capazes de me tirar o sono. Pensar nisso me deixa triste.

59

DOS GANIDOS E TERRENOS BALDIOS DA INFÂNCIA, PARA TODOS OS 
CACHORROS QUE IGNOREI E QUE EU TORÇO POR TER ESQUECIDO



O EMPRÉSTIMO
Danilo Dal Lago

CENA 1

MAURO – E como funciona? 

DESPACHANTE – Aí é o seguinte, Mauro, você pega as suas coisas e você capa fora, 
você se adianta, e você segue o seu rumo. Compreende? 

MAURO – Um pouco. Mas é que tenho as minhas meninas, minha mãe também está 
com a gente desde que fraturou a bacia, e aos setenta e oito você sabe, mexe em uma 
coisa e logo descobrem-se outras, ela está na fila da cirurgia e sabe-se lá quando isso 
vai... 

DESPACHANTE – É osso. 

MAURO – Não, na verdade tem uma cartilagem, quer dizer, falta cartilagem pela idade. 

DESPACHANTE – Bacana, Mauro. Mas você toca em frente, certo? Você é um sujeito 
esperto, não vai querer arrumar problemas maiores.

MAURO – Eu não daria conta. 

DESPACHANTE – Você não daria, acredite. Problemas maiores existem e eles estão 
por toda parte. É só você observar, eu vejo a realidade de perto todos os dias, e não é 
uma vista bonita, cara. Vai por mim. 

MAURO – Entendo, mas a minha mais nova tem essa asma que ataca nas noites frias e 
nas bem quentes também, o ambiente precisa ser arejado, nem muito seco e nem muito 
úmido, ela fica péssima, ela sofre. 

DESPACHANTE – A vida é dura, Mauro. 

MAURO – E esse cachorro que elas pegaram, e se apegaram, eu não posso tirar isso 
delas, é tudo que elas têm. Ele vai precisar seguir com a gente. 

DESPACHANTE – Um homem nunca está sozinho com um cão. Você é um cara de 
sorte, Mauro. Você é. 

MAURO – Aqui é apertado, já são quatro anos e as coisas ainda estão em caixas. 

DESPACHANTE – Olha a sorte, a mudança será mais prática, já está no jeito, Maureta. 

MAURO – E tem aquela goteira na porta de entrada, que batiza a gente sempre que 
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entramos. E o choque da torneira do chuveiro, eu até me acostumei, sabe, funciona como 
um tipo de despertador, que me deixa ligado logo pela manhã pra encarar o dia. 

DESPACHANTE – Sujeito afortunado você, Mauro. 

MAURO – Mas apesar de tudo, é a nossa casa, sabe. É o nosso teto. Uma família precisa 
de um teto. E desde que minha esposa me deixou... 

DESPACHANTE – Maurão, a resenha tá bacana, mas eu tenho outros Mauros pra visitar 
ainda hoje e quero encerrar o meu itinerário cedo porque 21h40 tem jogo do verdão e eu 
tô aflito, um tanto preocupado, quero estar no meu sofá sem correria, você entende, né? 

MAURO – Claro.

DESPACHANTE – Cabeça em pé. Dignidade. Mas aceita o seu destino que tá traçado pra 
você. Arruma as tralhas e ganha a estrada cedo, que amanhã meio-dia o novo propri-
etário tá chegando e eu não quero ter que olhar pra sua cara triste, não quero que ele veja 
isso, vai dar uma má impressão do imóvel. Compreende?

CENA 2

GELADEIRA – Peço desculpas pela interrupção, mas eu tenho uma função importante a 
exercer aqui. Não aqui, no espaço ficcional denominado a casa do Mauro, que não é mais 
do Mauro por acúmulo de atrasados de impostos e financiamento imobiliário, mas aqui, 
no palco, nessa quebra necessária para dar elementos úteis a você, espectador. Aqui, na 
casa do Mauro que não é mais do Mauro, eu tenho a função de resfriar as coisas, manter 
alimentos conservados por mais tempo e preservá-los da deterioração. Sim, eu sou a 
geladeira do Mauro. Fico bem ali no canto do corredor entre a sala e a cozinha, que, 
minúsculos, não têm condição de me abrigar, dado o meu porte. Eu sou o objeto mais sig-
nificativo da casa, a meu ver, por ter sido a única coisa que o Mauro adquiriu de forma 
comercialmente correta, ou seja, ele pagou os carnês até o final, sem atrasos ou inadim-
plências, nos últimos 36 meses, e, portanto, eu pertenço a ele, incontestavelmente. Todos 
os outros objetos foram ou repassados por parentes, ou adquiridos de forma comercial-
mente irresponsável, ou seja, o Mauro não pagou por eles até o final. Até os mais miúdos, 
adquiridos sobre crédito que ele não quitou. Isso me dá credibilidade para estar aqui 
diante de vocês tecendo essa análise. E caso essa situação gere algum estranhamento, 
já adianto que eu estou aqui, no palco, falando com vocês, e ali, no canto do corredor, res-
friando presunto e laticínios, por conta de um certo recurso formal, um acordo teatral 
entre o autor e vocês, espectadores, de que isso pode ocorrer aqui sem grandes conse-
quências. Vamos a análise: A jornada do Mauro não começa bem, pelo menos quanto à 
sua sorte. Em termos de entretenimento até que está razoável e gera uma certa expecta-
tiva de como ele vai se ferrar mais ainda ou como vai dar a triunfante volta por cima com 
uma solução sagaz que o torne valoroso, ou de como alguma situação externa às suas 
ações vai resolver a situação, para o bem ou para o mal. O que se sabe até então, é que 
Mauro, sua mãe idosa, as duas filhas, o cachorro, eu e todas as outras coisas (não quita-
das) de Mauro têm essa noite e a próxima manhã para dar um jeito de reverter a situação 
ou irão pro olho da rua.
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CENA 3

MAURO – Não é justo. Não é certo. 

VIZINHO – É a lei da selva, Mauro. Eu sou o próximo, até sei, logo me lasco. Você não 
tem ninguém que possa te dar um socorro? Nem olha pra mim que eu tô na mesma. Mas 
outro alguém, sei lá, um primo.

MAURO – Estou devendo para todos que eu conheço. E não é pouco. 

VIZINHO – Quem tem crédito na praça sempre tem esperança. 

MAURO – Esses pra quem eu devo já fecharam a porta pra mim. Se eu aparecer pioro 
minha situação, vão me cobrar pra ontem. 

VIZINHO – E se você pedir um empréstimo, nessas biroscas que aceitam nome sujo?

CENA 4

MAURO – E é isso. E esse tanto já me resolve. 

ANALISTA DE CRÉDITO – Pra você não dá, tô vendo aqui, e não vai ter jeito. 

MAURO – Mas tá na placa ali, que até nome sujo leva dinheiro na hora! 

ANALISTA DE CRÉDITO – Sujo, não imundo. 

MAURO – Covardia, hein. Vocês assim dão falsa esperança. 

ANALISTA DE CRÉDITO – O sujo falando do mal lavado.

CENA 5

AGIOTA – É o seguinte, Mario. 

MAURO – É Mauro. 

AGIOTA – Hein? 

MAURO – É Mauro. Você disse Mario. 

AGIOTA – Justamente, Mario, eu não vou poder estar te ajudando, pois eu sou uma 
pessoa de bem, e eu não quero te fazer mal. 

MAURO – Mas eu só preciso que me empreste por duas semanas, eu pago, darei um 
jeito. 

AGIOTA – Só que aqui você sabe como funciona, Mário. Se você não paga, eu vou ter 
que machucar você. Se você ainda assim não paga, eu vou ter que machucar alguém da 
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sua família, e você só tem filhas meninas e uma mãe velha. Eu não bato em mulher. E 
ainda, mesmo que eu abrisse uma exceção e descesse o cacete na sua mãezinha, na ter-
ceira semana de atraso, se você não paga, eu tenho que te apagar. E ainda assim, eu não 
recebo. E como eu e você sabemos que você não vai conseguir pagar, vamos evitar esse 
constrangimento todo. Ok, Mário?

CENA 6

GELADEIRA – Peço desculpas novamente pela interrupção. Mas são “ossos” do ofício. 
Eu estou aqui, no palco, para fazer a análise final da jornada. Eu, a geladeira de Mauro, 
estou ali, no canto do corredor. Eu não sou mais a geladeira do Mauro. Agora eu sou a 
geladeira do Melo. O novo proprietário da casa. Mauro, nosso herói, não foi especial-
mente capaz de solucionar a problemática de sua jornada, tendo assim um final mais 
triste e “frio” do que se poderia imaginar, ou ao menos do que os mais otimistas poderiam 
esperar da jornada desse herói. 

(Entra Mauro em cena). 

MAURO – Eu, Mauro, estou aqui, no palco, como anti-herói que me tornei, covarde e 
incapaz de resolver meus dilemas, mas corajoso o suficiente para encarar vocês de frente 
e dar-lhes alguma satisfação. 

GELADEIRA – Justo. 

MAURO – E estou também ali, no canto do corredor. 

GELADEIRA – Entendemos que esteja um pouco confuso com tudo isso, Mauro, mas 
quem está ali, no canto do corredor, sou eu, a sua geladeira. Quer dizer, a geladeira do 
Melo. 

MAURO – Sim, está. Mas eu também estou.

CENA 7

VIZINHO – Vou contar exatamente como foi. O Mauro chegou aqui ainda de manhã, 
dizendo que não conseguiu o empréstimo. Aí falou que queria me pedir uma coisa em-
prestada. Eu falei, “mano, já te disse que eu tô liso e a fome tá lascando um cano”. Ele 
falou que não era dinheiro não. Queria que eu emprestasse um martelo. Beleza, vai des-
montar alguma coisa pra entregar a casa, eu pensei. E ele pegou e falou... 

MAURO – Da minha casa eu não saio. Não saio. Não vou sair. 

VIZINHO – E me pediu um último favor. 

MAURO – Você me recolhe e me guarda escondido em casa. Dentro do que é meu. 

VIZINHO – Eu entendi o recado. Não ia recusar esse pedido do Mauro. E então ele 
ergueu o martelo e deu na própria cabeça. Nunca vi um maluco deferir um golpe contra 
si mesmo com tamanha violência. Caiu duro. Apagado. Se tava vivo ainda, eu não sei. 
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Mas do jeito que tava, eu fiz o que ele pediu. Guardei ele. Escondi dentro da casa. Dentro 
da única coisa na casa que era inteiramente dele. Dessa ninguém pode tirar e dizer que 
não pagou. 

GELADEIRA - As filhas do Mauro foram levadas pelo, como chama mesmo? Ah, é consel-
ho tutelar. Só deus sabe onde e como elas estão agora. A Mãe dele, a velha, saiu vagando 
por aí. Só deus também. E o cachorro, esse tá aí na calçada em frente à casa. De certo, 
esperando o Mauro. Pode esperar sentado, totó. 

DESPACHANTE – Duas semanas depois que o novo proprietário já estava em posse da 
casa, fui chamado pra ir lá verificar uma situação. Quando eu cheguei, ele me abriu a 
droga da geladeira. Quase cuspi o coração de susto. O infeliz tava lá dentro, todo congela-
do, com um buraco na cabeça. O Mauro. E eu que havia dito pra ele que não queria ter que 
voltar a olhar pra cara dele, olhei. Só que uma coisa me chamou atenção, tanto que essa 
imagem não me sai da cabeça. Ele não tava com aquela cara triste dele. Ele tava feliz.
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MAURO E A JORNADA DOS BOLETOS, QUE 
NÃO SE PAGAM SOZINHOS

Rafael Arruda

Em sua ótima aula dentro do festival, Daniel Veiga traçou paralelos entre a Jornada do 
Herói e a teledramaturgia brasileira, mais conhecida como novela, e mostrou como o 
melodrama, de origem burguesa, vai sempre incentivar a busca pela riqueza e, no final, 
a mocinha pobre vai ficar rica e casar com o amor da sua vida.

Mas enquanto esse ideal burguês não é atingido, a mocinha vive sua vida suburbana 
rodeada de personagens suburbanos cotidianos.

Em O Empréstimo, Danilo Dal Lago faz o que o teatro faz de melhor: usa uma lente de 
aumento superpoderosa e com ela capta um fragmento dessa vida suburbana cotidiana, 
onde a jornada do herói passa longe e a idealização burguesa de felicidade acaba no 
último capítulo da novela – mas volta na segunda-feira, depois do Jornal Nacional.

Se alimentando das tragédias cariocas de Nelson Rodrigues com pitadas de A Grande 
Família, Danilo nos apresenta uma tragicomédia absurdista que faz uma leitura de um 
momento, menos de 24h, da vida de Mauro. Mas esse fragmento de vida é o suficiente 
para conhecer profundamente Mauro – porque, no fundo, todos já conhecemos Mauro.

Mauro pode ser nosso pai, nossa tia, nosso vizinho, a pessoa que pega o mesmo ônibus 
que você todos os dias e desce dois pontos antes, mas que vocês nunca trocaram uma 
única palavra além de, talvez, um bom dia. Mauro pode até ser eu ou você.

Ou talvez nós já fomos Mauro e deixamos de ser em algum momento, guiados pelos 
ideais burgueses fomentados por anos de novela das nove. Ou simplesmente porque, 
contra todas as adversidades, temos conseguido pagar nossos boletos em dia.

Mas quem nunca se enrolou com alguma dívida, ficou no vermelho, com nome sujo na 
praça, ou tá mentindo desavergonhadamente ou teve o privilégio de ter uma boa edu-
cação financeira e aprendeu a cuidar de seus tostõezinhos desde cedo.

Ou nasceu milionário e nem vai entender o problema de Mauro, mas acredito que não 
seja o caso.

Mauro deve, não nega, e se esforça para resolver a situação.

Em um road movie relâmpago e sem sair de casa, Mauro visita algumas dessas person-
agens saídas de Nelson Rodrigues e de A Grande Família, num esforço para não ser 
despejado da casa onde vive com a mãe e as filhas pequenas – uma casa mobiliada com 
muito suor e crediário, mas onde pelo menos uma coisa é sua de verdade.

Por viver em um fragmento possibilitado por uma lente de aumento, Mauro, assim como 
muitos de nós, não tem o tempo da mocinha da novela de cumprir sua jornada e dar um 
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final feliz e burguês para suas filhas – Mauro precisa resolver seu problema agora, não 
em oito meses. Mas acompanhar o agora de Mauro é como se tivéssemos acompanhado 
tudo o que se passou nos últimos anos para que a situação chegasse onde chegou.

Mauro cumpre, ao final, sua microjornada ampliada.

A mesma jornada diária de milhões de brasileiros.

Nós, que entendemos Mauro, porém não vivemos sob os olhares analíticos de uma lente 
de aumento, e precisamos voltar pro nosso cotidiano, onde os boletos não se pagam 
sozinhos.
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BODY.EXE
Roberto Simão

Personagens: Cerebrow, EstouMago, Coras2aum, Gargatilho: gamers.

Cenário: O interior de um corpo humano na moldura digital do Zoom.

1. CALL

Cerebrow aparece numa janela na plataforma Zoom. EstouMago, Coras2aum e Gargatil-
ho vão entrando progressivamente. Preparam-se para jogar em conjunto.

Cerebrow: Bora, bora, squad! Cadê Gargatilho, Coras2aum? Bora, o jogo vai
começar, galere! Fala, EstouMago, funcionando hoje, véi?

EstouMago: Tô evitando a lactose, vamo ver!

Cerebrow: Eu te alertei, mas cê é impulsivo!

EstouMago: Foi influência do Coras2aum, que faz a gente cometer essas loucuras!

Cerebrow: Ae, Coras2aum, cê não para mais, véi, tamo falando de você, chega aí!

Coras2aum: Sempre em busca da batida perfeita! Como é, altas emoções hoje?

Cerebrow: Bora! Entrou o Gargatilho! Agora assim! Posso estartar? Bora, squad!

2. CHALLENGE

Som da partida se iniciando. Ficam atentes à tela do computador.

Cerebrow: (lendo as instruções) “Olá, Body's Squad! Sejam bem-vindes à fase POWber-
dade. O desafio do dia requer grande conexão do corpo. Nervos apurados, pulsação leve 
e boa articulação das palavras. Mens sana in corpore sano. Preparem-se. O Am-
or-de-sua-vida se aproxima. Seu objetivo é restabelecer um Laço-Afetivo há anos perdi-
do. Boa sorte!” (p/ gamers) Fudeu! Fudeu! Amor-de-sua-vida não tinha sido superado na 
fase passada?

Coras2aum: Não, a gente não soube lidar e skipamos! E aí, quais as instruções?

Cerebrow: Não sei. Não tem instrução! Não sei o que a gente pode fazer. Nunca pensam-
os num reencontro! O jogo não preparou a gente pra isso. Não temos munição! Tamo vul-
nerável! Nenhuma arma! Como vamos lutar? O Amor-de-sua-vida
tá se aproximando. Tô em pane! O que a gente faz?
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Gargatilho: Não queria falar nada, mas sem o Amor-de-sua-vida, Coras2aum vai perder 
pontos e enfraquecer. E sem Coras2aum, a gente tá fora do jogo!

Cerebrow: Vamos pensar num plano...

Coras2aum: O que a gente tem de suprimento, Cerebrow?

Cerebrow: Só adrenalina! Vamos começar por aí? Preparades? Vou lançar adrenalina! 
Vamos lá, Amor-de-sua-vida se aproximando! Preparar reação… É com você, Co-
ras2aum!

3. TAQUICARDIA

Coras2aum olhando para a tela. Não se vê a tela do jogo, apenas sua reação.

Coras2aum: Vem. Vem. Vem. Pulsa! Contrai. Veia. Vermelha. Vem. Vem. Vem. Pulsa! 
Sangue. Correndo. Ardendo. Fervendo. Tem. Tem. Tem. Sangue. Vem. Vem. Vem. Ver-
melho. O coração tá todo cheio de sangue vermelho que um dia foi extravasado. Recusa-
do. Bem. Mal. Amado. Bem. Quebrado. Mal. Consertado. Tem. Tem. Tem memória esse 
coração. Ele pede por compaixão. Não quer ser levado ao chão. Pisado, trucidado, dilac-
erado por paixão. Vem. Vem. Vem. É. Possível. Pulsa. Possível. Pul-sa. O desejo de se 
aproximar. Pul-sa. A vontade de falar. Pul-sa. O sentimento de amar. Pul-sa!

Cerebrow: Boa, Coras2aum! Liberou adrenalina pro EstouMago! É com você, Mago!

4. DIGESTÃO

EstouMago olhando para a tela e reagindo ao jogo.

EstouMago: Não dá. Não dá. O local tá cheio de restos. Um ranço tremendo. Não dá pra 
aproveitar nada. Calma aí, calma aí. Tô vendo borboletas aqui. Caralho, muitas borbole-
tas! Tô vendo. Tô vendo. Vejo aqui o profundo, o infinito. Vejo também a mágoa, o can-
saço. E um clamor denso. Caramba. O que eu faço com isso?

Cerebrow: Cê tá com o Kit-Tudo-Enzima?

EstouMago: Boa, tô com o kit! Vamo lá! Extraio do profundo, o fundo. Do infinito, o finito. 
E assim, dilato o tempo. Agora, extraio da mágoa, água e do cansaço, o aço. E preparo 
as lágrimas que vierem. Por fim, extraio do clamor, o amor. Assim, temos substâncias 
suficientes pra nutrir o desejo de se aproximar, a vontade de falar e o sentimento de 
amar. Se, por acaso, a gente falhar, misturamos ao tempo as nossas lágrimas e transfor-
mamos o desejo, a vontade e o sentimento em luto, até que nosso organismo se recu-
pere! Beleza?!

Cerebrow: Que squad, galera, que squad! É com você agora, Gargatilho! Vou te mandar 
os produtos da digestão! Agora é só soltar! É só soltar!

BODY.EXE
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5. ENGASGO

Gargatilho olhando para a tela e reagindo ao jogo.

Gagatilho: Eu não consigo! As cordas vocais estão tensas. A adrenalina contrai tudo! Pre-
ciso relaxar.

Cerebrow: Não dá tempo! Temos apenas alguns segundos. Amor-de-sua-vida vai se 
manifestar. É preciso restabelecer o Laço-Afetivo. Só depende de você!

Gargatilho: Eu preciso investigar o que está acontecendo. Parece que tem algo preso 
aqui nas cordas vocais emperrando a fala!

Cerebrow: Cê é loco, meu, Amor-de-sua-vida começou a falar, diz alguma coisa!

EstouMago: Não querendo ser gatilho, mas o nível de borboletas aqui tá alto!

Coras2aum: E a pulsação aqui tá ficando acelerada!

Gargatilho: Cerebrow, desce noradrenalina, preciso relaxar para desengasgar!

Cerebrow: Não tenho estoque! Skipa, skipa, Gargatilho, fudeu!

Coras2aum: Não skipa! Lembra que existe amor!

EstouMago: E que você já digeriu tudo o que um dia ruminou! Prossegue!

Gargatilho: Tô tentando, mas parece que o problema não sou eu! Tem algo preso
aqui e eu não entendo!

Cerebrow: E agora? Já sei! Ativar Zumzumbido-Reflexivo.

6. TRAUMA

Um zumbido. Aos poucos, as telas vão sumindo. Resta apenas Cerebrow.

Cerebrow: (p/ si) Lembra! Faz um esforço! Lembra de como agir nessa situação! Lembra 
dos desafios passados! Lembra que você tá em equipe! Lembra! Não esquece: você não 
está só! Não esquece que se faltar amor, há tempo e lágrimas pra curar! Não esquece! 
Não esquece que tudo se transforma, tudo se digere! Esqueceu? Esqueci! Esqueci o que 
ficou preso na garganta! Esqueci o que eu não disse! Esqueci e por descuido me 
engasguei! Faz um esforço e lembra! Lembra! Lembra! Desculpa… Lembrou? Lembrou! 
Acordou! A memória despertou! Desculpa!
Gargatilho, temos uma Desculpa que quer sair da garganta! Prepara o spray Cof-Cof!

7. CURA

Ninguém responde.
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Cerebrow: Gargatilho, tá aí? Coras2aum? EstouMago? Vocês caíram? Deu pane no 
sistema? Não! Não! Perdemos o desafio! Não! Não! Agora que a Desculpa queria sair... 
Ah, danou-se. Amor-de-sua-vida tá indo embora! Volta! Volta! Ah, não, sem Gargatilho 
fico mutado… EstouMago, preciso do tempo e das lágrimas! Coras2aum, precisamos 
pulsar novas possibilidades… Alguém me escuta? Por favor!... Poxa… Liberar noradren-
alina!

Gargatilho, EstouMago e Coras2aum retornam. Respiram profundamente.

Gargatilho: A chamada caiu! O Amor-de-sua-vida foi embora?!

Coras2aum: Nãaao! Vontade de me despedaçar de raiva!

EstouMago: Tá me subindo uma gastrite!

Cerebrow: Galera, calma! Liberei noradrenalina porque precisamos de calma agora.

Gargatilho: Como, Cerebrow? Não tivemos capacidade de saber o que aconteceu!

Cerebrow: Eu descobri! Tinha um pedido de desculpas que ficou entalado na garganta… 
Mas agora não sei o que fazer com essa consciência e essa angústia...

Gargatilho: Se a gente perdeu o jogo, a gente perde também o Coras2aum...

Cerebrow: Coras2aum, como você tá?

Coras2aum: Triste, comandante!

Cerebrow: EstouMago, tá com as doses de tempo e lágrimas aí?

EstouMago: Sim, kit completo!

Cerebrow: Beleza, transfere para o Coras2aum! E vamos ver o que acontece!

Coras2aum: Chegou mensagem aqui: “Olá, Body’s Squad! O desafio do dia não foi atin-
gido. Vocês rumarão à fase Lutus. Novamente, o processo é recuperar um Laço-Afetivo 
perdido… Agora, consigo mesmos… A fase seguinte requer ainda mais a conexão do 
corpo. Nervos introspectivos, pulsação leve e muito autocuidado. Para isso, utilizem para 
si a palavra desengasgada e sintam o fluxo de energia que emana. Mens sana in corpore 
sano . Preparem-se e boa sorte!” 

Fim de fase e início de outra...
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DA ARTE DE MISTURAR UNIVERSOS
REFLEXÕES PARTINDO DA OBRA BODY.EXE

Por Breno Rosa-Gomes

Quando pensamos em escrita para teatro na contemporaneidade, a fragmentação de 
linguagens e estéticas oferece diversas possibilidades de misturas. 

Visto passados séculos de experimentações, acompanhamos o efeito onda do progresso 
das sociedades, em que andamos um passo para frente e depois voltamos três para trás. 
As artes cênicas e, até certo ponto, todas as outras linguagens artísticas (das recém-na-
scidas às pré-históricas) encontram na desconstrução das formas conhecidas e aceitas, 
uma espécie de fuga ou alívio na negação do texto. Porém, isso já é passado.  

Com a chegada do novo século, um velho conhecido nosso, apenas a desconstrução, 
tornava-se insuficiente para expressar a fragmentação do sujeito e a união planetária 
através da informação. Com o avanço cada vez mais rápido da internet, há mais coalizão 
entre as nações, mais ciência e mais saber. O que acontece aqui, no Brasil, agora pode 
ser simultaneamente visto, narrado (ou noticiado) do outro lado do mundo. O acesso à 
informação está por um clique. Estamos invadindo outros corpos celestiais. Estamos 
cada vez mais ricos e cada vez mais pobres, mais cientes e mais ignorantes. Hoje, um 
homem ou uma mulher não são mais apenas um(a), são vários(as). Uma pessoa frag-
mentada em diversas jornadas, sendo herói(na), anti-herói(na) ou vilã(o), dependendo da 
perspectiva e do ponto de vista que se vê da história. Todos(as) podem ser protagonistas 
com mais facilidade, levando em consideração os espaços para vozes que antes não 
eram ouvidas e agora são. Nasce com o novo século uma carência de estruturação de 
novas perspectivas para se contar novas histórias, que estavam sendo apagadas há 
séculos pelas classes dominantes.

E o que isso tem a ver com dramaturgia?

Novas histórias são novos conteúdos e, para novos conteúdos, precisamos de novas 
formas. Possivelmente, as antigas não se encaixam de maneira perfeita e não dão conta 
do recado. Mas junto com essa necessidade de novas formas, veio um sentimento de 
que tudo já havia sido feito – Nada se cria, tudo se copia, como diria Chacrinha. Então o 
que fazer?

Percebo na arte da escrita teatral, além de uma fragmentação de linguagens e estéticas 
que ressignificam a fragmentação do sujeito, a junção de diversos pedaços dessas frag-
mentações, vindas de diferentes matrizes, que ressignificam a união planetária promovi-
da pela internet. Hoje mais do que nunca, pelo conhecimento catalogado e de fácil 
acesso, podemos identificar recursos estéticos e linguísticos que representam determi-
nada escola, e utilizá-los com outros recursos de outras escolas. Fundir o lírico, o narrati-
vo, o dramático e o performativo: nova forma de confluência que considero uma das 
maiores características do fazer teatral contemporâneo. Óbvio que sempre fizeram isso, 
mas, talvez, não de forma tão sistematizada e muitas vezes inconsciente.

E o que isso tem a ver com o BODY.EXE?
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Em sua obra selecionada, Roberto Simão fragmenta o seu (possível) herói literalmente 
em diversas partes de seu corpo, os órgãos, que são responsáveis por determinadas 
reações e narram o que se passa no externo e no interno, tirando o protagonismo do 
sujeito e equalizando as responsabilidades de cada um. 

O cérebro, melhor dizendo, Cerebrow, é uma espécie de mestre e guia para os outros 
órgãos. Pode ser também o herói mais experiente, confrontado com as outras fases da 
jornada. O coração, Coras2aum, é a vontade e o medo, o desejo e o destino do herói, 
onde ele quer chegar. O EstouMago, estômago, é a negação e a desistência: o herói que 
sucumbe ao medo, desistindo de sua jornada, mas é impulsionado pelo mestre, Cere-
brow, e segue o seu caminho. A garganta, digo, o Gargatilho é o herói sendo derrotado, 
não conseguindo realizar a sua única missão. 

BODY.EXE é toda essa fragmentação do indivíduo, narrando de forma dramática a sua 
própria história, em um outro universo que não o convencional, dada a circunstância de 
sua fragmentação. Os órgãos narram os acontecimentos de dentro e fora do corpo, 
simultaneamente, como se estivessem em uma gameplay online, jogo de multijogadores 
na rede.

Como se não fosse o suficiente toda essa mistura, o que é que eles narram? 

Narram o amor na juventude. Possivelmente o primeiro amor ou o amor da semana, não 
importa quem ou qual amor é. O importante são as emoções e o sentimento: o amor. 
Aquele sentimento que nasce e abala as estruturas de quase todo adulto, mexendo com 
todos os seus órgãos internos. Imagina, então, o que o amor não faz com as crianças? 
Imagina não, lembre-se. Independente do gênero, orientação sexual e cultura. Já amou? 
Lembra qual é a sensação de amar? Normalmente, alguns adultos dizem que quando 
amam ou estão apaixonados, ficam parecendo adolescentes. Os adolescentes, quando 
amam ou estão apaixonados, parecem o quê? Grandes crianças, bebezões impulsivos 
ou sem reação. A segunda opção corresponde mais ao nosso herói sem identidade.

BODY.EXE é um texto curto, que causa identificação com o(a) herói(na) desde a primeira 
leitura, mas exige outras para desvendar as tantas camadas que ele propõe. Seu des-
fecho carrega diversas possibilidades, desde o fim desse amor ou novas tentativas de 
reconciliação, até a troca por um outro amor. É um texto dramatúrgico inteligente, que 
apresenta o amor, um tema antigo, de forma contemporânea, utilizando-se da mistura 
dos gêneros narrativo e dramático com o universo da anatomia e o mundo gamer.  

O resultado é a forma primorosa e atraente do melhor do teatro contemporâneo 
(pandêmico): a mistura!  
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