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RESUMO 

 
 
O tema central deste trabalho é a investigação prático-teórica da concepção de uma 
pedagogia do olhar, por meio de um dispositivo poético-pedagógico-colaborativo 
para participação do espectador juntamente com os demais criadores de um 
processo cênico (ator, dramaturgo, diretor-encenador, iluminador, sonoplasta, 
cenógrafo, dentre outras funções relacionadas à carpintaria teatral). Além disso, a 
proposta busca delinear procedimentos formativos que visam estimular o público a 
apreender os elementos e as funções fundamentais do teatro através de sua 
participação na construção colaborativa de uma dramaturgia no decorrer da fruição 
artística. Para tanto, foram realizados três experimentos cênicos em formato de jogo, 
os quais foram desenvolvidos nas aulas-espetáculo “O quinto criador: O público” – 
idealizadas com o objetivo de desvelar os meandros da criação teatral para os 
jogadores-espectadores, estimulados a atuarem em posição de igualdade com os 
jogadores-artistas teatrais. Tem como base metodológica a cartografia de Gilles 
Deleuze e Félix Guattari, dialoga com os encenadores-pedagogos como Vsevolod 
Meyerhold, Bertolt Brecht, Augusto Boal e com alguns movimentos artísticos como o 
teatro pós-dramático de Hans-Thies Lehmann e o teatro performativo de Josette 
Féral. Os estímulos e provocações a partir desses diálogos e influências são 
observados nos conceitos de “convívio”, de “corporeidade”, de “jogo” e de 
“interatividade”. O controle da cena no que diz respeito ao jogo baseia-se nos 
conceitos de “paidia” e de “ludus” definidos por Roger Callois. A hipótese da 
pesquisa é de que a proposta contribua, tanto para a formação do artista, como para 
a formação do espectador, atendendo assim, à progressiva demanda de criação 
autoral e de espaços de mediação-formação para o público diante da criação na 
cena contemporânea. 
 
Palavras-Chave: Espectador. Pedagogia do teatro. Jogo. Processo colaborativo. 
Dispositivo metodológico.  
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ABSTRACT 

 

The central theme of this work is the practical and theoretical investigation of 
theconception of a pedagogy of looking, through a poetic-pedagogical and 
collaborative device for viewers participation along with the other creators of a scenic 
process (actor, playwright, director, illuminator, sound engineer, set designer, among 
others scene workers). Besides that, the proposal seeks to outline training 
procedures aimed at encouraging the public to learn the elements and the 
fundamental functions of the theater – through their participation in the collaborative 
construction of a drama during the artistic fruition. With this purpose, three scenic 
experiments in game format were realized. They were developed in the class-show 
"The Fifth creator: The Public", devised in order to unravel the intricacies of theatrical 
creation for spectator-players, encouraged to act in a position equality with theatrical 
artist-players. The work has the cartography of Félix Guattari and Guiles Deleuze as 
a methodological reference, dialoguing with directors as Vsevolod Meyerhold, Bertolt 
Brecht, Augusto Boal, some artistic movements such as post-dramatic theater of 
Hans-Thies Lehmann and performative theater Josette Feral.The stimuli and 
provocations from these dialogues and influences are observed in the concepts of 
"conviviality" of "physicality" of "game" and "interactivity". The control of the scene – 
regarding game –is based on the concepts of "paidia" and "ludus" defined by Roger 
Callois. The hypothesis of the research is that the proposal contributes to both the 
formation of the artist, and for the training of the viewer, thus meeting the progressive 
demand of authorial creation and spaces of mediation-training for the public in the 
face of contemporary theatrical creation. 

 
Keywords: Spectator. Theater Pedagogy. Game. Collaborative process. 
Methodological device. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
“E como ficou chato ser moderno, agora serei eterno” 

Carlos Drummond de Andrade (2012) 

 

Este trabalho é uma experimentação prático-teórica que visa investigar a 

elaboração de um dispositivo cênico voltado para a atuação do espectador, tomado 

como efetivo participante de um processo de criação teatral. A proposta delineia 

procedimentos formativos que visam estimular o espectador a apreender os 

elementos da linguagem teatral através da sua participação ativa na concepção de 

uma escrita cênica colaborativa, construída no decorrer da realização do ato de 

fruição teatral.  

O trabalho se desenvolve a partir da aula-espetáculo “O quinto criador: O 

público”. Trata-se de um experimento cênico idealizado no intuito de desvelar os 

meandros dos processos criativos para os espectadores, que são estimulados a 

atuar em posição de igualdade com artistas teatrais.  

A ação realizada pela primeira vez em 2012, recebeu o Prêmio “Ideias 

Inovadoras-2012” da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB)1, na categoria Stricto Sensu. De lá para cá, foram executados outros dois 

experimentos, que serviram de território de análise dos princípios defendidos por 

essa tese.     

Não poderia iniciar a exposição sobre as razões que fizeram me debruçar 

sobre esse tema sem me remeter a algumas experiências que vivenciei na posição 

de espectadora e que me marcaram no que diz respeito à interação do espectador 

com a obra cênica. Descreverei, a seguir, três situações que me orientaram na 

descoberta do problema: 

Experiência 1: Lembro-me da primeira vez que assisti a “A Bofetada”, da 

“Cia Baiana de Patifaria”, nos idos dos anos 90, espetáculo ícone do besteirol da 

Bahia. Fui vestida com uma blusa roxa e, no decorrer da apresentação, um dos 

personagens da peça, “Fanta Maria”, interagia com o público e chamava algumas 

pessoas para irem com ela para o palco. Quando me avistou gritou: “Minha irmã, 

                                                             
1
 - Http://www.fapesb.ba.gov.br/?s=ideias+inovadoras 

 
 
 

http://www.fapesb.ba.gov.br/?s=ideias+inovadoras
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Fanta Uva veio, gente!”. Luz em mim. Lógico que o teatro lotado veio abaixo quando 

rapidamente compreenderam a piada. Aceitei ir para o palco junto com outras 

pessoas, temendo que fosse pior se rejeitasse ou resistisse.  Lá, fiz um monte de 

bobagens por solicitação do ator em coro com os demais espectadores. Não faço 

aqui juízo de valor em relação à obra. É um dos maiores sucessos de bilheteria do 

teatro baiano por muitos anos. Tinham situações e momentos hilários e era 

entretenimento puro. Entretanto, a forma da abordagem e a exposição, me 

incomodaram muito naquela época. Tanto que até hoje quando vejo um ator descer 

do palco ou vir em minha direção, a tremedeira começa. 

Experiência 2: Em 2005, assisti “Alvoroço”, espetáculo teatral que, por 

meio de roteiros e personagens pré-estabelecidos, tinha como proposta a 

interatividade com o público no sentido da escolha de temas, situações, locais, 

personagens, dentre outros, em uma espécie de “Você decide” com a utilização da 

improvisação e da comédia como base para o jogo cênico.  Os atores da peça, todos 

com vasta experiência profissional e versatilidade comprovada no meio teatral 

baiano, desempenhavam vários tipos caricaturais e também assinavam a direção 

coletiva. Embora os espectadores pudessem escolher temas mais densos para 

serem improvisados pelos atores, a condução do espetáculo optava na maioria das 

vezes pelo humor e pelo entretenimento.  Não havia um interesse maior com a 

discussão consciente sobre a proposta da interação com a plateia ou com uma 

formação crítica mais aprofundada no sentido espetáculo-espectador. 

Experiência 3: Em 2010, o Teatro Oficina Uzina Uzona, de São Paulo, 

capitaneado pela figura lendária de José Celso Martinez Correia, trouxe para 

Salvador pela segunda vez - a primeira fora em 1996 - o espetáculo “Bacante”, 

considerado pelo grupo uma Tragicomediorgya. Trata-se da encenação como ópera 

de carnaval para comemorar o nascimento, morte e renascimento de Dionysios, 

deus do vinho e do teatro, a partir da última tragédia grega conhecida, Bakxai (406 

a.c.), “Bacantes”, de Eurípedes. A peça reconstitui o ritual de origem do teatro em 25 

cantos e 5 episódios, com música composta por José Celso Martinez Corrêa. O 

espetáculo aconteceu dentro da Universidade Federal da Bahia, no pavilhão de 

aulas do bairro de Ondina, ao ar livre e o público sentado em arquibancadas. Essa 

foi uma das experiências que considero mais intensa e tensa que me recordo no 

lugar de espectadora. Aparentemente se tratava de um ritual, de uma festa, com 

música, com texto, os atores/personagens bebiam vinho, dançavam, se beijavam, 
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simulavam cenas sensuais. Resumindo, a atmosfera era atrativa e contextualizada 

com a própria história da origem do teatro e da tragédia ocidental. Aquilo tudo era 

envolvente até para mim que já fazia teatro. Fiquei por muito tempo – sim, o 

espetáculo era longo – impressionada com a presença dos atores em cena mesmo 

que cambaleantes pelo provável teor alcóolico circulando em seus corpos, porém, 

todos, inclusive, o mestre Zé Celso, estavam altamente concentrados no texto, no 

que era dito, com as marcações, enfim.  Novamente, esclareço que não faço aqui 

juízo de valor em relação à encenação. Considero Zé Celso uma lenda viva da 

história do teatro brasileiro. Durante apresentações anteriores em outros estados, a 

polêmica provocada pelo espetáculo –que levava espectadores para o palco e 

tiravam suas roupas, dentre outras coisas – já era bastante conhecida por conta da 

mídia; Caetano Veloso (compositor e cantor baiano) foi um dos “espectadores 

vítimas”, por exemplo. Obviamente que algumas pessoas podem aceitar com mais 

tranquilidade ser expostas nuas em cima de um palco com a presença de público 

numeroso. De repente, os atores começaram a chamar algumas pessoas da plateia 

para fazerem parte com eles da cena. Quase desintegrei da arquibancada no 

momento que isso aconteceu. Por sorte, algumas pessoas convocadas decidiram ir 

para o “palco”. Mas, teve um rapaz, até conhecido meu, que não quis e o elenco de 

maneira insistente e até agressiva ou invasiva, começou a puxá-lo. Ele se debatia no 

chão, ninguém da plateia se mexeu para ajudá-lo. A impressão que tive é que todos, 

assim como eu, estávamos perplexos e ao mesmo tempo aterrorizados com a 

dúvida se seríamos ou não as próximas vítimas. Por fim, após muito resistir, o rapaz 

se entregou, ainda que a contragosto e visivelmente irritado.  O elenco arrancou 

suas roupas e ele ficou completamente nu na frente de quase aproximadamente 

quinhentas pessoas, a plateia daquela noite.  Depois da cena, saiu e não voltou 

mais para arquibancada, acredito que tenha ido embora. Esse fato foi bastante 

comentado durante a semana posteriormente à apresentação.  

Pessoalmente, sempre tive muito receio em assistir espetáculos que 

convidam a plateia para participar interativamente de alguma forma da cena. Não sei 

se por conta de que muitos espetáculos, para mim, fazem abordagens ao público 

equivocadas, inconvenientes, agressivas ou até constrangedoras. Assim, essas 

experiências me atravessaram, como bem destacou Jorge Larrosa: 
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A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou 
vibra algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo 
que luta pela expressão, e que ás vezes, algumas vezes, quando cai 
em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, 
somente então, se converte em canto. E esse canto atravessa o 
tempo e o espaço. (2014, p.10) 
 

Obviamente, outras experiências me influenciaram, contudo, estas são as 

principais referências que ficaram registradas na minha memória e que de alguma 

maneira ajudaram no momento de orientar os jogadores-artistas para a participação 

no jogo cênico do experimento “O quinto criador: O público”.  

No decorrer dos estudos na Universidade fiquei estimulada quando cursei 

como aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 

Universidade Federal da Bahia (2006) a disciplina “Recepção e Crítica na Cena 

Contemporânea”, ministrada pelo prof. Luiz Claudio Cajaíba Soares. Durante o 

semestre, tive o prazer de conhecer alguns teóricos de outros países e brasileiros 

que já se dedicavam aos estudos dessa área. Desse modo, fui apresentada, de 

maneira bem sistematizada, a caminhos de análise de espetáculos teatrais. Lembro 

que tivemos atividades enriquecedoras, como escolher o bar Líder, no Largo Dois de 

Julho, a praia do Porto da Barra, o cemitério Quinta dos Lázaros ou assistir a uma 

festa em um terreiro de candomblé, lugares diversos da cidade Salvador para 

analisar e descrever a atmosfera do ritual ou ainda, escolher um espetáculo de 

teatro ou de dança para analisá-lo a partir dos conceitos teóricos estudados.  

Gernot Böhme (1995) designa o termo “atmosfera” quando se refere à 

Estética, e explica: 

 
[...] a atmosfera descreve, igualmente, o conceito fundamental de 
uma nova estética como também seu estado central de 
reconhecimento. Atmosfera é ao mesmo tempo a realidade da 
percepção e a percepção da realidade. Ela é a realidade da 
percepção como esfera de sua presença e a realidade do 
perceptível, o perceber da atmosfera, em sua mera maneira de ser. 
Esta função sintética da atmosfera é ao mesmo tempo uma 
legitimação de um modo de discurso próprio, através do qual se pode 
denominar uma noite melancólica ou um jardim sereno [...]. Um vale 
não é descrito como sereno, porque de algum modo, uma pessoa 
serena assim o idealizou, mas porque ele transportou esta pessoa a 
uma atmosfera serena. Este é um exemplo de como o contexto da 
atmosfera, enquanto conceito, pode se fazer entender através do 
discurso (p.08). 
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Foi dessa forma que conheci o conceito de “atmosfera”, definido por 

Böhme, passei a utilizá-lo e a incentivá-lo nas atividades de apreciação 

desenvolvidas nas situações de ensino-aprendizagem ou de mediação que tenho 

realizado e sistematizado em detrimento da análise crítica apenas relacionada ao 

juízo de valor. Acredito que a descrição – escrita ou oral – do que se percebe é uma 

atividade que propicia o exercício do olhar, e aqui neste estudo, durante a análise 

dos experimentos cênicos investigados, me coloquei como observadora participante 

e busquei descrevê-los por meio da minha percepção do que sinto, do que 

proponho, do que analiso ou do que critico. 

Outra importante contribuição para os estudos iniciais foi minha 

participação no “V Seminário Internacional – I Colóquio Internacional Teoria da 

Recepção: Abordagens sobre a relação obra de arte/espectador” e o “Fórum de 

discussões”. O evento foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas, da Universidade Federal da Bahia (PPGAC-UFBA) em parceria com o 

Festival Latino Americano de Teatro (FILTE), em 2012, na cidade de Salvador, 

Bahia. 

A ideia de investigar a possibilidade de conceber um dispositivo poético-

pedagógico-colaborativo no qual o espectador se percebesse convidado a participar 

de um ato artístico coletivo surgiu após a experimentação “Diálogo Imaginário”, uma 

livre adaptação que fiz do texto de Affonso Romano Sant‟Anna2 (2003), no primeiro 

semestre de 2012, no curso de Doutorado do PPGAC-UFBA, na disciplina 

Processos da Encenação, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Sonia Rangel. Professora 

esta que, por meio de textos-imagens diversos – da poesia à filosofia – estimulou os 

canais perceptivos de seus alunos para o processo criativo. 

Paralelamente às aulas, tinha finalizado a leitura de “Desconstruir 

Duchamp – arte na hora da revisão”, de Affonso Romano Sant´Anna (2003) e 

encontrei algumas reflexões provocativas do autor acerca da arte contemporânea, 

                                                             
2- Affonso Romano Sant‟Anna, poeta, ensaísta e cronista, nasceu em 1937, Belo Horizonte; professor 
em diversas Universidades brasileiras (UFMG, PUC/RJ, URFJ, UFF), no exterior lecionou nas 
Universidades da Califórnia (UCLA), Koln (Alemanha), Aix-en-Provence (França); desde os anos 1960 
teve participação ativa nos movimentos que transformaram a poesia brasileira, interagindo com os 
grupos de vanguarda. Disponível em: http://affonsoromano.com.br/blog. Acesso em: 08, agosto, 2014. 
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da arte conceitual, do mercado artístico e da necessidade, para ele, de se criar uma 

“pedagogia do olhar” diante de determinadas obras de arte. 

Naquela ocasião, comecei a refletir sobre como em nossos dias, com 

certa frequência, observamos muitos artistas de teatro se 

afirmarem“contemporâneos” e outros a questionar ou criticar certas encenações 

tidas como tais. Foi então que ao ler Sant‟Anna (2003), percebi seu posicionamento 

sobre isso. Para o autor, antes de ser contemporâneo do mundo exterior, é 

necessário ser contemporâneo do que há de único e pessoal dentro de cada um, 

com isso, sentir-se-á contemporâneo de Sófocles e Pirandello, de Giotto, de Chagall, 

de Villon e de Drummond. Enfim, deixará de ser um chato que se quer “moderno” ou 

“contemporâneo”, para ser, se possível, eterno. Ainda que não concorde com todas 

as reflexões feitas por Sant‟Anna (2003), seu texto me aguçou no sentido de buscar 

uma melhor compreensão para o que se refere o termo “contemporâneo”. 

Provocada por essa noção de contemporâneo, busquei alguns autores 

como Giorgio Agamben e François Frimat, procurando ampliar a minha visão sobre o 

tema. Agamben (2009, p. 59) afirma que a contemporaneidade é “[...] uma singular 

relação com seu próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 

distâncias, mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere 

através de uma dissociação e de um anacronismo”. Já para Frimat (2009, p.08), “o 

contemporâneo não é simplesmente aquilo que me é presente, mas aquilo que se 

qualifica como valor para ser no momento atual um portador de devir, de alternativas 

possíveis para aquilo que me desola e aflige”.  

A partir dessas reflexões, muitas imagens do que seria “contemporâneo” 

vieram à minha cabeça. Porém, a que ficou mais forte foi um exemplo dado pelo 

Prof. Cajaíba, orientador deste estudo, sobre um prato tido como da cozinha informal 

contemporânea, denominado sorobô. Tal refeição é feita com sobras ou restos de 

outras, podem até serem de dias anteriores, encontradas na geladeira, por exemplo. 

Ou seja, se articularmos a ideia desse prato com o que as encenações 

contemporâneas propõem ou tentam propor, de maneira objetiva, seria o diálogo 

entre as estéticas de épocas anteriores com as atuais para produzir, de maneira 

anacrônica, algo com um novo sabor, sem deixar de sentir o gosto ou o aroma que 

exalam dos ingredientes mais antigos utilizados.  

Posto isso, ao ler um dos capítulos do livro de Sant‟Anna (2003), intitulado 

“Diálogo Imaginário: Estória daqueles que estão condenados à esperança” (ANEXO 
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A), logo veio a vontade de modificá-lo, de mexer na sua estrutura e encená-lo. Trata-

se de um capítulo curto, no qual Sant‟Anna (2003) escreve quase como uma obra 

dramática, com vestígios de diálogos e personagens, com aproximações estilísticas 

ou características semelhantes ao do Teatro do Absurdo.  

O texto original de Sant´anna (2003) aborda o diálogo entre pai e filho 

sobre, principalmente, a temática da arte e faz uma crítica aos termos 

“modernidade”, “pós-modernidade” e “contemporâneo”. A partir desse texto-imagem, 

fiz uma livre adaptação de um gênero para o outro, no caso, de uma crônica para 

uma cena dramática, e deixei parte do título original, “Diálogo Imaginário” 

(APÊNDICE A).  

A cena trazia os personagens do “Artista Contemporâneo” e “Mestre 

Moderno”, com intervenções do “Mercado Artístico” e do “Coro-espectadores”. 

Assim, resolvi convidar três jovens alunos do Curso Técnico Profissionalizante – Arte 

dramática – Formação do ator3, do qual fui professora que tivessem disponibilidade 

e interesse pela experiência.  

Nas últimas semanas ou última etapa dos ensaios, convidei outros 

alunos-atores para fazerem o personagem do “Coro-espectador”, já previsto na 

adaptação do texto. Esse personagem coletivo foi composto por sete alunos, do 

mesmo curso, uma espécie de coro, o qual representaria, de maneira ensaiada, 

algumas reações propositais, intervenções na cena, como risadas, vaias, 

questionamentos, batida dos pés no chão ou jogar bolinhas de jornal amassadas, 

como possíveis sinais de protesto. Eles entravam com a plateia para assistir, como 

se fossem também espectadores, e, na medida em que a cena avançasse, através 

de suas intervenções, o público real inicialmente estranhava suas ações, porém, aos 

poucos, percebiam que faziam parte da cena.  

Observo que, ao misturar estilos e estéticas no discurso cênico, inseri a 

reflexão acerca do termo “contemporâneo”. Havia ali traços do Teatro do Absurdo, 

presentes nos diálogos dos personagens; do Realismo, na interpretação do 

personagem do Mestre Moderno; bem como, pela inserção de algumas proposições 

do teatro brechtiano – como a quebra da quarta parede e as intervenções do Coro-

                                                             
3
 - Educação profissional – PROEJA/Médio - Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes – Salvador – 

Bahia. 
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espectador – de certa forma, uma reação semelhante, mesmo que ensaiada, ao que 

Bertolt Brecht propôs com o efeito de estranhamento, por exemplo. 

Ao finalizar esse percurso prático-teórico, percebi meu interesse, cada dia 

maior, em refletir acerca do modo como a prática artística se desenvolve nos 

processos educacionais que tenho me envolvido. Ou ainda, sobre a importância que 

sempre dei à formação de alunos-espectadores; sobre o reconhecimento da 

professora-encenadora que sou e como me identifico – talvez, pela aprendizagem 

da própria prática pedagógica – com o trabalho em equipe. Assim, não posso deixar 

de me aproximar do processo colaborativo. 

Os desdobramentos desencadeados por meio dessa experiência foram 

muitos, tantos que me fizeram rever o objeto de estudo e a decisão de direcioná-lo 

para a investigação de procedimentos para o desenvolvimento de uma pedagogia do 

olhar. 

Durante o processo de ensaio e apresentações de “Diálogo Imaginário” 

compreendi, a partir das intervenções do “Coro-espectador”, que o foco dos meus 

estudos não seria apenas a formação do espectador, mas experimentar meios de 

inseri-lo na criação da cena junto aos conhecidos artistas criadores como o ator, o 

dramaturgo, o diretor-encenador, o cenógrafo, o iluminador, o figurinista, dentre 

outros. 

Alguns questionamentos surgiram naturalmente: Por que dedicar-me a 

uma pedagogia do olhar? Qual a relevância em investigar tal temática atualmente? 

Quais teóricos dialogarei para fundamentar a necessidade dessa pedagogia? O 

público pode ser considerado o quinto criador? Como espectadora gostaria de ser 

convidada a participar da criação de uma cena? Me sentiria à vontade ou 

pressionada?  Como propor que o espectador faça parte do processo de criação se 

não é comum sua presença na sala de ensaio, mas após o espetáculo pronto? Qual 

o procedimento que utilizarei para estimulá-los a participarem do processo de 

criação?  

Tendo em mente esses questionamentos ao verificar criações cênicas 

pensadas a partir dos séculos XX e XXI, observei que muitas trazem características 

que buscam relacionar a plateia com a cena. Vê-se então, a necessidade de pensar 

os caminhos da arte teatral, dando maior valor às relações entre os envolvidos 

nesse acontecimento, como por exemplo, o ator com o espectador, o espectador 

com a cena, o palco com a plateia: 
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[...] as transformações operadas na arte teatral tiram o texto de uma 
posição necessariamente central no espetáculo teatral, conferindo 
igual importância aos demais elementos constituintes da encenação 
(os objetos de cena, os gestos do ator, as sonoridades, a iluminação 
etc.). A partir de então, o texto deixaria de ser o principal aspecto da 
cena, e todos os elementos de linguagem poderiam contribuir 
igualmente para apresentar teatralmente um acontecimento aos 
espectadores. Estas transformações conferem ao espectador um 
papel fundamental no evento teatral, já que cabe a ele decodificar, 
relacionar e interpretar o conjunto complexo de signos propostos em 
um espetáculo. (DESGRANGES, 2005, p. 17 – 18) 

 
Escolhi, então, utilizar a expressão “pedagogia do olhar” a partir de 

Sant‟Anna (2003), por conta de o autor empregá-la para se referir à necessidade de 

uma formação do olhar diante de certas obras de arte contemporâneas. Também 

utilizo o termo devido à presença na minha trajetória artístico-pedagógica de uma 

contínua preocupação na formação-mediação de alunos-espectadores. Com isso, 

não foi difícil articular as atividades formativas e as atividades artísticas vivenciadas. 

Durante o desenvolvimento deste texto, explicarei de maneira mais detalhada as 

escolhas dos suportes teóricos e práticos da metodologia experimentada. 

Explico o uso do termo “dispositivo” nesta pesquisa. No percurso dos 

experimentos realizados, observei que a proposta investigada, em todo o seu trajeto, 

toda a sua concepção cênica foi construída a partir do compartilhamento de ideias, 

da interatividade, de estímulos e das pessoas envolvidas. Ainda que os participantes 

no processo sugerissem caminhos ou conceitos operadores, não foi algo abordado 

de maneira impositiva, de maneira vertical ou cartesiana. A horizontalidade, a 

duração da prática, a imprevisibilidade do acontecimento, a cena em progresso e a 

vivência de muitas vozes envolvidas no processo geraram uma gama de incertezas, 

de riscos, de bifurcações e de multiplicidades.  

Qual seria, então, o modo de operar nas aulas-espetáculo “O quinto 

criador: O público”? Gillez Deleuze (1996) aborda o conceito de “dispositivo” quando 

se debruça na obra de Michel Foucault.  Deleuze (1996) assinala que Foucault 

cartografa um dispositivo a partir de três grandes feixes de linhas. Esses feixes não 

são homogêneos, nem possuem contornos definidos, mas consistem em sistemas de 

variáveis, que se desdobram umas das outras: O Saber, o Poder e a Subjetivação: 

 
[...] no dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas 
homogêneos por sua própria conta, como o objeto, o sujeito, a 
linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que estão 
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sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam 
uma das outras.  Qualquer linha pode ser quebrada – está sujeita a 
variações de direção – e pode ser bifurcada, em forma de forquilha – 
está submetida a derivações. Os objetos visíveis, os enunciados 
formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa determinada 
posição, são como que vectores ou tensores. (Sem número de 
página).  
 

Diante disso, considero que o processo colaborativo foi o dispositivo 

metodológico de criação utilizado nas experiências vividas através das aulas-

espetáculos, uma vez que em cada apresentação foi construída pelos elementos 

criadores presentes: ator, diretor-encenador, dramaturgo, cenógrafo, figurinista, 

maquiador, sonoplasta, iluminador, dentre outros, e a plateia, contudo, todos sob a 

condução do diretor-encenador e do dramaturgo que orientaram cada um, de acordo 

com sua função, e todo material criado ao vivo por todos. 

Inicialmente, o espectador foi classificado como quinto criador na 

perspectiva de que o ator, o dramaturgo, o diretor-encenador e a ficha técnica 

(cenógrafo, figurinista, maquiador, sonoplasta, iluminador, dentre outros) fossem 

respectivamente o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto criador. Porém, no 

exame de qualificação, prof. Dr. Flávio Desgranges4 fez-me perceber que a maneira 

com que desenvolvia os experimentos, seus procedimentos, não era coerente com 

essa hierarquia de categorias. Além disso, chamou-me atenção para o que tratava de 

“ficha técnica”. Todos são artistas-criadores e, portanto, a ideia categorizada de “O 

quinto criador: O público” foi repensada e tornou-se uma das questões norteadoras 

deste estudo.  

Como fazer com que o público seja um efetivo participante do processo 

criativo teatral? A plateia estaria presente por meio da elaboração da cena, para a 

complementação de espaços entre as cenas, para criação de acontecimentos que 

as liguem para a articulação de informações, bem como para a escolha de 

elementos cênicos e sugestão de personagens. Nada impediria que a plateia 

também atuasse diretamente na cena com os atores, mas isso aconteceria de 

maneira espontânea, sem que fosse obrigatório ou que fosse pressionado para isso. 

Foi a partir dessa questão e de seus desdobramentos que elaborei o que 

seria experimentado através das aulas-espetáculos. Os experimentos realizados 

foram fundamentais para compreender os caminhos que seriam percorridos e 

                                                             
4
 - Atualmente professor da Universidade Estadual de Santa Catarina, Centro de Artes (UDESC – 

CEART). Presente na banca de qualificação, setembro de 2014. 
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escolhidos. Os participantes, tanto os jogadores-artistas, como os jogadores-

espectadores, doaram materiais provocadores e estimulantes.  Sobre experimento 

cênico, Ingrid Dormien Koudela e José de Almeida Júnior explicam: 

 
De um modo geral, o experimento cênico caracteriza-se pela 
pesquisa (prática e reflexiva), exposição (pública ou restrita) e 
compartilhamento de um momento privilegiado ou fixado, sob 
qualquer critério, do desenvolvimento do processo de elaboração 
cênica, com vistas à exploração e ao debate dos seus limites e 
possibilidades expressivas e estéticas [...]Na pedagogia do teatro, 
utiliza-se o termo “experimento cênico” para referir-se a um 
expediente metodológico passível de proposição e desenvolvimento 
em diversos níveis e instâncias do ensino e da aprendizagem do 
teatro [...] a validade (condição prática) do experimento cênico 
depende fundamentalmente dos sentidos atribuídos (condição 
reflexiva) às ações em jogo pelos estudantes, professores, atores, 
encenadores e, de forma indireta, mas não menos decisiva, pelos 
espectadores, reais ou imaginários, que se busca interpelar. (2015, 
p. 72-73). 
 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, nos quais, reflito acerca da 

possibilidade da criação de um dispositivo cênico por meio de uma pedagogia do 

olhar.  No capítulo “CONCEITOS MOTRIZES” explico alguns conceitos 

metodológicos norteadores e justifico através do próprio percurso, como 

espectadora, que o simples ato do olhar é performativo. 

No capítulo “DIALOGISMOS: ENCENADORES-PEDAGOGOS E 

MOVIMENTOS ARTÍSTICOS”, ao dialogar com os encenadores-pedagogos como 

Vsevolod Meyerhold, Bertolt Brecht, Augusto Boal, e com alguns movimentos 

artísticos como o teatro pós-dramático de Hans-Thies Lehmann e o teatro 

performativo de Josette Féral, pretendo demonstrar como a afinidade entre tantos 

importantes artistas, estilos e estéticas influenciaram esta investigação, 

independentemente dos mesmos terem refletido artisticamente e individualmente o 

teatro de sua época.  As reverberações trazidas pelos conceitos de “convívio” e 

“corporeidade” para a elaboração inicial da aula-espetáculo “O quinto criador: O 

público”. 

No capítulo “DESMONTAGEM CÊNICA I:  PRIMEIRA EXPERIMENTO” 

abordo os conceitos de “jogo” e de “poética”; a possibilidade do controle da cena a 

partir dos conceitos de “paidia” e de “ludus” definidos por Roger Callois e o relato do 

primeiro experimento. Reflito criticamente sobre a proposta e sobre possíveis 

alterações no formato para as próximas experimentações. Destaco também a “voz” 
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do público com alguns depoimentos colhidos após a realização dessa vivência 

inicial. 

No capítulo “DESMONTAGEM CÊNICA II: SEGUNDO EXPERIMENTO” 

descrevo a memória do percurso do segundo experimento. Porém, observo que – 

com as mudanças ocorridas e necessárias  a partir da reflexão feita na conclusão do 

primeiro experimento – essa segunda vivência teve um caráter mais focado no lado 

pedagógico no que diz respeito a inserção de uma oficina preparatória em jogos 

improvisacionais – que antecedeu as apresentações da aula-espetáculo e teve o 

objetivo de buscar, através da improvisação, desenvolver a integração, a prontidão, 

a escuta e a habilidade criativa – elementos  necessários para o jogo aqui proposto 

com o público. Do mesmo modo, reflito criticamente acerca desta experiência e 

destaco desta vez a “voz” dos jogadores-artistas por meio de depoimentos colhidos 

após a finalização desta vivência. 

No capítulo “DESMONTAGEM CÊNICA III: TERCEIRO EXPERIMENTO” 

relato o meu ingresso na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, 

campus, Jequié; o ingresso na coordenação do Subprojeto “Jogos Performativos”, 

na linha de atuação com o Ensino Médio, do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID; como foi o desenvolvimento da pesquisa-experimento 

aqui proposta – como atividade do Subprojeto com os alunos-bolsistas –   e a 

parceria com o Colégio Estadual Luiz Viana Filho. Do mesmo modo, destaco a “voz” 

dos jogadores-espectadores, por meio dos depoimentos colhidos após a realização 

do último experimento. 

Por fim, no capítulo “PÚBLICO, INTERATIVIDADE E O CONTROLE DA 

CENA” descrevo as experiências do “Jogo Coreográfico”, proposto na Dança pela 

Prof.ª  Lígia Losada Tourinho, e as intervenções-ações propostas pelo coletivo 

OPOVOEMPÉ em espaços públicos. O objetivo é fazer algumas articulações com a 

proposta desenvolvida nas experimentações deste estudo, especificamente no que 

diz respeito a interatividade com o público e a possibilidade do controle da cena em 

espetáculos que buscam inserir a plateia como coautora da cena. 

Em “MOVIMENTOS FINAIS OU MOVIMENTOS EM PROCESSO?”, 

levanto alguns aspectos conclusivos diante das questões que surgiram no decorrer 

do processo investigado e reflito sobre os limites da pesquisa realizada, com isso, 

indico outros possíveis desdobramentos. 
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Informo que resolvi registrar no corpo do texto, e também nos relatos das 

experiências, depoimentos dados informalmente por jogadores-artistas e jogadores-

espectadores, assim como algumas imagens (fotos) produzidas ao longo de todas 

as vivências dos processos – por acreditar que enriquecerão o trabalho e darão ao 

leitor uma ideia mais próxima do que foi vivenciado por todos os participantes. Após 

a apresentação dos capítulos e das referências bibliográficas, achei importante 

também registrar, pelos mesmos motivos, por meio de apêndices e anexos, o vasto 

material produzido durante o processo da investigação aqui abordada, como as 

dramaturgias, dentre outros. 

Por fim, classifico este estudo em Artes Cênicas como fruto do diálogo e 

da escuta sensível entre o teatro e a pedagogia, entre o artista e o espectador, entre 

a arte e a pesquisa, entre a prática e a teoria. 
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2 CONCEITOS MOTRIZES 

 
“Posso escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu. Um homem 

atravessa este palco nu enquanto outro observa, e isso é suficiente para criar uma 

ação cênica” 

Peter Brook (1970) 

 

2.1 CARTOGRAFIA DE UMA ESPECTADORA 

 

Para fazer esta abordagem por meio da cartografia, busquei alguns 

autores e encontrei o conceito que é apresentado por Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(1995, p. 21): “surge como um princípio do rizoma que atesta, no pensamento, sua 

força performática, sua pragmática um princípio inteiramente voltado para uma 

experiência ancorada no real”.  

Compreendi que, para os autores, a cartografia, como metodologia de 

pesquisa, visa mais o acompanhamento de um processo do que a representação de 

um objeto. Refleti sobre a análise das leituras realizadas e acredito que o estudo 

desenvolvido tem algumas características, afinidades e afetos, que se identificam 

com esse caminho. Trato de uma experiência que pode ser entendida, 

primeiramente, como um saber que emerge do fazer, que cria seus próprios 

movimentos, seus próprios desvios. Então, o sentido da cartografia em pesquisas 

poéticas ou artísticas é o de acompanhamento de percursos, aplicação em 

processos de produção, conexões de redes ou rizomas.  

Noto que meu processo de conhecimento sempre foi mais orgânico, 

iniciando-se pela prática, para depois articulá-lo com a teoria. Foi assim nesta 

investigação. Há muito não concordo com qualquer ideia de segregação entre 

conhecer e fazer, teoria e prática. Como artista-docente-pesquisadora, experimento, 

sinto, conheço e reflito. Sobre isso, Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros 

(2009, p. 17) afirmam que “a diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o 

percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar 

sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados”. 

Assim, através da observação da prática, os autores e conceitos motrizes 

foram sendo analisados e, aos poucos, inseridos nesta investigação de caráter 

prático-teórico. 
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Antes de começar, para situar alguns direcionamentos deste texto, faz-se 

necessário compreender a etimologia de alguns termos tratados aqui, como: 

espectador, plateia e público. Estes são termos comumente associados à recepção 

teatral.  

Ao pesquisar tais termos etimologicamente, através de Antonio Geraldo 

da Cunha (1986), observei conexões com o significado das palavras “teatro” ou 

“espetáculo”. A primeira se origina do latim theatrum, do grego theatron, literalmente 

“lugar para olhar”, sendo formada por de theasthai, “olhar”, mais tron, sufixo que 

denota “lugar”. Já o termo espetáculo é proveniente do latim spectacùlum, que 

significa “vista”, “aspecto”, “chamar a atenção pública”, “jogos públicos”, o qual 

deriva do latim spectáre, que se traduz por “olhar”, “observar atentamente”, “contem-

plar”.  

Diante disso, a palavra “espectador”, do latim spectátor faz referência à 

pessoa que presencia, observa ou assiste a algo. Já “plateia”, ao que tudo indica, 

deriva do grego platea, “largo e plano”. Inicialmente designava o lugar onde ficavam 

os músicos e se estendeu depois, em diferentes prédios dos teatros gregos, à parte 

onde tomavam assento os espectadores. Resta assim o termo “público”, que tem 

origem no latim publicus, “relativo ao povo”, de populus, “povo”. Também adquiriu o 

significado de “aberto a toda a comunidade”, em oposição a “privado”. 

 

2.1.1 Por que dedicar-me a uma pedagogia do olhar? 

 

Sempre me vi, primeiramente, como uma espectadora.   

Quando comecei a fazer teatro, em 1992, na Oficina de Preparação de 

Ator (OPA) – uma extinta oficina de extensão da Escola de Teatro da UFBA – não 

tinha qualquer contato anterior com a linguagem teatral.  Percebi que precisava 

achar uma maneira de me aproximar mais dessa prática. Busquei conviver mais com 

o teatro: apreciar, sentir, ler, ouvir, praticar, experimentar e vivenciar.  

Nesse sentido, dediquei o ano inteiro da mencionada oficina a uma 

imersão teatral total, no que se refere ao novo círculo de amizades; aos novos locais 

de lazer – como os bares frequentados por essa classe artística – e a participar de 

outras oficinas que apareciam, ou seja, a frequentar assiduamente espaços que 

proporcionassem o encontro, o diálogo e o conhecimento. Observava tudo e todos. 
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Ampliava aos poucos um olhar sobre o modus vivendi, na tentativa de compreender 

o modus operandi tão distante da minha realidade naquele momento. 

Durante esse período, assistia a duas, três ou mais peças em cartaz por 

final de semana na cidade de Salvador. Espetáculos produzidos na Bahia, de outros 

estados e até de outros países. Sentia, ao mesmo tempo, encantamento e 

curiosidade. Não lembro como escolhia as peças que via, talvez por sugestões ou 

comentários de colegas ou dos professores da oficina. 

Em 1993, ingressei no curso de bacharelado em Interpretação teatral, 

mas logo percebi que meu lugar não era em cima do palco como atriz. Em paralelo, 

intuitivamente, comecei também a dirigir e a dar aulas de Teatro. Após finalizar essa 

graduação, o ensino me fez retornar à Universidade para cursar a Licenciatura.  

Depois, ingressei no Mestrado em Artes Cênicas, defendi a dissertação 

intitulada “A travessia do narrativo para o dramático no contexto educacional”, na 

qual analisei a possibilidade de que a adaptação de um texto narrativo-romance para 

o texto dramático pudesse favorecer ao ensino de Dramaturgia no Ensino 

Fundamental, especificamente Sétima e Oitavo anos, e estimular a formação do 

aluno-leitor.  

Agora, no Doutorado, não me afastei da ênfase na leitura, no que diz 

respeito ao leitor-espectador, porém, investigo a possibilidade deste sujeito também 

ser criador da cena. 

Frequentemente, algumas pessoas que conheço afirmam que “quem faz, 

não vê teatro”. Atualmente, talvez por ainda estudar, continuo a apreciar espetáculos 

teatrais. Não vejo tantos como gostaria, mas continuo uma espectadora assídua e 

curiosa. Mais capacitada, com um olhar mais exigente, mais especializado. Sobre 

essa emancipação gradual como espectadora, cito Flávio Desgranges (2006): 

 
A conquista da linguagem teatral pelo espectador implica o 
desenvolvimento de um senso estético e um olhar crítico – olhar 
armado, exigente, atento à qualidade do espetáculo, que reflete 
sobre os fatos apresentados e não se contenta em ser apenas o 
receptáculo de um discurso monológico, que impõe um silêncio 
passivo. A aquisição da linguagem teatral capacita o espectador a 
interpretar a obra, desempenhando uma efetiva participação no fato 
artístico e assumindo a autoria da narrativa apresentada mantendo 

viva sua possibilidade de construção e reconstrução da história. (p. 
172). 
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O cinema dividiu minha atenção. Sou fascinada pela referência inicial da 

imagem por meio da televisão e, posteriormente, pelo cinema. Facilmente me 

encanto ou me emociono mais com filmes do que com peças que assisto. O teatro 

me encanta pela aproximação do público com a cena e com o ator. O cinema me 

seduz pela capacidade de levar o público para onde o filme desejar. 

Não abandonei o olhar de espectadora. 

Por um lado, como diretora-encenadora, tento inserir na cena 

comportamentos humanos ou situações observadas no meu cotidiano, nas leituras 

que faço do mundo e/ou dos acontecimentos contemporâneos, os quais são 

escolhidos naturalmente pelos meus desejos e interesses; por outro, considera-se 

extremamente pertinente que o professor de Teatro sempre se relacione e esteja 

aberto ao “material” que os alunos trazem para a sala de aula. 

 Aproveita-se a cultura trazida desse universo dos educandos – a exemplo 

de linguagem, estética, temas e interesses – transformando-a em “material” para a 

criação artística produzida por eles. Nesse sentido, além de respeitar o que é trazido 

por esses sujeitos, faz-se necessário considerar as culturas global, regional e local. 

Rejeita-se a segregação cultural na educação, tal como é defendido por Paulo 

Freire. 

No campo da pedagogia do Teatro, os estudos de Desgranges (2003) 

sinalizam a importância da experiência da apreciação de espetáculos na formação 

dos alunos. O autor ressalta que “formar espectadores não se restringe a apoiar a 

frequentação, é preciso capacitar o espectador para um rico e intenso diálogo com a 

obra, criando assim, o desejo pela experiência artística” (p. 29). Além disso, à 

medida que os alunos assistem a espetáculos de diferentes estilos, eles 

desenvolvem, a partir da análise, a contextualização, a escrita, o senso crítico e 

estético, como também destaca, ao defender a pedagogia do espectador: 

 
A pedagogia do espectador está calcada fundamentalmente em 
procedimentos adotados para criar o gosto pelo debate estético, para 
estimular no espectador o desejo de lançar um olhar particular à 
peça teatral, de empreender uma pesquisa pessoal na interpretação 
que se faz da obra, despertando seu interesse para uma batalha que 
se trava nos campos da linguagem. Assim se contribui para formar 
espectadores que estejam aptos a decifrar os signos propostos, a 
elaborar um percurso próprio no ato de leitura da encenação, pondo 
em jogo sua subjetividade, seu ponto de vista, partindo de suas 
experiências, sua posição, do lugar que ocupa na sociedade. A 
experiência teatral é única e cada espectador descobrirá sua forma 
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de abordar a obra e de estar disponível para o evento. 
(DESGRANGES, 2003, p. 30). 

 

Busco, então, desenvolver, nas aulas, o olhar dos alunos diante de suas 

produções ou por meio da apreciação de espetáculos. 

 

2.1.2 Qual a relevância de investigar tal temática atualmente? 

 

Nos dias atuais, o espectador se tornou objeto de estudo frequente para a 

Semiologia e para Estética da Recepção. Não é interesse da proposta desta 

investigação abarcar um tratamento histórico-crítico acerca de tais linhas de 

pensamento. Acredita-se aqui na dificuldade imposta pelas diversas abordagens 

encontradas para analisar o público, como a Sociologia, a Psicologia, a Semiologia, 

a Antropologia, dentre outras. Sobre isso, Patrice Pavis (1999, p.140) enfatiza que 

não é uma tarefa fácil “separar o espectador, enquanto indivíduo, do público, 

enquanto, agente coletivo. No espectador-indivíduo passa os códigos ideológicos e 

psicológicos de vários grupos”. 

Guy Debord (2012) e Mario Vargas Llosa (2012) contribuíram como 

provocadores para pensar sobre quais experiências ou vivências e de que maneira 

todos nós somos influenciados, nos dias correntes, como artistas, como professores 

ou não, contudo, como espectadores, tanto dos nossos cotidianos, como dos nossos 

processos criativos.  

Debord escreveu o livro “A sociedade do espetáculo”, em 1967, no qual 

demonstra, claramente, aproximações com as ideias de Karl Marx. Trata do 

espetáculo na sociedade moderna no sentido de produção, como produto ou 

mercadoria. Tudo vira espetáculo porque tudo pode ser comercializado. Nesse 

contexto, defende que a alienação do espectador está na contemplação da obra, ou 

seja, quanto mais ele contempla, menos vive. Ele analisa o espetáculo numa 

perspectiva da economia, da filosofia e da história, do que apenas como um 

fenômeno cultural ou artístico. Observa o tempo e o espaço espetacular, a cultura 

ideológica do espetáculo e faz uma crítica à sociedade moderna, quando afirma que 

“toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção 

se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos” (DEBORD, 2012, p. 09), 

isto é, tudo que se tornou vivido, transformou-se numa representação.  
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O ponto de vista sobre a cultura é o que difere Debord de Llosa (2012). 

Esse último escreveu o livro “A civilização do espetáculo”, e analisou a sociedade 

atualmente. Para o autor, ao contrário de Debord, a cultura caracteriza-se mais 

como fonte do que o reflexo da economia, do social, dentre outros. Ele defende que 

a cultura não deve ser entendida como mero epifenômeno da vida econômica e 

social, “mas como realidade autônoma, feito de ideias, valores estéticos e éticos, de 

obras artísticas e literárias que interagem com o restante da vida social e muitas 

vezes são a fonte, e não o reflexo, dos fenômenos sociais, econômicos, políticos e 

até religiosos” (LlOSA, 2012, p. 22). 

No decorrer das minhas experiências artísticas com teatro, observei que, 

de alguma maneira, sempre me coloquei no lugar do público, no sentido da criação. 

Não no intuito de inserir no espetáculo o que a plateia gostaria de assistir, não se 

trata disso. Contudo, o meu processo de criação se desenvolveu pelo olhar de 

espectadora, como anteriormente sinalizei. Não rejeito isso, assumo e decidi ampliar 

essa perspectiva através desta provocação: Qual seria afinal o lugar do espectador 

diante das perspectivas propositivas atuais de interatividade na criação da cena?  

Ressalto que outras abordagens têm sido feitas no que se refere à 

inserção interativa do público na cena, ou seja, outras pesquisas e experiências já 

foram ou estão sendo realizadas sobre o assunto como é o caso do coletivo “Ói nós 

aqui traveiz” (Rio Grande do Sul, Brasil), do “La Fura dels Baus” (Barcelona, 

Espanha), dentre outros. 

A proposta que será aprofundada mais adiante tem o intuito de pensar em 

procedimentos formativos que possam estimular o espectador a apreender 

elementos da linguagem teatral, a partir da própria utilização desses elementos, com 

vistas à concepção de uma escrita cênica colaborativa. O espectador se perceberá, 

assim, convidado a participar de um ato artístico coletivo, no caso, a aula-espetáculo 

“O quinto criador: O público”. Assim, a tentativa é de organizar um dispositivo cênico 

voltado para a atuação do espectador, tomado como efetivo participante de um 

processo de criação teatral juntamente com os demais criadores: Ator, diretor, 

dramaturgo, cenógrafo, iluminador, dentre outros. 

 

2.1.3 O espectador e o olhar performativo 
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Ao ler “O espectador emancipado”, de Jacques Rancière (2010), 

compreendi que muito mais do que formar espectadores para a apreciação de 

espetáculos, meu objetivo é fomentar também a discussão sobre a possibilidade de 

trazer efetivamente o público para a criação da cena, através da interface entre a 

formação e a inclusão da plateia no processo criativo do espetáculo, junto aos 

demais elementos criadores. Vale ressaltar que o autor faz articulações 

referenciadas em Bertolt Brecht e em Antonin Artaud para refletir acerca do 

espectador. 

Nesse sentido, Rancière (2010, p.10) sinaliza a necessidade de um teatro 

sem espectadores para explicar esse sujeito não passivo que busco: “É preciso um 

teatro sem espectadores, no qual quem assista aprenda, em vez de ser seduzido por 

imagens, no qual quem assista se torne participante ativo, em vez de ser um 

vouyeur passivo”. Refleti acerca do que esse autor defende, quando se refere a esse 

tipo de teatro. Percebo que seria a possibilidade do espectador não apenas sentar e 

assistir, contemplar passivamente, mas se tornar sujeito ativo no que se refere à 

criação da cena.  

Os estudos de Jorge Dubatti (2011) sobre a filosofia do teatro apontam 

que o espetáculo teatral é um acontecimento composto por uma tríade de 

subacontecimentos: o convívio, a poiésis e a contemplação. A atitude de 

contemplação no teatro exige consciência do artista, do técnico, do espectador, do 

crítico, do historiador, dentre outros. Para o autor, há poéticas teatrais em que o 

trabalho contemplativo assume plenamente o exercício consciente do 

distanciamento ontológico e, em outras, admite outras situações:  

 
[...]a quarta parede da caixa italiana; a materialidade do 
distanciamento brechtiano [...]. Entretanto, em outras, o 
acontecimento da contemplação pode dissolver-se parcial ou 
totalmente, pode interromper-se provisoriamente e ser retomado, ou 
combinar-se com tarefas de atuação e técnicas no interior do jogo 
específico de cada poética teatral, mas, para que todas essas 
variantes sejam possíveis, em algum momento, deve ser instalado o 
espaço contemplativo a partir da consciência da distância ontológica. 
(p. 25). 
 

Postas essas considerações, o que seria, então, a participação na criação 

do fazer artístico de um espectador emancipado? Fayga Ostrower (2001), dentre 

outros autores que analisam o processo de criação, sinaliza que criar é basicamente 

formar. 
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Sobre o que seria o processo criativo, Cecília Almeida Salles (1998) 

destaca que todo o seu movimento de construção forma uma rede de operações 

estreitamente ligadas, sendo que esse movimento possui natureza inferencial e que 

cada operação traz seu frescor próprio. Por fim, Luigi Pareyson (1998) enfatiza em 

sua “teoria da formatividade”, quando se refere ao fazer artístico, que alguns 

aspectos presentes nos saberes e fazeres da criação são como um formar, um 

inventar um modo de fazer, ou seja, não existe uma metodologia inicial, mas uma 

experimentação que conduz à formação do objeto artístico. 

Como tentativa de estabelecer um recorte na performance, no que diz 

respeito à volta de suas origens, surge o termo “performativo” – a partir dos anos de 

1950, defendido por John Langshaw Austin (1990) – nesse caso, mais relacionado 

aos campos da Linguística e da Filosofia que ao das Artes. Austin emprega tal termo 

para denominar toda “fala” humana. Para ele, a linguagem não é puramente 

descritiva mesmo quando se diz “eu sei”. Segundo o autor, há circunstâncias nas 

quais não descrevemos a ação, mas a praticamos.  

Peggy Phelan (1988) afirma que somente a simples ação do olhar já 

possui atividade criativa, ou seja, a autora demonstra a existência de uma qualidade 

performativa em todo o ato de ver.  Exemplifica esta afirmação com uma das obras 

da artista francesa, Sophie Calle, a qual fotografou galerias de um museu de Boston 

(USA), de onde várias pinturas valiosas tinham sido roubadas em 1990. Depois 

entrevistou visitantes e funcionários do museu e pediu que descrevessem os 

quadros roubados. Calle transcreveu estas entrevistas e colocou-as ao lado das 

fotografias que tinha tirado dos quadros roubados. Através das descrições, da 

memória, das lembranças das pinturas roubadas há uma troca interativa entre o 

objeto artístico e o espectador. São descritos assim, o olhar e a memória do objeto 

artístico ausente, porém, relembrado através do campo dos significados e 

associações pessoais. A descrição em si não reproduz o objeto, o que faz de fato é 

ajudá-la a recriar, a reencenar e a reiterar o esforço de lembrarmos daquilo que está 

perdido. 

Erika Fischer-Lichte (1997) sinaliza que o “Acontecimento sem título” 

realizado em 1952, pelo americano John Cage marcou a redescoberta da 

performatividade nas artes. Segundo ela, desde a Idade Média até o fim do século 

XVIII, a cultura europeia pode ser aproximada ou adequada a uma cultura 

performativa e explica que mesmo quando a alfabetização e a literatura se 
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expandiram à população de classe média, a leitura era raramente executada como 

um ato silencioso, de maneira individual. Eram feitas leituras em voz alta para 

outros, em grupo. 

Para a autora, o “Acontecimento sem título”, proposto por Cage, trouxe 

uma nova percepção para o espectador ao distribuir performers no espaço de um 

refeitório, com a realização de ações simultâneas e diferentes pelos mesmos. A 

localização dos espectadores proporcionava a observação de outros espectadores, 

ou seja, cada espectador observava a reação de outro espectador diante da fruição 

da performance. Cage misturou diferentes artes como música, pintura, cinema, 

dança e poesia, houve, então, uma transgressão das fronteiras ou a dissolução dos 

limites que separam uma arte da outra porque foram realizadas de um modo 

performativo. 

A autora observa que o gênero performance se desenvolveu nas últimas 

décadas, especialmente através dos movimentos vanguardistas, que impulsionaram 

o “modo performativo” no que diz respeito “ao tempo real de execução” e, como 

consequência, redefiniu o papel do espectador: 

 
Uma vez que a função referencial tinha perdido a sua prioridade, os 
espectadores já não precisavam procurar significados 
preestabelecidos, nem lutar para decifrar possíveis mensagens 
formuladas na performance. Em vez disso, se encontravam numa 
posição que lhes permitiam observar as ações desempenhadas 
diante dos seus olhos e ouvidos como materiais, e deixar os olhos 
vaguear por entre as ações desempenhadas simultaneamente. 
Assim, contemplar viu-se redefinido como uma atividade, como um 
fazer, de acordo com os seus padrões particulares de percepção, 
com as suas associações e memórias e com os discursos dos quais 
tivessem participado. (FISCHER-LICHTE, 1987, p. 149). 

 

Outro aspecto importante sobre ação performativa de todo o ato de ver – 

a no que se refere à relação entre o espectador e o espetáculo – é o fator espaço. 

Cláudio Cajaíba (2013) sinaliza que diante dos inumeráveis espaços onde se 

apresentam diferentes encenações, o espectador contemporâneo herdou uma 

diversidade de possibilidades que vão desde manter-se em estado “letárgico” 

através da fruição de encenações consideradas tradicionais, ou ser arrebatado, 

mobilizado, provocado através de encenações que exigem uma atividade e 

criatividade maior na fruição. Nos nossos dias são inumeráveis os locais onde se 

apresentam diferentes encenações: Na rua, no circo, em ruínas, em bares, em 

hospitais, em cemitérios, ou seja, não existe um espaço mais específico onde os 
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espetáculos teatrais possam ser encenados e isso favoreceu também aos diferentes 

modos de recepção. 

Sobre isso também, cito Marc Augé (1993) quando este explica que a 

contemporaneidade é produtora de “não lugares” (aeroportos, estações de trem e de 

metrô, estacionamentos, supermercados, avenidas, praças, hospitais, dentre outros). 

O teatro tenta a todo momento definir “lugares” antropológicos onde os sujeitos se 

reconheçam. Os grupos de teatro parecem ter, na atualidade, o desejo de ocupar 

espaços da cidade para transformá-los em âmbitos de suas encenações e, assim, 

reconquistar a cidade. É possível dizer que os grupos buscam recriar “lugares”. 

Apenas como reflexão, ressalto que estas práticas aqui citadas, não são 

comparadas conceitualmente como “Teatro de rua”, o qual se desenvolve desde os 

primórdios da encenação teatral. No Brasil, André Carrera (2002) afirma que, a partir 

dos anos 1980, o “Teatro de rua” era uma modalidade teatral fundamentalmente 

militante; que pertencia ao campo de ação política da cultura popular e se constituiu 

como instrumento privilegiado na reconstrução democrática do país. A partir dos 

anos 90, torna-se um desdobramento deste processo. Hoje em dia, é possível 

constatar o espaço conquistado por esta modalidade teatral – diante da existência 

de um número crescente de grupos em diversos estados do país. 

Cajaíba (2013) reforça que, além dos diversos espaços onde são 

realizadas as encenações contemporâneas, outro aspecto não menos importante é 

a disposição e a acomodação dos espectadores nas proposições cênicas atuais: 

“Em círculo, em semicírculo ou em confrontação, sentado ou em pé, envolto, 

distante ou perto [...] no chão ou em confortáveis poltronas [...] pagando ou como 

convidado [...] em crise ou em ascensão” (p. 98), palco e plateia, para o autor, não 

se abandonam. E, portanto, de acordo Fischer-Lichte (1987) a criatividade e a 

atividade são muito exigidas do espectador na contemporaneidade, isto é, o público, 

a partir do que vê ou do que é proposto, participa também da formação criativa da 

cena.  

Outrossim, conclui-se que o espaço de inserção dita a predisposição e a 

percepção do espectador; elas são partes integrantes da experiência.  Inês Linke 

(2006) pondera que a escolha do artista em trabalhar materiais e objetos expostos 

em um novo contexto resulta no desejo de apresentar qualquer coisa sem 

“representá-la”.  Nesse caso, o espaço torna-se parte constituinte da obra. O teatro 

aqui não é um espetáculo ilusório, mas a procura de um evento presente e ativo. 
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Além disso, acredita-se, que o público, ao assistir uma peça, normalmente 

aciona sua enciclopédia individual, suas referências familiares, sociais, culturais, 

dentre outras. Diante disso, Hans Robert Jauss (1994),tratando do “horizonte de 

expectativas”, destaca que uma obra artística não se apresenta nunca como algo 

novo para a plateia. Para esse autor, cada leitor-espectador: 

 
[...] cria, logo desde o início, expectativas a respeito do „meio e do 
fim‟ da obra que, com o decorrer da leitura, podem ser conservadas 
ou alteradas, reorientadas ou ainda ironicamente desrespeitadas, 
segundo determinadas regras de jogo relativamente ao gênero ou ao 
tipo do texto. (p. 66-67). 
 

As articulações entre as experiências vividas como espectadora com as 

atividades de formação, a produção artística, o conhecimento teórico e com a fruição 

de espetáculos, constituíram-se como outros indutores-provocadores, ou seja, 

estimularam o desejo e o interesse por este estudo no âmbito acadêmico.  

Com a realização do experimento “Diálogo Imaginário”, descrito 

anteriormente, através da prática e da teoria, encontrei a mola propulsora para 

investigação da possibilidade de desenvolver uma pedagogia do olhar, para a 

formação do espectador, e com isso, observar se a plateia pode ser considerada ou 

não como um dos elementos criadores da cena teatral.  

 

2.1.4 Alterações nos modos de recepção do espectador 

 

É necessário destacar – como sinalizo nas reflexões anteriores neste 

capítulo – que o modo de recepção do público tem sofrido alterações significativas. 

Algumas características de movimentos teatrais operaram e operam transformações 

estéticas, as quais constituem traços marcantes para compreendermos o ato do 

espectador em nossos dias. Isto é o que Desgranges (2012) denomina de “inversão 

da olhadela”.  Para este autor, a relação da plateia com o espetáculo se confronta 

com a maneira de sentir e pensar o mundo, ou seja, uma maneira que é própria de 

cada época. 

Compreende-se que, em diversos períodos, gêneros e estéticas, o teatro 

traçou caminhos marcados por aproximações variadas entre atores e público. 

Quando na Arte Poética, Aristóteles (2006) escreveu que “suscitando a compaixão e 

o terror, a tragédia tem por efeito obter a purgação dessas emoções”, pode ter 
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influenciado o drama historicamente e, com isso, provavelmente trouxe 

consequências para os modos de recepção até nossos dias.  

Houve, por exemplo, momentos em que os atores direcionavam o 

discurso à plateia por meio de prólogos, epílogos e comentários. Isso é visto em 

realizações teatrais de fins da Idade Média, do Barroco, da Commedia dell'arte e de 

determinadas montagens do Período Elizabetano. Em outros, concebiam a 

audiência como um grupo que espiava uma realidade paralela e independente no 

palco, como foi o caso do drama burguês no século XIX.  

Durante os estudos, observei que o século XX foi fundamental para as 

primeiras tentativas de compreensão acerca dos modos de recepção do espectador 

em relação ao espetáculo. Entre tantos importantes artistas, estilos e estéticas notei 

algumas afinidades com alguns encenadores-pedagogos como Vsevolod Meyerhold, 

Bertolt Brecht e Augusto Boal, de maneira que decidi trazê-los como influências 

iniciais para esta investigação.  

Cada um desses artistas contribuiu com seus posicionamentos 

pertinentes a esta pesquisa, mas é necessário destacar que eles refletiram, 

individualmente, o teatro de sua época. 

Para Guinsburg, Faria e Lima (2006), o teatro político ganhou maturidade 

artística, pela ação de artistas como Maiakóvski, Meyerhold, Piscator e Brecht.  

Segundo Desgranges (2012), para estes encenadores: 

 
[...] o petróleo, a inflação, as lutas sociais, a religião, a manteiga e o 
pão, o comércio de carnes podem ser objetos de representação 
teatral.[...] A intenção [...] é trazer o pano de fundo social para a 
cena, afirmando a dimensão histórica do acontecimento apresentado 
por meio dos elementos narrativos que golpeiam a cena, 
interrompendo a corrente dramática e afirmando a atitude crítica. (p. 
101). 
 

Boal (1988) afirma, em “Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas”, 

que seu livro pretende mostrar que todo teatro é necessariamente político. Para ele, 

política são todas as atividades do homem e o teatro é uma delas: “Por isso, as 

classes dominantes permanentemente tentam se apropriar do teatro e utilizá-lo 

como instrumento de dominação” (p. 11). 

Sobre isso, defendo que todo teatro pode ser considerado político ou 

social pela forma, mesmo que não necessariamente trate de temas políticos, se 

entendermos, como Lehmann sinaliza o político como uma maneira de usar os 
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signos e não como conteúdo “a política do teatro é uma política da percepção” (2007 

p. 424). Em outro momento, o autor explica bem isso ao citar Lukács: “O que é 

verdadeiramente social na arte é a forma” (loc.cit) e mais adiante, 

 
“[...] portanto, a questão do teatro ser político para mim não é 
simplesmente tratar de temas e tratar de um conteúdo político, mas é 
ter essa forma política. Você pode ter teatros que não são nada 
políticos e que tratem de temas políticos. É a forma que vai 
definir”(LEHMANN,2010, p. 235). 

 
No que diz respeito a este estudo, uma pedagogia do olhar precisa ser 

pensada historicamente, em face às questões estéticas, políticas e sociais 

enfrentadas pelos artistas em seu tempo. Torna-se importante que os dispositivos 

poéticos-pedagógicos estejam em franco diálogo com as questões de um dado 

tempo histórico, e sejam concebidos e justificados em tensão com essas questões. 

No caso aqui tratado, através das aulas-espetáculo “O quinto criador: O público”, a 

ênfase maior, naturalmente, foi dada à formação estética de acordo com o objetivo 

principal que era a inserção do público na construção poética da cena coletivamente 

com os artistas-criadores e, consequentemente, estimulá-los à apreensão dos 

elementos constituintes da linguagem teatral.  Sobre a produção artística, García 

Morente (2004) sinaliza: “A Estética (enquanto Filosofia da arte) não trata de todo 

objeto pensável em geral. Trata da atividade produtora da arte, da beleza e dos 

valores estéticos”(p. 24).  

Obviamente, a forma de criação colaborativa que proponho tem sido 

notoriamente experimentada por diversos grupos teatrais brasileiros atualmente. 

Adaptada de acordo com a necessidade de cada coletivo. Tal formato horizontaliza 

as relações entre artistas e espectadores no processo criativo; aponta um 

engajamento político ou social e, com isso, vai de encontro ao que Lehmann (2010) 

argumenta que é a forma que define se o teatro é político ou não.  Se temas 

políticos ou sociais forem escolhidos por toda a equipe presente na criação, 

incluindo a plateia, serão bem vindos, mas isso não foi fator preponderante no caso 

aqui proposto. O que se pretendeufoi fazer com que o público presente, a cada aula-

espetáculo, percebesse, através de uma pedagogia do olhar, seu potencial criador e 

que, através dos demais criadores presentes, compreendesse, da mesma maneira, 

a importância de todas as demais funções para a construção cênica – como a do 
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ator, do diretor, do dramaturgo, do cenógrafo, do iluminador, do sonoplasta, dentre 

outros. 
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3 DIALOGISMOS: ENCENADORES-PEDAGOGOS E 

MOVIMENTOS ARTÍSTICOS 

 

Todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o 
qual está voltado, sempre, por assim dizer, desacreditado, 
contestado, avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo 
contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre 
ele. O objeto está amarrado e penetrado por idéias gerais, por pontos 
de vista, por apreciações de outros e por entonações. Orientado para 
seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente pertubado 
e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. 
Ele se entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se 
com uns, isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso 
pode formar substancialmente o discurso, penetrar em todos os seus 
extratos semânticos, tornar complexa sua expressão, influenciar todo 
o seu aspecto estilístico. 

Michail Bakhtim (1993) 
 

3.1 VSEVOLOD MEYERHOLD: CONVENÇÃO CONSCIENTE E O QUARTO 

CRIADOR 

 

Na época que iniciei a busca de textos que tratassem do espectador 

como criador, encontrei um artigo intitulado “O quarto criador da cena narrativa”5, de 

Ligia Borges Matias (2010), no qual a autora, de maneira breve, discute a 

participação do espectador ao longo da história do teatro e traz uma provocação 

sobre a possibilidade de o público ser considerado também um agente criador da 

cena narrativa. 

Foi daí que, no início dos estudos, resolvi pensar o espectador como o 

quinto criador no processo de criação do espetáculo, considerando assim, o ator 

(primeiro criador); o dramaturgo (segundo criador); o diretor (terceiro criador); a 

equipe técnica (cenógrafo, iluminador, figurinista, sonoplasta, dentre outros, quarto 

criador) e o público, como o quinto criador da cena. Embora, para mim, eles não 

obedecem necessariamente a uma ordem hierárquica, pois, também defendo o 

processo colaborativo como metodologia de criação. O encenador-pedagogo russo 

Vsevolod Meyerhold (1874 a 1942) foi basilar para a compreensão da proposta aqui 

pesquisada, ainda que ele tenha pensado o espectador como quarto criador e não 

                                                             
5
 - Digital, disponível nos Anais do VI Congresso em Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas – 

ABRACE – 2010. 
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acreditasse na harmonia da criação – no que diz respeito à inclusão do cenógrafo, 

do sonoplasta, do iluminador, dentre outros, nos processos de concepção cênica. 

Observei durante os experimentos realizados com as aulas-espetáculo “O 

quinto criador: O público” que a horizontalidade da relação entre espectadores e 

artistas (atores, dramaturgos, diretores, cenógrafos, iluminadores, figurinistas, dentre 

outros), tal como executado na minha proposta, possibilita a desmistificação do fazer 

artístico, levando o público – particularmente aquele pouco habituado a participar de 

eventos e processos de criação teatral – a conhecer como os artistas concebem 

suas escritas cênicas. O percurso pelo qual um tema, um objeto, ou uma proposta 

pode ser concretizado em discurso cênico construído durante o encontro, ainda que 

de maneira breve e pontual. Além disso, a referida horizontalidade estabelece 

condições favoráveis para que esses espectadores percebam-se como artistas em 

potencial, já que podem observar suas ideias e sugestões transformarem-se 

efetivamente em teatro. 

Repensei, portanto, a classificação ou categorias establecidas por mim 

em relação aos possíveis criadores da cena.Repensei a classificação ou 

categorização que dei ao público como o quinto criador. Aliás, reavaliei todas as 

classificações relacionadas a quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o 

quinto criador da cena e resolvi por meio desta investigação questioná-la e trazê-la 

como mais um ponto para reflexão no decorrer desta pesquisa. 

Essa observação foi esclarecedora porque durante a realização dos 

experimentos, a horizontalidade da relação entre espectadores e artistas da cena, tal 

como executado na minha proposta não favorece ou enfatiza a possibilidade de 

hierarquização.  

De todo modo, se não analisarmos o contexto histórico, idos de 1907, no 

qual Meyerhold se preocupou em registrar os quatro pilares para seu teatro – o 

autor, o diretor, o ator e o espectador –poderá mesmo soar ingênua, hoje, esta 

categorização, porém,foi extremamente relevante para sua época. 

Com o simbolismo, Jean-Jacques Roubine (2003) destaca que, “pela 

primeira vez desde o classicismo, a representação se via desligada da obrigação 

mimética e da sujeição a um modelo inspirado no real” (p. 121). Nesse período, as 

propostas cênicas de Adolph Appia e Gordon Craig mudaram as concepções do uso 

do espaço e da iluminação no teatro.  
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Em busca da teatralização e negando o mimetismo ditado pelo 

naturalismo, Meyerhold, como sinaliza Matteo Bonfitto (2001, p. 49), “amplia as 

possibilidades de construção da ação, elabora procedimentos que antecedem a 

interpretação e aprofunda o jogo perceptivo entre ator e espectador buscando novas 

associações por meio do desenho preciso do movimento”. 

Em suas primeiras tentativas em prol de um teatro de convenção 

consciente, Meyerhold propôs um processo de reteatralização – assumiu a 

artificialidade da convenção teatral, procurando não mais copiar a realidade, mas 

ressignificá-la por meio da construção de novos códigos: 

 
Meyerhold chega ao teatro da „convenção consciente‟, onde o 
espectador é considerado, juntamente com o autor, o encenador e o 
ator, o quarto criador do espetáculo, embora faça desmistificado, 
consciente em todo momento de que o ator representa, assim como 
este não esquece por um só instante que está compondo um quadro 
expressivo e significativo. (GUINSBURG, 2001, p. 62). 
 

Para Jacó Guinsburg (op,cit), foi a partir das pesquisas de Meyerhold, 

relacionadas à estética simbolista, que começaram a ser realizados, no teatro russo, 

experimentos de oposição à tendência de distinguir e isolar os universos da cena e 

da plateia, característicos das experiências realizadas por Stanislavski, por exemplo. 

Meyerhold propunha a retomada da significação social do teatro e a coparticipação 

entre atores e públicos com vistas a uma criação conjunta do acontecimento cênico. 

Ele trouxe, portanto, através de suas experiências, algumas contribuições 

para este trabalho, ao associar o espectador ao quarto criador, o que pode ser 

verificado quando escreveu sobre os dois métodos da arte da direção 

 
[...] que tratam diferentemente a relação entre o ator e o diretor: um 
dos métodos inibe a liberdade criativa não apenas do ator, mas 
também do espectador. O outro liberta não apenas o ator, mas 
também o espectador, forçando o último a não apenas contemplar, 
mas a criar (ainda que um primeiro momento apenas na esfera da 
fantasia). Os dois métodos se abrem, se colocarmos as quatro bases 
do teatro (autor, diretor, ator e público). (MEYERHOLD, 2012, p. 71). 

 
A seguir, um dos métodos, apresentados por Meyerhold, considerado por 

ele inibidor da liberdade criativa não só do ator, mas também do espectador. 
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Esquema2 - Método de abstração do jogo cênico de Meyerhold. 

 

 
Esquema 1 –Método de inibição criativa, segundo Meyerhold. 

 
Espectador 

Diretor 

 
 
 
 
 
 

 
Autor                            Ator 

 
 

Fonte: Adaptado de MEYERHOLD, 2012.  

 

O outro método, de acordo com Marie-Claire Hubert (2013, p. 260), 

propõe que a “abstração do jogo cênico liberta a imaginação do espectador. 

Meyerhold que não procura fazer da cena um reflexo do real, rejeita a ilusão e pede 

a este, em contrapartida, uma real participação”: 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Autor Diretor         Ator          Espectador 

 

Fonte: Adaptado de MEYERHOLD, 2012.  

 

Meyerhold afirmava, então, que o teatro possuía quatro bases – autor, 

diretor, ator e espectador. Pelo segundo método elaborado por ele, observa-se, uma 

horizontalidade nas relações entre artistas e espectadores, entretanto, não 

mencionava o cenógrafo, o figurinista, o maquiador, o sonoplasta, dentre outros, 

como criadores também fundamentais para o acontecimento teatral. 

O teatro denota sempre uma desarmonia entre os criadores, que mesmo 

assim se apresentam coletivamente ante o público. O autor, o ator, o diretor, o 

cenógrafo e o músico nunca se fundem idealmente em seu trabalho criativo(op.cit, p. 

69). Provavelmente, por não acreditar na harmonia entre os artistas da cena teatral, 

sinalizava sua opinião acerca do processo coletivo de criação. 
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3.2 BERTOLT BRECHT: PEÇA DIDÁTICA E O TEATRO ÉPICO 

 

Destaco outro encenador-pedagogo, o alemão Bertolt Brecht (1898 a 

1956), importante também para o desenvolvimento desta pesquisa, principalmente 

no que se refere ao período das peças didáticas (lehrstücke); mas também com a 

quebra da quarta parede, no retorno ao teatro épico e a elaboração do efeito de 

estranhamento (Verfremdungseffekt) –proposto para os espectadores com o objetivo 

destes não entrarem emotivamente na fábula, mas questioná-la e até transformá-la.  

A peça didática de Brecht fundamenta esta investigação por conta de seu 

caráter poético-pedagógico, no sentido de formação – diante do seu objetivo de 

fazer o espectador ao atuar, aprender. Todavia, o que se investiga aqui é a 

possibilidade da formação do espectador através de uma proposta de pedagogia do 

olhar e de sua inserção na criação da cena através da aula-espetáculo “O quinto 

criador: O público”.  

Para muitos críticos e especialistas, o período brechtiano das peças 

didáticas é considerado como uma fase de transição ou de imaturidade, ou seja, 

tentam desqualificá-las como se fossem algo menor ou de pouca importância 

artística.  

Segundo Ingrid Koudela (2010), o termo peça didática foi introduzido por 

Brecht. Ele o difundiu, mas não se limitou a definir um conceito ou regras. Durante 

suas experimentações, através de suas observações e anotações, deixou pistas 

para que outros estudiosos pudessem refletir sobre o seu trabalho. 

Assim, Walter Benjamin (apud KOUDELA, 2010), um desses estudiosos, 

defende que a peça didática– pela pobreza de aparatos utilizados –simplifica e 

aproxima a relação do público com os atores e vice-versa.  Cada espectador é, 

portanto, ao mesmo tempo, observador e atuante. Da mesma forma, Reiner 

Steinweg (apud KOUDELA, 2010) contrapõe o pensamento de que as peças 

didáticas foram à expressão do período de transição marxista vulgar de Brecht.  Ele 

afirma que não foi a peça épica de espetáculo que conduziu a um modelo de ensino 

e aprendizagem, apontando para um “teatro do futuro”, mas sim a peça didática. 

Steinweg (op. cit., p. 36) sinaliza que “a peça didática ensina quando se é atuante, 

não quando se é espectador [...] o atuante, ao realizar determinadas ações, ao 

assumir determinadas atitudes, repetir determinados gestos etc., seja influenciado 

socialmente”. 
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Ainda segundo Koudela, Brecht, através de seus escritos sobre suas 

experiências, deixou-nos o texto “Para uma teoria da peça didática”, no qual afirma 

que “a peça didática ensina quando nela se atua, não quando se é espectador. Em 

princípio, não há necessidade de espectadores, mas eles podem ser utilizados” 

(BRECHT apud KOUDELA, 2010, p. 17). 

Sobre a atuação e a realização da peça épica e da peça didática, 

Steinweg (apud KOUDELA, 2010) parte do princípio de que a regra básica da peça 

didática é a atuação sem espectadores e que os padrões estéticos válidos para a 

construção de personagens nas peças épicas não têm função na peça didática. 

Koudela (2010) destaca que a criação coletiva e artística realizada pela peça 

didática acontece pela imitação e crítica de modelos e atitudes, comportamentos e 

discursos. 

Para Hans-Thies Lehmann (2010b), o período no qual Brecht propôs um 

teatro novo foi o das peças didáticas, considerado intermediário entre a primeira fase 

do autor jovem e a fase do teatro épico, por volta de 1930. Um teatro que não é mais 

frontal, de intérpretes e espectadores, no qual encenar seria incentivar o 

pensamento histórico. Sobre o Brecht do período clássico do teatro épico, o autor 

enfatiza: “foi uma solução e compromisso com a situação de exílio” (p.17). 

Lehmann (2010a) lembra que o termo “peça didática”, de acordo com a 

tradução dada por Brecht para learning play, significa peça de aprendizado. Para 

ele, muitas pessoas pensam que o referido termo tem a ver com a ideia de doutrina 

a transmitir, o que, segundo o autor, é exatamente o contrário, de modo que não 

seria exagero dizer que a peça didática brechtiana seria a precursora da 

performance:  

 
Os aprendizes são aqueles que estão jogando e participando. Não o 
público. O conceito, pois, da peça didática dos anos de 1920 é uma 
ideia de um teatro sem um público passivo. Se você começa a 
investigar essa palavra, como eu fiz em meu livro, percebe como 
essa palavra vai sendo cada vez mais questionável, o aprender e o 
aprendizado. Este é um texto bem antigo e a gente pode exagerar 
um pouquinho e dizer que esse conceito da peça didática faz parte 
da pré-história da performance, não de um teatro didático no sentido 
tradicional. (p.242) 
 

 

Após o período da peça didática como ressaltado acima, Brecht 

desenvolveu o que chamou de teatro épico: uma fusão dos gêneros dramático e 
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épico em um modelo de teatro pensado a partir de uma visão historicizada, crítica e 

marxista que, posteriormente, foi defendido como um teatro dialético, assim 

chamado em oposição ao gênero dramático, de inspiração aristotélica. 

O objetivo da tragédia, para Aristóteles, era provocar a katharsis, ou seja, 

através de um envolvimento emocional do espectador com a ação trágica, estimular 

e gerar a compaixão e o temor. Isso levava necessariamente, a plateia, a identificar-

se com o sofrimento do herói trágico. Já na peça brechtiana essa identificação é 

repelida. Brecht acreditava que se o espectador se envolvesse emocionalmente, 

perderia a capacidade de refletir criticamente. O efeito de estranhamento é buscado, 

portanto, para interferir no fluxo dessas emoções passionais e, principalmente, para 

possibilitar uma visão racional e, por conseguinte, crítica dos fatos. 

Cleise Mendes (2008) destaca a trajetória do conceito da “catarse”, suas 

possíveis consequências e como pode ter influenciado os modos de criação e 

recepção, sob o ponto de vista de diferentes pensadores e enfoques, desde 

Aristóteles, passando por Nietzsche, Freud, até chegar a Brecht. A autora afirma que 

a catarse aristotélica é ressignificada em Brecht: 

 
O que suas peças têm de novo a oferecer é a direção tomada pelas 
emoções. O leitor/espectador, diante de algo que lhe é mostrado 
como “podendo não ser assim”, como não-fatal, diante da imagem 
de um mundo passível (e necessitado) de transformação, seria 
levado a sentir-se potencialmente como um transformador [...]. 
Brecht substitui o mito elegíaco por um mito utópico: emociona o 
espectador com a desmitificação da fatalidade, ou da suposta 
“naturalidade” dos sacrifícios humanos (como a guerra, em Mãe 
coragem). É nisso que consiste a catarse brechtiana: o espetáculo 
de seres potencialmente capazes de mudar sua realidade. (p. 05) 
 

Para Hubert (2013) a catarse aristotélica levava à purgação devido à 

mímesis e, com isso, a identificação do público pelos personagens que os atores 

imitavam. A autora ainda afirma que o efeito de estranhamento (efeito V.) concebido 

por Brecht – também denominado de distanciamento ou afastamento a depender da 

tradução – nasceu do procedimento teatral pelo qual Adolph Hitler hipnotizava a 

multidão, na Alemanha pré-nazista dos anos 30. Diante disso, ela aponta que no 

contexto histórico vivido, a política se teatraliza e Brecht, então, resolveu 

“destreatralizar” o teatro para manter constante o senso crítico do espectador. 

Algumas características são apresentadas pela autora que podem ajudar 

na  melhor compreensão do que seria o teatro épico brecthiano: A utilização da 
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prolepse (antecipação dos acontecimentos); o espectador não deve viver o que 

vivem os personagens, mas questioná-los; os personagens não são mais 

apresentados pelos diálogos –  seus nomes podem ser apresentados por si mesmos 

para o público ou projetados em uma tela; a presença do recitador (narrador); a ação 

é importante; as relações que unem ou opõem os personagens (dialética); a história 

que estão engajados; o indivíduo foi descentralizado pelo coletivo; a fragmentação 

da ação através do recurso dos songs (música) e, por fim, o gestus social (conjunto 

de gestos ou fisionomias que predominam em determinado grupo de pessoas).  

 

3.3 AUGUSTO BOAL: TEATRO DO OPRIMIDO E O ESPEC-ATOR 

 

No Brasil, as ideias brechtianas reverberaram na proposta de Augusto 

Boal (1931 a 2009) – referentes ao Espect-ator e as técnicas improvisacionais do 

Teatro do Oprimido (TO), com a participação de todos (Espect-atores) – como 

vistono “Teatro-Fórum”, no “Teatro-Imagem”, na “Dramaturgia simultânea” e no 

“Teatro Invisível”; tendo por objetivo fazer com que os participantes discutam, 

reflitam e questionem acerca dos temas propostos, geralmente relacionados a 

questões políticas ou sociais enfrentadas por determinado grupo.  

Para Flávio José Rocha da Silva (2014), o TO é um método teatral criado 

por Boal no início da década de 1970 e que começou a dar os seus primeiros 

passos na cidade de São Paulo. Era um tempo de ditadura civil-militar no Brasil e as 

liberdades políticas e artísticas eram tolhidas dos cidadãos que discordassem do 

regime ditatorial. 

Boal acreditava que todos os seres humanos são atores, porque agem; e 

espectadores, porque observam. Diante disso, Boal criou o termo “Espect-atores”, 

ou seja, não somos espectadores passivos, devemos e podemos agir para modificar 

a cena ou a vida.  

Através do TO, busca-se desenvolver em todos os participantes a 

capacidade de perceber o mundo, por meio de todas as artes e não apenas do 

teatro – que funciona como catalisador – focalizando o processo de integração entre 

Palavra (todos podem e devem escrever poemas e narrativas); Som (invenção de 

novos instrumentos e de novos sons) e Imagem (pintura, fotografia, escultura, etc). 

A “Árvore do Teatro do Oprimido” é um recurso imagético importante para 

se perceber a pluralidade de técnicas enquanto metodologia de libertação. Cada 
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ramo da árvore corresponde a uma técnica desenvolvida num período específico da 

vida de Boal, para suplantar limitações e tornar possível a transformação. 

 
Figura 1 - árvore do Teatro do Oprimido. 

 

Fonte: https://oprima.files.wordpress.com/2012/01/c3a1rvore-do-to.jpg 

 

Os jogos e exercícios de ativação sensorial e desmecanização do corpo, 

o Teatro-imagem, o Teatro-jornal, o Teatro invisível, o Arco-íris do desejo, o Teatro-

Fórum e o Teatro legislativo são partes do tronco e dos ramos desta árvore e cada 

um serve para funções concretas. A multiplicação, representada pelo pássaro (as 

pessoas que usam o TO e o disseminam) são a estratégia de difusão. A ética e a 

solidariedade são os seus fundamentos e guias, e nas suas raízes estão várias 

formas de conhecimento, como a filosofia, a história, a política ou a sociologia.  A 

seiva que alimenta a “árvore do TO” é a Estética do Oprimido e no seu topo temos a 

promoção de ações sociais concretas e continuadas – a transformação da realidade. 

O Teatro do Oprimido fundamenta-se em três grandes princípios, que são 

as suas propostas mais fortes: a reapropriação dos meios de produção teatral pelos 

oprimidos; a quebra da quarta parede, que separa o público dos atores, e a 

insuficiência do teatro para a transformação social, isto é, a necessidade dele se 

integrar em um trabalho social e político mais amplo. 

Sobre isso, Desgranges (2006) analisa o TO de Boal e aponta algumas 

críticas comumente feitas como a que tipo de público é direcionado ou sobre as 

questões levantadas: 

 
Uma questão precisa ser fundamental nesta forma teatral: a que 
público se dirige o evento? A prática do Teatro do Oprimido solicita 

https://oprima.files.wordpress.com/2012/01/c3a1rvore-do-to.jpg
http://oprima.files.wordpress.com/2012/01/c3a1rvore-do-to.jpg
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[...] que a cena encontre ressonância na sala, ou seja, a questão 
levada ao palco deve ter uma repercussão efetiva nos participantes, 
e para isso precisa constituir-se em algo que diga respeito àquela 
comunidade, que surja dos próprios integrantes, um tema que engaje 
os espect-atores, que percebam que a sua vida está de fato em 
jogo.(p. 73) 
 

Ainda segundo Desgranges, outra crítica bastante frequente ao TO, é 

que, para não perder o caráter imediato e espontâneo da relação entre os 

participantes, “acabam por engendrar cenas pouco elaboradas artisticamente, o que 

acarreta a perda do caráter poético das formulações teatrais, o empobrecimento da 

linguagem, e indica o enfraquecimento da potencialidade estética própria a esta 

arte”(p. 74). 

 De acordo com uma entrevista à Revista Fórum, Boal revelou que o TO 

foi batizado com este nome em homenagem ao trabalho de Paulo Freire e o seu 

mais famoso livro, “A Pedagogia do Oprimido”: 

 
Sim, isso foi uma homenagem que fiz a ele. Porque três ou quatro 
anos antes o Paulo Freire tinha escrito a Pedagogia do Oprimido e 
eu havia adorado o título, pensei em colocar o nome do meu livro de 
A Poética do Oprimido. Mas o meu editor, que era argentino – porque 
era 1974 e ainda estava exilado - argumentou que não podia ser este 
título porque os livreiros diziam que não sabiam onde iriam colocar, 
em que estante. Se colocavam na estante de poesia ou de teatro... 
Foi o Daniel Diniz, o editor, quem sugeriu Teatro do Oprimido. Agora 
essa nossa relação não quer dizer que o Teatro do Oprimido tenha 
sido originado a partir da pedagogia do Oprimido (ROVAI; AYER, 
2008, p. 09). 

 

Para finalizar, a proposta de Boal (1988) não tem como intuito a formação 

ou iniciação de espectadores para a arte teatral, mas esta como possibilidade de 

transformação dos indivíduos. Nesse sentido, seu método pode ser usado tanto por 

atores profissionais ou não profissionais, quanto por professores, em sala de aula, 

ou ainda por grupos que desejem usar a linguagem teatral com objetivos específicos 

(na psicoterapia, na luta social ou política, dentre outros). Considero esse, um dos 

pontos principais que diferem da proposta aqui apresentada – no que se refere à 

elaboração de uma pedagogia do olhar para formação do espectador; a criação 

teatral por meio das aulas-espetáculo “O quinto criador: O público”. 
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3.4 APROXIMAÇÕES COM O TEATRO PÓS-DRAMÁTICO E AS NOVAS 

PERCEPÇÕES DA CENA 

 

Objetivamente, no teatro tradicional, o espetáculo é criado a partir de um 

texto dramático, uma peça teatral escrita antes por um dramaturgo.  O diretor, os 

atores, o cenógrafo, o figurinista, o maquiador, o iluminador, dentre outros, a partir 

deste texto dramático, concebem cenicamente o espetáculo ou a partir de suas 

interpretações de tal obra. Mas, como explicar alguns espetáculos que assistimos 

que são concebidos não necessariamente a partir do texto pré-existente? O 

espetáculo pode ser concebido a partir de improvisação, de música, da luz, do 

espaço ou do movimento. Poderá ou não ser criado um texto dramático 

posteriormente. Espetáculos que misturam teatro, dança, performance, música, 

instalação e vídeo, dentre outros, nos fazem deparar com alguns questionamentos: 

Isso é teatro?  É dança? É performance? É instalação? 

Para Silvia Fernandes (2010), o termo “pós-dramático” é uma tentativa de 

nomear determinadas encenações ou movimentos teatrais que, desde a década de 

1970, no período pós-Brecht, caracterizam-se de maneira plural, fragmentária e 

miscigenada com as artes plásticas, a música, a dança, o cinema, o vídeo, a 

performance e as novas mídias, além de optarem por processos criativos que 

descentralizam o texto dramático. 

Percebe-se que o pós-dramático não chega a ser um novo paradigma ou 

uma nova convenção dramatúrgica, mas a tentativa de explicar o caráter híbrido de 

algumas encenações, ainda que Lehmann (2007) considere que o termo se refira a 

um “novo teatro” e, portanto, a um “novo paradigma”, o que foi, obviamente, 

contestado e polemizado por muitos acadêmicos e teóricos das Artes Cênicas.  

Sobre isso, o autor destaca: 

 
Na paisagem teatral das últimas décadas, a série de manifestações 
que problematizaram com coerência estética e riqueza de invenções 
e formas tradicionais do drama e de “seu” teatro justifica que se fale 
de um novo paradigma do teatro pós-dramático. Desse modo, o 
termo “paradigma” indica aqui o conjunto das fronteiras negativas 
entre as modalidades altamente diversificadas do teatro pós-
dramático e do teatro dramático. (p. 29) 
 

Lehmann define o teatro dramático como aquele que obedece ao texto e 

se subordina à imitação e à ação. Mas, ele assegura que não é a partir da ausência 
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de textos dramáticos que se configura o teatro pós-dramático, mas o uso que a 

encenação faz desses textos, como pode ser verificado quando o autor destaca que 

“pode-se então descrever assim o teatro pós-dramático: os membros ou organismos 

do teatro dramático, embora como um material morto, ainda estão presentes e 

constituem o espaço de uma lembrança „em irrupção” (LEHMANN, 2007, p. 34). 

Ele afirma ainda, que este não é um novo tipo de escritura cênica, mas 

um modo novo da utilização de significantes no teatro, que exige mais presença que 

representação; mais experiência partilhada que transmitida; mais processo que 

resultado; mais manifestação que significação; mais impulso de energia que 

informação. Talvez, por essas considerações, Lehmann exemplifique a performance 

como uma das manifestações do teatro pós-dramático. De acordo com Pavis (2003), 

“o performer, diferentemente do ator, não representa um papel, age em seu próprio 

nome” (p. 55). 

Alguns diretores-encenadores e movimentos são citados por Lehmann 

(2007) para exemplificar possíveis articulações com o teatro pós-dramático, como: 

Alfred Jarry e o surrealismo; Antonin Artaud e o teatro da crueldade; Gertrude Stein 

e as peças-paisagens que rompem com a tradição do teatro dramático; Robert 

Wilson que, através da dinâmica cênica, leva o espectador a um novo modo de 

percepção; dentre outros. Ele também cita alguns diretores/encenadores brasileiros, 

como: Gerald Thomas, “Trilogia Kafka”; a montagem da Cia do Latão, “Ensaio sobre 

o Latão”; José Celso Martinez em “Cacilda!”, que junta o teatro da atriz com a 

representação; o Teatro da Vertigem, que escolhe espaços diversos para 

potencializar suas temáticas, dentre outros. 

Reconheço, portanto, nos experimentos realizados na aula-espetáculo “O 

quinto criador: O público” alguns aspectos que podem ser aproximados do que se 

define como pós-dramático: A cena é construída com a participação do público em 

formato de jogo, sem um texto dramático previamente escrito, ele é criado de 

maneira colaborativa e prioriza a horizontalidade das relações entre artistas e 

espectadores.  A ênfase maior é dada ao processo, em detrimento do produto, e à 

possibilidade de provocar novas percepções para os participantes. Possui afinidade 

com a performance no que diz respeito ao aqui e ao agora, dentre outras 

características que serão melhor compreendidas a partir da descrição dos relatos 

dos experimentos cênicos mais adiante. 
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3.5 AFINIDADES COM O TEATRO PERFORMATIVO E A AÇÃO 

 

Por muito tempo, a performance incomodou o teatro e, para os artistas 

mais tradicionais, ainda incomoda. Particularmente, acredito que atualmente as 

fronteiras entre estas duas linguagens artísticas já são quase que inexistentes, 

diluídas ou borradas.   

A performance é uma linguagem que se apropria de outras linguagens 

artísticas e procura riscos estéticos, combinações inusitadas, dilatações de antigos 

limites, exploração de espaços alternativos, interface com novas tecnologias, novos 

olhares do público, criando fricções entre as diversas linguagens artísticas, como 

afirma Rose Lee Golberg: 

 
Qualquer definição mais exata negaria de imediato a própria 
possibilidade da performance, pois seus praticantes usam livremente 
quaisquer disciplinas e quaisquer meios como material – literatura, 
poesia, teatro, música, dança, arquitetura e pintura, assim como 
vídeo, cinema, slides e narrações, empregando-os nas mais diversas 
combinações. De fato, nenhuma outra forma de expressão artística 
tem um programa tão ilimitado, uma vez que cada performer cria sua 
própria definição ao longo de seu processo e modo de execução 
(2006, p. IX). 
 

Quando assisto a um espetáculo teatral consigo perceber cruzamentos de 

características com a performance como: Atuação (atores-performers); presença de 

espectadores – mesmo que sejam flutuantes, como no caso de performances 

realizadas nas ruas de cidades, onde transeuntes podem parar por curiosidade, 

assistir um pouco ou não; ambientação cênica; figurino; iluminação cênica ou 

alternativa; maquiagem; apresentação em espaços variados e ação, claro. O teatro 

tradicional ensaia por alguns meses para adquirir através da repetição a perfeição 

técnica. Muitas performances nem sempre são concebidas na base do “aqui e 

agora”, podendo existir ensaios ou até a criação de roteiros que seriam suas 

dramaturgias.  Nem todas são não verbais, ou seja, não são desprovidas de texto 

dito pelos performers, porém, tudo gera discurso cênico. Enfim, são minhas 

impressões acerca desta fronteira quase que inexistente entre teatro e performance. 

Feitas essas considerações, destaco que observo semelhanças entre 

como Josette Féral (2008) e Hans-Thies Lehmann (2007) justificam suas definições 

do que seria para eles o “teatro performativo” e o “teatro pós-dramático”, 

respectivamente, como pode ser verificado nas argumentações defendidas pela 
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autora francesa.  Para ela, o cruzamento de dois pontos de vista sobre a 

performancese encontram no teatro atual, através da abordagem de Lehmann sobre 

o teatro pós- dramático. Ela explica que, a partir dos anos 1980, os estudos de 

Richard Schechner apontavam que a performance dizia respeito tanto aos esportes 

quanto às diversões populares, ou seja, todas as formas de manifestações teatrais, 

de rituais, de divertimento e toda manifestação do cotidiano – como os jogos de 

futebol, o cinema e os rituais religiosos – em seu sentido mais amplo. Segundo 

Schechner (apud FÉRAL, 2008, p.07), a performance é “antropológica, no sentido de 

ser étnica e intercultural, histórica e a-histórica, estética e ritualística, sociológica e 

política”. Para Andreas Huyssen, ainda de acordo com Féral (op.cit), a performance 

é uma manifestação herdada das vanguardas históricas e pode ser denominada de 

performance art. Portanto, são dois pontos de vista distintos: de Schechner, que 

entende a performance como experiência; e de Huyssem, que toma a performance 

como arte. 

A autora afirma que Lehmann analisou com precisão esta diversidade de 

características encontradas atualmente na cena contemporânea, mas prefere utilizar 

o termo “teatro performativo”, no qual o ator é chamado a “fazer”, a “estar presente”, 

a assumir os riscos e a mostrar o fazer, em outras palavras, a afirmar a 

performatividade do processo.  

Nesse contexto, sinalizo observar afinidades entre o teatro performativo e 

a aula-espetáculo aqui proposta.  A atenção do espectador se coloca na execução 

do gesto, na criação da ação, na dissolução dos signos e em sua reconstrução 

permanente. A peça não existe senão por sua lógica interna que lhe dá sentido, 

liberando-a, com frequência, de toda dependência. É desvinculada de uma mímesis 

precisa e de uma ficção narrativa construída de maneira linear. Uma estética da 

presença se instaura e o teatro se distancia da representação. 

 

3.6 CONEXÕES: PERFORMANCE, WORK IN PROGRESS E CRIAÇÃO 

COLABORATIVA 

 

Nos experimentos propostos neste estudo, a estrutura do jogo faz com 

que a proposta de criação da cena exista sempre como um acontecimento, e por 

isso, o aproximo da performance; faz com que o imprevisível seja o motor e a 

experimentação seja sempre a situação desvinculada da perspectiva da cena 
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enquanto repetição de formas e de estilos; faz com que os jogadores (atores, diretor-

encenador, dramaturgo, iluminador, sonoplasta, plateia, dentre outros) reflitam 

alguns aspectos da encenação “tradicional” e também das encenações “pós-

dramáticas” ou “performativas”, por meio da vivência no processo, do estar presente 

no momento da construção da cena e da dramaturgia. Sobre isso, Lehmann (2007) 

sinaliza: “Assim, o teatro se afirma como processo e não como resultado pronto, 

como atividade de produção e ação e não como produto, como força atuante 

(energeia) e não como obra (egon)” (p.170). 

Para uma melhor compreensão do tipo de construção cênica aqui tratada, 

pode-se utilizar o que Pavis (2010) denomina de “encenação improvisada”. Além 

disso, por tratar-se de um processo em construção, ao vivo, aproxima-se também de 

um work in progress, na medida em que 

 
[...] opera-se através de redes de leimotive, da superposição de 
estruturas, de procedimentos gerativos, da hibridização de 
conteúdos, em que o processo, o risco, a permeação, o entremeio 
criador-obra, a interatividade de construção e a possibilidade de 
incorporação de acontecimentos de percurso são as ontologias da 
linguagem. (COHEN, 2006, p.01) 
 

Como já explicado, o processo colaborativo foi o dispositivo metodológico 

de criação utilizado na aula-espetáculo “O quinto criador: o público”, posto que 

acena, a cada dia, é construída pelos elementos criadores presentes: ator, diretor-

encenador, dramaturgo, sonoplasta, iluminador, cenógrafo, plateia, dentre outros, 

porém, existem o diretor e o dramaturgo que orientam cada um, de acordo com sua 

função, todo material criado ao vivo por todos. 

Os processos colaborativos, os quais estão associados à criação coletiva, 

surgiram nos grupos teatrais nas décadas de 1960 e 1970.Tinha-se uma mistura de 

todos os elementos da encenação, inclusive o texto, em um mesmo processo de 

autoria, baseado na experimentação da sala de ensaio. Tudo era decidido 

consensualmente, de modo que não havia (teoricamente) o diretor, o dramaturgo, o 

cenógrafo, dentre outros.  As funções se diluíam, o grupo decidia coletivamente 

acerca de tudo e o coletivo tinha a palavra final. Peter Brook pode ser associado a 

este método de construção cênico-dramatúrgica, por exemplo.  

No processo contemporâneo da criação colaborativa, o texto é construído 

concomitante, entre improvisação, pesquisa e criação. De uma maneira geral, 

nesses processos, todos participam, todos propõem, todos discutem, mas as 
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funções se mantêm: há o diretor-encenador; há o cenógrafo; há o dramaturgo, 

dentre outros.  Cada um cuida de sua parte, mas todos participam, discutem. Cabe a 

cada um, em sua função, fazer a síntese das propostas, inclusive a sua própria, 

sendo que a forma final é dada pelo diretor-encenador, depois de dialogar com o 

grupo. 

Sobre criação colaborativa, Guinsburg, Faria e Lima (2006) afirmam que 

 
O texto não existe a priori, vai sendo construído juntamente com a 
cena, requerendo com isso a presença de um dramaturgo 
responsável, numa periodicidade a ser definida pela equipe. Todo 
material criativo (ideia, imagens, sensações, conceitos) deve ter 
expressão na forma de cena – escrita, improvisada/representada. [...] 
Não existe um modelo único de processo colaborativo. Em linhas 
gerais, ele se organiza a partir da escolha de um tema e do acesso 
irrestrito de todos os membros a todo material de pesquisa da 
equipe. (p. 253). 
 

No Brasil, de acordo com Stela Fischer (2003), o grupo Teatro de 

Vertigem, com direção de Antonio Araújo, foi uma das primeiras companhias a se 

apropriar e difundir o termo colaborativo. Nesse sentido, distingue-se o processo 

colaborativo do modelo de criação coletiva, no aspecto de autoria da criação 

compartilhada sem, no entanto, anular ou ampliar determinadas funções. A autora 

sinaliza que a dinâmica interna de cada grupo propõe uma divisão de trabalho que 

delega responsabilidades específicas aos coordenadores de cada setor da criação 

cênica. Portanto, não existe um único modelo a ser seguido, cada grupo define qual 

o formato de colaboração deseja para seu processo criativo. 

 

3.7 REVERBERAÇÕES: O CONVÍVIO, A CORPOREIDADE E O JOGO 

 

Logo após a realização do experimento “Diálogo Imaginário”, ocorreu-me 

uma certeza: o desejo de direcionar a pesquisa para a investigação da possibilidade 

de o público participar da concepção do espetáculo juntamente com os demais 

criadores. Isso foi o mote como já explicitado anteriormente. 

A intenção de expor, a partir daqui, a elaboração inicial para a 

experimentação através da aula-espetáculo “O quinto criador: O público” foi a de 

observar, na estrutura proposta, aspectos de jogo e, com isso, evidenciar também 

algumas características que estão imbricadas desde as inquietações de Meyerhold, 

de Brecht e de Boal em relação à atuação do público; às aproximações com o teatro 
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pós-dramático, com o teatro performativo e seus desdobramentos – como a 

performance; ao work in progress; a criação colaborativa; as novas possibilidades de 

percepção através do reposicionamento do público ou da desestabilização do papel 

do espectador e de novas possibilidades de criação dramatúrgica. 

No início, logo surgiu a questão: como propor para o espectador uma 

interação na criação do espetáculo, em conjunto com os demais criadores, quando, 

geralmente, o público não participa da criação na sala de ensaio? Mesmo sabendo 

que, em alguns casos, nos ensaios abertos ou, mais comumente, durante as 

temporadas dos espetáculos isso acontece. 

Diante dessa problematização, lembrei-me da “peça didática” de Brecht 

abordada no segundo capítulo deste estudo, e tive a ideia de colocar todos (ator, 

diretor, dramaturgo, cenógrafo, figurinista, iluminador, plateia, dentre outros) em uma 

espécie de ensaio-espetáculo ou uma aula-espetáculo. Ou seja, ao contrário de 

trazer o público após os ensaios, com o espetáculo já concebido ou com um roteiro 

de acontecimentos previamente definidos, criar a cada espetáculo através de uma 

espécie de jogo, juntamente com os espectadores, no mesmo espaço, durante um 

tempo determinado e aproveitar a relação de convívio que o teatro por si só já 

favorece, como destaca Dubatti (2011): 

 
Chamamos convívio ou acontecimento convivial a reunião, de corpo 
presente, sem intermediação tecnológica, de artistas, técnicos e 
espectadores em uma encruzilhada territorial cronotópica (unidade 
de tempo e espaço) cotidiana (uma sala, a rua, um bar, uma casa, 
etc, no tempo presente) [...]. No teatro, o ator e o público se reúnem 
convivialmente no cruzamento territorial temporal do presente, por 
meio da presença dos seus corpos [...]. No teatro, o corpo do ator e o 
corpo do espectador participam da mesma região de experiência [...] 
região única que se cria uma única vez e de forma diferente a cada 
espetáculo. (p. 19-22). 
 

A partir dessas considerações, elaborei um esboço inicial do que seria a 

aula-espetáculo. Os espectadores seriam convidados a participarem também como 

criadores, assim como os artistas convidados: o ator, o dramaturgo, o diretor-

encenador e a equipe técnica (cenógrafos, iluminadores, sonoplastas, dentre 

outros). Com isso, optei, inicialmente, por adotar o ator, o dramaturgo, o diretor, a 

equipe técnica e o público como cinco potenciais criadores do espetáculo. Contudo, 

como já justificado, no decorrer dos estudos e através das aulas-espetáculo, 

compreendi que a equipe técnica não pode ser apenas considerada uma única 
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categoria ou um único elemento criador, assim como os demais. Nas experiências, 

naturalmente todos os elementos criadores (artistas e espectadores) da cena 

estavam em um mesmo nível de horizontalidade, portanto, reavaliei criticamente 

durante esta investigação a categorização hierárquica elaborada inicialmente e isso 

se transformou em uma das questões desta pesquisa como já dito. 

Para uma melhor compreensão e articulação com todas as considerações 

e contribuições teóricas defendidas no percurso deste estudo, apresento o que 

inicialmente foi elaborado para a prática pesquisada. Descrevo a partir daqui a 

formulação prévia para o primeiro experimento da aula-espetáculo. 

A primeira coisa que pensei foi: qual seria o espaço para a realização da 

aula-espetáculo? Lembrei das leituras que fiz sobre o encenador polonês Jerzy 

Grotowski (1933-1999), outra referência importante do século XX, principalmente 

pelas suas investigações sobre o trabalho do ator e por suas propostas de espaço 

cênico e da relação ator-espectador: 

 
É necessário abolir a distância entre ator e a plateia, através a 
eliminação do palco, da remoção de qualquer fronteira. Deixemos 
que a cena mais drástica aconteça com o espectador, de modo a que 
ele esteja de braços com o ator, possa sentir sua respiração e seu 
cheiro (GROTOWSKI,1971, p. 27). 
 

A escolha então foi direcionada para espaços que permitissem maior 

proximidade entre a cena e a plateia – menores e, portanto, mais intimistas. O perfil 

do público a ser atingido seria composto preferencialmente por estudantes do 

Ensino Médio, universitários e profissionais de diversas áreas, a partir de 14 anos. 

O objetivo principal seria o de destacar o público como elemento criador 

da cena teatral em cada apresentação – juntamente com jogadores-artistas 

convidados, estariam os jogadores-espectadores. Por meio de estímulos, o público 

seria convidado a participar diretamente da criação do espetáculo, seguindo uma 

dinâmica diferente em cada sessão. 

Como se tratava do objeto de estudo de Doutorado, foi pensado, desde o 

começo, como um projeto independente; que contaria com parcerias para sua 

realização. Assim, seria formado um “Núcleo criativo de produção”, no qual, a cada 

apresentação, o público (jogadores-espectadores), criaria cenas diferentes a partir 

da sequência proposta: Temática (opções dadas pelos dramaturgos), criação da 

história-enredo-situações, criação das personagens e o desenvolvimento da cena. 
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Para tanto, artistas da criação cênica seriam convidados para formarem o 

mencionado “Núcleo” – funcionando como atores, dramaturgos, diretores, 

iluminadores, cenógrafos, figurinistas, DJs, fotógrafos e operadores de câmera-

vídeo. 

Justifico que optei em estabelecer duas categorias de jogadores: Artistas 

e espectadores. Outros termos vêm sendo utilizados para definir a interatividade do 

espectador com a cena, como afirma Margarida Gandara Rauen (2009): “interator”, 

“coator”, “coautor”, “atuante”, “espectador-ator”, “espect.-ator”, dente outros, são 

nomeações comumente empregadas, com seus percalços de definição. No caso de 

Rauen, a partir da influência de Matteo Bonfitto – “ator compositor” – houve a opção 

pelo uso do termo “agente compositor”. Ela argumenta que isso se dá devido  

à problematização atual dos conceitos de sujeito e de objeto.  

O diferencial do jogo proposto seria que em cada apresentação o 

dramaturgo convidado lançaria dois temas, o público escolheria um e, a partir daí, o 

dramaturgo presente se disponibilizaria a ouvir as ideias propostas pelo público, 

observaria a criação da cena desenvolvida na hora, fruto das improvisações dos 

atores, da orientação da direção e das sugestões do iluminador, do maquiador, do 

sonoplasta, dentre outros, para, ao mesmo tempo, se quiser, redigir ao vivo, no 

computador, as primeiras inspirações para a criação dramatúrgica, uma espécie, 

portanto, de “dramaturgia ao vivo”. O texto de, no máximo, oito a dez páginas, 

poderia ser mais bem estruturado após a aula-espetáculo, para posterior publicação 

no blog criado para o experimento. 

O tempo de duração entre a criação do público com o dramaturgo 

aconteceria, no máximo, em trinta minutos. A partir disso, um diretor, ou o público, 

escolheria rapidamente os atores e iniciaria a direção da cena. Estaria disponível 

uma espécie de camarim improvisado, com figurinos e adereços diversos, além de 

maquiagem e objetos para que fossem criadas a atmosfera ou ambientação cênica 

de cada proposta. Um DJ, um iluminador, um fotógrafo e um operador de câmera 

também estariam presentes. O tempo de duração para uma espécie de ensaio seria 

limitado em trinta minutos. Assim, a cena deveria ter uma média de 20 minutos e o 

espetáculo teria o total de 90 minutos.  

Para a realização dessa construção colaborativa, algumas reflexões 

surgiram: este tipo de espetáculo necessita de grande proximidade entre público e 

atores, além disso, pressupõe o engajamento de todos os presentes na 
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manifestação; nele, é muito importante a instauração de um processo de 

cumplicidade entre os participantes, no qual os jogadores-artistas “criam e 

conhecem as regras do jogo” e, paulatinamente, revelem-nas aos jogadores-

espectadores, convidando-os a participar. Para que isso ocorra, é fundamental o 

desenvolvimento de recursos técnicos que estimulem habilidades perceptivas e 

improvisacionais; que deem aos atores determinada segurança durante a relação, 

que, muitas vezes, é marcada por pequena distância física e contato olho no olho. 

Atualmente, a improvisação voltou à cena e tem feito parte da construção 

poética ou até de inúmeras apresentações de espetáculos teatrais, de dança, de 

programas de TV, dentre outros. Por muito tempo, esta foi negligenciada em favor 

do texto dramático e do rigor cênico. Em situações de formação, como é o caso 

desta abordagem, para Ryngaert (2009) “[...] é uma forma de trabalho insubstituível, 

contanto, que seja encarada em seu contexto e algumas precauções sejam 

tomadas” (p. 85). 

Diante disso, observei que o convívio e a corporeidade estabelecida entre 

os jogadores-artistas (atores, dramaturgo diretor-encenador, cenógrafo, iluminador, 

dentre outros) e os jogadores-espectadores presentes em cada apresentação seria 

de fundamental importância para o desenvolvimento do jogo cênico proposto. 

Entende-se aqui que o termo corporeidade diz respeito à essência ou à natureza dos 

corpos, ou dos estados corporais, relacionando-se a tudo que preencha o espaço e 

se movimente, mas que, ao mesmo tempo, situe o homem como um ser no mundo. 

Tem, portanto, um caráter denotativo, como representação das condições de 

comportamentos, atitudes e dinâmicas corporais do cotidiano de cada momento e 

espaço histórico-cultural. Para as artes, principalmente o teatro contemporâneo, este 

termo toma uma interpretação simbólica, passando a traduzir um corpo expressivo, o 

qual preenche o espaço determinado, de modo a comprometê-lo com seus 

significados. 

 
Os intérpretes das artes da presença, aquelas que dependem da 
presença física do intérprete, em tempo e espaço reais, necessitam 
de um corpo atuante treinado para isso, ou seja, um corpo/ser em 
cena, que acaba por descobrir-se também objeto da arte, perceptível 
e significante. Seu treinamento é ao mesmo tempo, um 
reconhecimento da própria corporeidade e a busca de outra 
corporeidade cênica e presencial. Esse corpo /intérprete/atuante tem 
um trabalho específico: o de se reconhecer imagem para o outro, 
rede de intenções e sentidos com um ou múltiplos significados 
(KOUDELA; ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 34). 
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 Na época que buscava uma imagem que traduzisse essa corporeidade 

de construção-poética-público-artista-operário-obra-processo, encontrei o quadro, 

bastante conhecido, intitulado “Operários”, de Tarsila do Amaral, de 1933, no qual a 

artista plástica retratou seu olhar acerca da diversidade racial, do capitalismo e do 

trabalho massificado nas fábricas do Brasil da década de 30.  

 
Figura 2- “Operários” (1933), Tacila do Amaral, pintura óleo sobre tela. 

 
Fonte: Catálogo do Palácio da Boa Vista 

 
E assim, nos diálogos com a artista visual Priscila Pimentel, decidi utilizar 

esta imagem no material de divulgação da aula-espetáculo por conta da leitura 

crítica que faço de alguns “espetáculos”, artísticos ou não, em relação à passividade 

e a perplexidade dos espectadores diante do que apreciam e da sociedade atual, 

que se alimenta da produção de espetacularidades em seus cotidianos. 

 
Figura 3 - Identidade visual Projeto “O Quinto Criador: O Público” 

 
Designer Gráfico: Priscila Pimentel, 2012. 

 



64 
 

Algumas dessas formulações foram modificadas na medida em que o 

“Núcleo criativo de produção” foi formado a cada experimento. Decidi não realizar 

ensaio, porém, alguns encontros coordenados por mim foram necessários para 

trocarmos informações, tirarmos dúvidas, combinarmos algo para cada 

apresentação, dentre outros. 
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4.0 DESMONTAGEM CÊNICA I: PRIMEIRO EXPERIMENTO 

 

Não há nenhum método para as desmontagens, não é possível fixá-
los em um esquema que ossifique o corpo vivo da cena. Cada 
criador escolhe as estratégias de que deseja ingressar ou regressar 
a esse tempo reflexivo e artístico com seus próprios materiais. 
Através de várias experiências, as desmontagens têm integrado o 
discurso pedagógico, as demonstrações verbalizadas, as explicações 
teóricas, têm também se materializado como desembalagens visuais 

e conceituais. 
Ileana Diéguez (2010) 

 

4.1 VAMOS JOGAR UM JOGO? 

 

Como há uma estrutura de jogo na aula-espetáculo proposta nesta 

investigação – com uma espécie de regulamento e com tempo de duração definidos 

– além de categorizar os participantes como jogadores, é necessário, primeiramente, 

definir o que aqui é tratado por jogo.  

Regina Célia Haydt Cazaux nos traz o seguinte conceito: “jogo é uma 

atividade física ou mental organizada por um sistema de regras. É uma atividade 

lúdica, pois se joga pelo simples prazer de realizar esse tipo de atividade. Jogar é 

uma atividade natural do ser humano”. (2006, p. 175). 

Johan Huizinga, em sua obra Homo Ludens (2005), argumenta que o jogo 

é uma necessidade inerente ao homem, tanto quanto o raciocínio e a construção de 

objetos. O autor ainda traz em seu livro algumas tentativas, de outros teóricos, de 

definição da função biológica do jogo, pontuando-as como: a necessidade que 

temos de descarregar uma energia vital superabundante; a satisfação de algum 

instinto; a necessidade de distensão; o desejo de dominar ou competir; o escape de 

impulsos prejudiciais; a necessidade da realização de um desejo. Lê-se: 

 
O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas 
definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; 
mas, os animais não esperavam que os homens os iniciassem na 
atividade lúdica [...] mesmo em suas formas mais simples, no nível 
animal, o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo 
psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou 
biológica. É uma função significante, isto é, encerra um determinado 
sentido [...] seja qual for maneira como o considerem, o simples fato 
de o jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento 
não material em sua própria essência (p. 03-04). 
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Temos, portanto, a necessidade de jogar. O jogo seria uma espécie de 

válvula de escape pela qual saímos de nossa rígida realidade e entramos em uma 

que criamos, lúdica. Os objetivos que temos, em longo prazo, no processo criativo 

não devem prejudicar o prazer do jogo, pois se este desaparecer, o seu conceito 

desaparecerá também. 

Para isso, deve-se jogar da mesma maneira que as crianças, com o 

compromisso do prazer, com o ato de jogar espontaneamente, com a única 

pretensão de se divertir e de se alegrar. O jogo está diretamente ligado ao prazer, ao 

divertimento. Ele traz a contradição de ao mesmo tempo propor a não seriedade, 

contudo, é sério; deve ser levado a sério, ter concentração e respeitar as regras, 

estas são realmente importantes, até para definir o seu início e fim.  

 
Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, 
poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente 
tomada como “não-séria” e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total [...] 
praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo 
uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos 
sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem 
sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces 
ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 2005, p. 16). 
 

Os adultos, com seus modelos, regras e convenções morais, que acabam 

tolhendo sua habilidade criadora, tornam-se prisioneiros da sua rotina e de suas 

obrigações. É necessário interromper temporariamente a vida real para jogar. Essa 

interrupção permite ao indivíduo libertar-se de suas amarras sociais. É um momento 

mágico, onde jogar é desprovido de censuras, de críticas e de padrões previamente 

estabelecidos. 

 Para Jean-Pierre Ryngaert o jogo está situado acima do teatro e da 

terapia:  

 
[...] como uma experiência sensível fundadora do desenvolvimento 
do indivíduo em sua relação com o mundo, no âmago do campo 
cultural. O trabalho do jogo, como o da arte, se situa entre o subjetivo 
e o objetivo, a fantasia e a realidade, o interior e o exterior, a 
expressão e a comunicação (1981, p. 44)  
 

Acredita-se que, com o jogo, teremos uma educação fundada na 

experimentação, no relacionamento sensível e direto com o ambiente e com o outro, 

na elaboração e apreciação de formas e imagens teatrais, por exemplo, que 



67 
 

possibilitem experimentar e criar novos universos simbólicos, dotados de maior 

significação.   

 

4.2 A CRIANÇA,PAIDIA E AS REGRAS, LUDUS 

 

Outra importante contribuição para esta pesquisa, no que diz respeito ao 

significado da palavra “jogo”, é a abordagem feita por Roger Callois (2001).  O autor 

traça uma análise entre o poder e a lei, uma ancestral dialética no que se refere ao 

teatro grego e as reações da plateia como testemunha de suas tensões dramáticas 

a partir dos conceitos de Paidia e de Ludus:  

 
 As regras são inseparáveis do jogo assim que este adquire aquilo 
que eu chamaria de existência institucional. A partir desse momento, 
fazem parte da sua natureza de cultura. São elas que transformam 
em (fecundo e decisivo) veículo. Mas persiste no âmago do jogo uma 
liberdade primeira, necessidade de repouso e, simultaneamente, 
distração e fantasia. Essa liberdade é o motor indispensável do jogo 
e permanece na origem de suas formas mais complexas e mais 
estritamente organizadas. Tal poder original de improvisação e de 
alegria geral, chamo eu de paidia. A paidia conjuga-se com o gosto 
pela dificuldade gratuita, a que proponho chamar de ludus, e 
desemboca nos variados jogos a que pode ser atribuída, sem 
exagero, uma intenção civilizadora. Efetivamente, eles ilustram os 
valores morais e intelectuais de uma cultura, bem como contribuem 
para determiná-los e desenvolvê-los (p. 47-48). 
 

Callois (1990) elogia em geral o trabalho desenvolvido por Huizinga 

acerca da noção do homo ludens e como ele esclareceu o papel do jogo – nas artes, 

na filosofia, na poesia, no direito, dentre outros – com o mérito de evidenciar o jogo 

de competição em áreas que antes ninguém tinha estudado. Contudo, o ponto 

dissonante para Callois em relação à teoria de Huizinga é que o jogo não é apenas 

uma atividade livre, fora da rotina do cotidiano. Além de variar conforme os contextos 

culturais, o jogo existe em formas bem diferentes. Tais formas, para este autor, têm 

uma espécie de classificação e contam com a presença, em níveis maiores ou 

menores, dos conceitos de paidia e de ludus: agôn para os jogos que geram 

competição(jogo de futebol, cartas, xadrez, boxe, etc); alea para os jogos de sorte 

(cara ou coroa, aposta, roleta, loteria, etc); mimicry para os que envolvam os jogos 

de representação (imitação, máscaras, fantasias ou personagens de teatro como 

Hamlet, Nero etc); ilinx para os jogos que provoquem desordem ou tontura 

(carrossel, balanço, valsa, trapézio, etc). 
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Observa-se claramente que é possível fazer uma distinção nos conceitos 

da paidia e de ludus da seguinte forma: A paidia, a qual comparo com uma criança 

em seus primeiros anos, seria os processos de jogos ligados à espontaneidade, à 

fantasia, ao entretenimento, à brincadeira – de maneira que estes tenham como 

princípio apenas a liberdade de escolha. Por outro giro, o termo ludus comparo com 

a criança que através da educação descobre os valores e os limites. Seria os 

processos de jogos com regras, com procedimentos – com orientações de como 

operar diante de determinada situação. Entretanto, acredito que não há como prever 

ou controlar exatamente a presença ou a influência da paidia e do ludus em 

situações de jogo, ou seja, podemos encontrar um ou outro, ou ainda os dois em 

escalas diferentes ou semelhantes.  

Margarida Gandara Rauen (2009) sinaliza que a paidia e o ludus podem 

auxiliar a produção artística voltada para a integração do espectador como coautor, 

contudo, afirma também que ainda não há fórmulas de eficiência no que diz respeito 

a interatividade e a participação da plateia. O conhecimento técnico de tais conceitos 

pode orientar os artistas a testar níveis maiores ou menores do controle da cena nas 

situações em que solicitamos dos espectadores que façam parte do jogo da 

construção poética da cena. No capítulo VI deste trabalho tratarei da utilização 

desses conceitos de maneira aprofundada. 

  

4.3 A POÉTICA DO JOGO 

 

O jogo nas experimentações, como poderá ser verificado mais adiante, 

teve uma conotação poética, no sentido da criação artística. Acredito que isso 

ocorreu pelo próprio caráter experimental, no qual a busca cartográfica por caminhos 

– em processos vinculados ao fazer teatral –está relacionada ao modo de operar a 

partir de uma investigação. No que diz respeito à etimologia do termo grego poiésis, 

segundo Platão: 

 
Sabe-se que o conceito de criação (poiésis) é muito amplo, já que 
seguramente tudo aquilo que é causa de que algo (seja o que for) 
passe do não ser ao ser é criação, de sorte que todas as atividades 
que entram na esfera de todas as artes são criações; e os artesãos 
destas são criadores ou poetas (poietés) (Platão apud BOSI 2004, p. 
14). 
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Para Alfredo Bosi (2004), o conceito de arte como criação de algo novo foi 

dado por Platão, ou seja, arte como construção humana, como elaboração, como 

criação, como poiésis. Da mesma raiz etimológica surge o termo “poética”, a partir 

de Aristóteles (2006, p. 37-40).O filósofo grego inicia a sua Poética dizendo: 

“Tratemos da natureza e das espécies da poesia”; passa então, a definir as 

características de cada uma, define seus elementos constitutivos e o que as difere 

umas das outras. 

De acordo Aristóteles, este conjunto de características, de ideias, de 

procedimentos orientariam o fazer e o pensar da criação artística: 

 
Realizar diz-se em grego: poiein. De poiein se originaram as palavras 
poeta, poema e poiésis. Posteriormente, como reflexão em torno do 
que eclode em todo poiein, se fundou a Poética. É a interpretação 
filosófica do que é a arte, isto é, o poeta, o poema e a poiésis. [...] Ao 
lado da Poética filosófica, que pensa as obras poéticas por um 
paradigma que lhes é externo, podemos também pensar outra 
Poética, que se origina na dinâmica do próprio fazer poético. Há, 
portanto, duas Poéticas: a que nos advém na palavra do filósofo e a 
que nos advém na palavra do poeta, ou seja, nas obras como 
manifestação da poiésis. (CASTRO, 1998, p.02) 
 

Concluo, portanto, que os experimentos práticos tiveram aspectos de um 

“jogo poético”. Poética enquanto criação de uma prática artística ou o de um estudo, 

através de experiências estéticas, de formas e de procedimentos teatrais. Podemos 

dizer, simplificadamente, que a poética é um campo da filosofia que se ocupa da 

criação artística, do processo criativo em arte. Por outro lado, existe um campo 

filosófico complementar à poética que é a estética, a qual analisa os efeitos 

causados pelas obras de arte, os sentimentos e as sensações que elas nos 

despertam, nos suscitam, enfim, as relações entre a obra artística – analisando sua 

forma, sua harmonia com o belo. 

 

4.4 EXPERIMENTO I: AULA-ESPETÁCULO “O QUINTO CRIADOR: O 

PÚBLICO” 

 

O primeiro experimento consistiu na realização de quatro apresentações 

(segundas e terças, às 20h), em outubro de 2012, no projeto “O que cabe nesse 

palco”, no espaço Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, na cidade de Salvador, 

Bahia.  
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O objetivo principal foi o da formação de espectadores e da 

experimentação de novas possibilidades de criação dramatúrgica e, por meio do 

dispositivo metodológico do processo colaborativo, destacar o público como potente 

criador da cena. 

Nessa primeira etapa do experimento foi formado, como planejado, um 

“Núcleo de produção criativa”6, coordenado artisticamente por mim e constituído 

pelos seguintes jogadores-artistas: oito atores, quatro dramaturgos, quatro diretores, 

um cenógrafo, um figurinista, um DJ/sonoplasta, um iluminador, um fotógrafo, um 

operador de vídeo e um designer gráfico, que demonstraram interesse em investigar 

a formação do espectador a partir de sua inserção na criação da cena.  

Esse núcleo foi composto por convidados com bastante experiência em 

teatro, embora nem todos tivessem trabalhado juntos antes ou em encenações com 

formato de caráter experimental, de improviso e com participação do público. 

Durante as apresentações, me posicionei como observadora participante 

até por conta do caráter investigativo da pesquisa. Estive presente, porém, como 

espectadora e não como jogadora-artista, embora estivesse atenta a qualquer 

demanda extra que surgisse e precisasse resolver. 

O público atingido, ou seja, os jogadores-espectadores que participaram 

dessa primeira etapa, foi composto de estudantes do Ensino Médio, universitários e 

profissionais de diversas áreas, a partir de 14 anos. Como encenadora, conhecia o 

espaço escolhido – Cabaré dos Novos, no Teatro Vila Velha – e já tinha realizado ali 

outros espetáculos. Compreendi que seria ideal por trazer em sua arquitetura um 

palco pequeno, tipo italiano, com estrutura de luz e som, mesas distribuídas com 

serviço de café-teatro, com pouco menos de 100 lugares a depender do formato da 

plateia, permitindo assim, maior possibilidade de interação e descontração. 

 

 
 

  

                                                             
6Jogadores-atores: Cristiane Pinho, Milena Flick, Lulu Pugliesi, Fábio Ferreira, Bruno de Sousa, Kátia 
Leal, Igor Epifânio e Gabriel Camões; jogadores-diretores: Daniel Guerra, Bertho Filho, Jacyan 
Castilho e Caíca Alves; jogadora-sonoplasta: Adriana Prates; jogadora-Iluminadora: Fernanda 
Mascarenhas; jogadora-cenógrafa: Priscila Pimentel; jogadora-figurino/maquiagem: Karina Allata e a 
jogadora-fotógrafa: Alessandra Novhais. 
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Figura 4 - Primeira aula-espetáculo no Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 15 de outubro de 
2012,Salvador-BA. 

 
Fotos: Alessandra Novhais. Nas fotos: Daniel Guerra, diretor convidado do dia, prepara o espaço de 

encenação (esquerda) e explica os procedimentos para o público (direita). 

 

Ressalto que cada diretor convidado teve liberdade em escolher, por 

exemplo, suas metodologias de diálogo com o público ou com os demais criadores 

presentes, todos combinaram alguns caminhos iniciais antes do início das 

apresentações com todo o “Núcleo de produção criativa”. Como pode ser visto na 

foto abaixo, a diretora Jacyan Castilho, antes da apresentação do seu dia como 

convidada, deu algumas indicações ao elenco. 

 
Figura 5 - Jacyan Castilho orienta o elenco. Experimento I, terceira edição. Cabaré dos Novos, Teatro 

Vila Velha, 22 de outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais 

 
Do mesmo modo, cada diretor escolheu o formato que quis no que se 

refere ao posicionamento da plateia no seu dia de participação. Três deles (Daniel 

Guerra, Jacyan Castilho e Bertho Filho) optaram pela utilização de todo o espaço do 

Cabaré dos Novos: palco, bar, espaços vazios entre as mesas. Já Caíca Alves, 

preferiu a utilização do espaço no formato da cena frontal, ou seja, os espaços 
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palco-plateia bem definidos como tradicionalmente usado no palco italiano. Afase 

inicial – entre a chegada do público e a mediação entre estes e os artistas –na maior 

parte das apresentações dessa etapa do procedimento, durou entre 20 e 30 

minutos.  

 
Figura 6 - Mediação entre público e artistas. Experiemento I, primeira edição. Cabaré dos Novos, 

Teatro Vila Velha, 15 de outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais 

 
No decorrer da atividade, o diretor de cada dia escolheu rapidamente os 

atores que, a cada apresentação, estavam disponíveis para a realização da cena, 

bem como para o diálogo criativo com o público, e todos iniciavam a elaboração da 

cena. Cada diretor, como já dito anteriormente, teve a liberdade na concepção da 

cena, de acordo com suas experiências, seus estilos ou de suas metodologias de 

criação através do jogo.  

 
Figura 7 - Diretora convidada Jacyan Castilho em diálogo com os espectadores. Experimento I, 

terceira edição. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 22 de outubro de 2012, Salvador-BA.

 
Foto: Alessandra Novhais. 



73 
 

Da mesma maneira, um sonoplasta, um maquiador, um figurinista, um 

iluminador e um fotógrafo estiveram disponíveis. Os tempos de duração da fase 

criativa e da apresentação final das cenas tiveram uma média de 30 a 50 minutos, 

cada. Assim, a duração total do espetáculo teve o total de 90 minutos. 

Nessa primeira etapa da aula-espetáculo observei que o público se fez 

presente, mas teve pouco envolvimento direto na cena com os atores. Porém, teve 

participação ativa na elaboração criativa a partir da escolha de temas, história-

enredo-situações, de personagens, de ações e no desenvolvimento da cena. 

 
Figura 8-Público criando a partir de temas. Experimento I. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 

outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais 

 
Um dos diretores convidados, em seu dia de participação na aula-

espetáculo, Daniel Guerra, foi o que mais proporcionou aos espectadores presentes 

uma participação direta na construção da cena. Os espectadores foram convidados 

a atuarem juntamente com os jogadores-artistas no espaço cênico, como pode ser 

observado nas fotos abaixo. 

 
Figura 9- Jogadores-artistas e Jogadores-espectadores juntos em cena. Experimento I, Primeira 

Edição. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 15 de outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Fotos: Alessandra Novhais.  
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Um dos pontos positivos que gostaria de destacar nesse primeiro 

experimento foi a criação dramatúrgica desenvolvida nessa primeira etapa. Nela, os 

dramaturgos escolheram duas temáticas para serem lançadas no seu dia de 

participação, que foram: “O dia em que os rios e mares sumiram” e “Eu moro em 

uma faixa de pedestre” (Aldri Anunciação); “Amores líquidos” e “Sociedade da 

espetacularização ou espetacularidade” (Thais Alves); “Há histórias tão verdadeiras 

que às vezes parecem que são inventadas” (Manoel de Barros) e “Curva psicodélica/ 

a mente salta dos trilhos/ Lógica aristotélica/não legarei aos meus filhos” (Paulo 

Leminski), (Luciana Comin); “Minha vida é um facebook aberto e “Salvador: Não sei 

se vou ou se fico” (Vinnicius Moraes).  

 
Figura 10-Dramaturgo convidado: Aldri Anunciação. Experimento I, Primeira Edição. Cabaré dos 

Novos, Teatro Vila Velha, 15 de outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais. 

 

Para a elaboração da cena dramatúrgica, cada dramaturgo convidado se 

inspirou na escolha, pelo público, de um dos temas e em todo material observado 

por cada um deles durante a apresentação. Para isso, em todas as sessões, um 

notebook esteve disponível para que os dramaturgos, caso quisessem, iniciassem ali 

seus primeiros registros, impressões, esboços textuais, observações, sugestões, 

dentre outros, e, posteriormente, em uma média semanal ou quinzenal, entregassem 

o texto da cena produzida para publicação no blog7 de “O quinto criador: o público” 

ou no site8 do Teatro Vila Velha. Os textos criados estão no Anexo B para melhor 

compreensão e articulação do que foi proposto aqui como investigação, ou seja, a 

                                                             
7
 - http://oquintocriadoropublico.blogspot.com.br/ 

8
http://www.teatrovilavelha.com.br/noticias-gerais/633-projeto-qo-quinto-criadorq-disponibiliza-roteiros 
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inserção do espectador como criador da cena e de novas possibilidades de criação 

dramatúrgica. 

Interessante observar como cada dramaturgo se inspirou a partir dos 

temas escolhidos pelo público ou por situações vivenciadas a partir das 

improvisações realizadas com a participação dos atores ou até da plateia presente. 

Cada dramaturgo, em cada dia apresentação, demonstrou através de seu olhar em 

relação ao material produzido durante as aulas-espetáculo, suas particularidades 

nos seus processos dramatúrgicos de criação. Muitas vezes, uma palavra proferida 

por um dos atores durante a apresentação se tornou o mote para a dramaturgia 

desenvolvida. Por exemplo, a dramaturga Luciana Comin utilizou o termo “vaca” 

como o meio de ligação para as três cenas distintas criadas por ela, porém, 

intercaladas no texto “Amores vacas (Porque tudo isso me lembra Alejandro 

González Iñárritu)” como pode ser verificado na leitura do mesmo no Anexo B. 

 
Figura 11- Luciana Comin, dramaturga convidada.  Experimento I, terceira edição. Cabaré dos 

Novos, Teatro Vila Velha, 22 de outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais 

 

Algumas avaliações foram feitas após a primeira etapa do experimento e 

serviram para que fossem feitas algumas adequações para experiências seguintes. 

Observamos que no tipo de jogo proposto, no qual público e artistas interagem para 

criação cênica, há a necessidade de uma espécie de orientação ou instrução 

didática inicial, no começo da apresentação, para que os espectadores tenham 

oportunidade prévia de conhecerem em que consiste o jogo e suas “regras”, da 

mesma maneira que os jogadores-artistas. Além disso, a instrução dada favorece 

uma melhor compreensão e interação entre artistas e espectadores em relação ao 

jogo, como Ryngaert sinaliza: 
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Uma boa instrução permite que os jogadores optem entre várias 
soluções, que inventem uma gama de respostas. Uma instrução 
muito fechada não possibilita o jogo, ela sugere que exista uma “boa 
resposta” prevista com antecedência.  Ela fornece a solução no 
momento mesmo em que a instrução é formulada. Uma instrução 
muito aberta não cria restrições e induções suficientes para ajudar o 
jogador a produzir, elas o mantêm em uma zona demasiado 

indefinida(2009, p. 66) 
 

Observei também a necessidade de rever como a participação do público 

poderia ser maior em todas as etapas de criação das cenas. Para isso, seria 

imprescindível a realização de uma oficina com os atores, antes das apresentações, 

com técnicas improvisacionais – para maior integração e prontidão criativa destes, 

habilidades importantes para o desenvolvimento de um processo cênico como o 

abordado aqui.  Notamos que mesmo os atores, os encenadores, os dramaturgos, 

dentre outros artistas experientes envolvidos nessa vivência cênica apresentaram 

algumas dificuldades em relacionar-se criativamente através do jogo –como a 

maioria dos convidados dessa primeira etapa do experimento – no ato da 

apresentação com a plateia presente. Considerei normal diante da proposta 

investigada. Sobre isso Ryngaert destaca: 

 
Desde que se trate de jogo teatral, aparecem modelos implícitos e 
com eles a ideia de que há “bons jogadores” e “maus jogadores”. 
Seria ilusório negar diferenças ou anular aquisições de uma 
formação profissional. No entanto, a noção de capacidade de jogo 
ultrapassa a simples distinção entre especialistas e não-especialistas 
e não diz respeito apenas à técnica teatral. Escondidos atrás de seu 
savoir-faire, alguns atores têm, no entanto, “dificuldade de jogar” [...] 
Uma formação parcial, restrita a alguns elementos de técnica teatral, 
pode ser um obstáculo ao jogo [...]Os atores veteranos não estão 
isentos de tiques que os preservam do verdadeiro risco e da 
reinvenção que o jogo, no entanto, exige(2009, p. 43-51). 
 

Da mesma maneira, a participação do iluminador, do figurinista, do 

maquiador, do cenógrafo e do sonoplasta precisava ser repensada. Nessa etapa, a 

participação da figurinista e da maquiadora foi limitada ao processo anterior às 

apresentações e tivemos que buscar soluções criativas por conta, principalmente, de 

custos ou de estrutura. O figurino dos atores foi temático, ou seja, a cada 

apresentação o elenco caracterizou-se com temas escolhidos previamente pela 

figurinista, como respectivamente pode ser observado nas fotos a seguir: “Anos 80”, 

“Luau havaiano”, “Retrô” e “Hora de dormir”.  
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Figura 12–Figurinos. Experimento I, Primeira e Segunda Edição. Cabaré dos Novos, Teatro Vila 
Velha, 15 e 16 de outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais. NasFotos, atores interpretam as cenas “Anos 80”(esquerda), na Primeira 

Edição, e “Lual Havaiano” (direita), na Segunda Edição. 

 

Figura 13–Figurinos. Experimento I, Terceira e Quarta edição. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 
22 e 23 de outubro de 2012, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais. Nas Fotos, atores interpretam as cenas “Retrô” (esquerda), na Terceira 

Edição, e “Hora de Dormir” (direita), na Quarta Edição. 
 

Os atores ajudaram nas suas caracterizações, com roupas e acessórios 

pessoais, e tivemos apoio do Acervo Boca de Cena. Além dos temas sugeridos 

pelos dramaturgos acima mencionados, na criação das situações cênicas 

desenvolvidas, a ideia do figurino temático também neutralizou o público, no sentido 

de não o influenciar.  

A maquiagem foi, do mesmo modo, escolhida previamente, de acordo 

com o tema do figurino do dia, ou seja, não foi realizada na hora, como 

anteriormente planejado, assim como a iluminação devido à dificuldade de estrutura. 

A sonoplastia, de acordo com a avaliação feita, poderia ter sido melhor explorada 

pelos atores, diretores e pelo público, por conta da possibilidade técnica montada, 

mas faltou maior entrosamento entre os demais criadores durante as apresentações. 
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4.4.1 Com a palavra: O púbico. 

 

Alguns depoimentos foram colhidos(gravados em áudio de celular) e 

alguns trechos transcritos para uma maior compreensão de como se efetivou a 

participação para alguns espectadores presentes nos dias das quatro 

apresentações, os que aceitaram falar sobre suas impressões no final de cada 

apresentação ou em outros momentos posteriormente. Não foram feitas perguntas 

em forma de questionário, apenas foram solicitadas de maneira espontânea que 

falassem o que sentiram ao participarem da aula-espetáculo.  

Optei em citar trechos dos depoimentos devido à necessidade “da voz” do 

público estar presente neste trabalho, obviamente, sua participação foi de 

fundamental importância para o desenvolvimento desse processo investigativo: 

 

“Não costumo assistir teatro. Fui convidado por um amigo e não sei o que 

dizer. Achei dinâmica a maneira da apresentação, mas não compreendi a história da 

peça” (informação verbal)9. 

 

“Foi legal! Os atores próximos do público. Gostei disso. De conversar com 

eles, deles conversarem com a gente” (informação verbal)10 

 

“Achei a proposta interessante, mas acho que pode ser melhor explorada. 

O público poderia atuar mais junto com os atores” (informação verbal)11 

 
No início, achei diferente a maneira da apresentação da peça. 
Quando os atores explicaram que nós (público) iríamos participar da 
criação do espetáculo junto com eles, com o diretor, com todos. Foi 
confuso, no início. Depois, fui entendendo. Nós, o público, 
escolhemos os temas, as ideias da peça e os atores iam fazendo na 
hora” (informação verbal)12. 

 
Como pesquisa, como experimento, achei válida a ideia. Senti falta 
de uma maior orientação em relação aos procedimentos de como o 
público pode participar da criação da cena. A presença dos atores, 
do diretor e do dramaturgo durante a criação podem ajudar a chegar 
nesses procedimentos de maneira que fique mais claro a 

                                                             
9
 - Depoimento dado por Luis, estudante universitário, após apresentação, outubro, 2012. 

10
 - Depoimento dado por Ana Aúrea, corretora de imóveis, após apresentação, outubro, 2012. 

11
 - Depoimento dado por Patrícia, atriz, após apresentação, outubro, 2012. 

12
 - Depoimento dado por Marcos, estudante do Ensino Médio, após a apresentação, outubro, 2012. 
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participação do público em todos os momentos (informação 
verbal)13. 
 

Além desses depoimentos, durante as apresentações esteve presente, 

Uendel de Oliveira, estudante de Doutorado, no Programa de Pós-graduação em 

Artes Cênicas, da Universidade Federal da Bahia, cuja pesquisa é direcionada para 

a Teoria e crítica em Dramaturgia. Nas quatro apresentações assistidas por ele, o 

mesmo se sentiu à vontade em fazer análise crítica e publicou em seu blog14 

“Falando sobre cenas: Compartilhando olhares” suas impressões em relação à 

proposta de cada dia das apresentações. Abaixo, transcrevo alguns trechos que 

poderão ser lidos na íntegra no blog mencionado, através do link disponibilizado na 

página anterior. 

Sobre o primeiro dia do experimento, destaca-se que Oliveira, por ter 

conhecimento prévio do trabalho artístico desenvolvido pelo diretor convidado do 

dia, enfatizou suas escolhas estéticas, contudo, sinalizou alguns aspectos que 

poderiam ter sido melhor aproveitados. 

 
Daniel Guerra, em coerência com seu projeto artístico pessoal, 
recusa a construção de uma narrativa única e/ou de uma dramaturgia 
linear. Ele rompe com os limites entre palco e plateia, misturando o 
elenco com o público e convidando-o a opinar e discutir 
coletivamente os desdobramentos possíveis do tema escolhido. No 
entanto, apesar de o público aceitar o convite e expressar livremente 
suas opiniões acerca de possíveis andamentos, diversas situações 
construídas pelos atores parecem acontecer à revelia do que o 
público propõe. Inclusive, algumas das discussões trazidas à tona a 
partir da escuta dos espectadores são subaproveitadas [...]Apesar de 
o contexto sugerir o predomínio da improvisação diante da 
possibilidade de criação a partir da participação imediata do público, 
fica a impressão de que os atores apenas executam situações 
generalistas, previamente acordadas, que acabam por abarcar o que 
havia sido proposto exatamente por sua generalidade. Contudo, há 
alguns poucos momentos em que efetivamente as sugestões da 
plateia são atendidas, como, por exemplo, quando o público é levado 
para o palco a fim de viver uma determinada situação numa faixa de 
pedestres, que envolve a presença de um bloqueio à livre circulação 
numa rua – a cena é resultante do depoimento dado por um 
espectador, especificamente. [...].Consequentemente, as 
possibilidades criativas são pouco estimuladas e parcamente 
exploradas, o que fica claro diante do desperdício da liberdade de 
criação permitida à iluminação – executada na hora pela operação de 
luz –, e diante das reações tímidas, ou até mesmo ausentes, do 
elenco às proposições da DJ Adriana Prates, que parecia criar ao 

                                                             
13

 - Depoimento dado por Patricia, estudante de teatro, após a apresentação, outubro, 2012. 
14

 - http://falandosobrecenas.blogspot.com.br/ 
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vivo a sonoplastia do espetáculo. Portanto, luz e som, que poderiam 
render momentos provocantes de exercício criativo, são 
subaproveitados. (OLIVEIRA, 2012a, sem número de página) 
 

Oliveira sinalizou que, no segundo dia, houve maior visibilidade da 

estrutura previamente estabelecida para que os artistas presentes pudessem 

interagir na construção cênica com o público. Entretanto, para ele, apesar da 

experimentação desse dia ter conseguido uma melhor comunicação com o público, o 

que pode ter favorecido, de acordo com seu ponto de vista, uma melhor participação 

dos espectadores no processo, houve por parte da direção uma condução limitada 

apenas ao sorteio das cenas e à indicação do tempo disponível para os atores 

improvisarem as escolhas feitas pela plateia 

 
Permitiu ao público certificar-se da existência de uma estrutura 
previamente estabelecida, dentro da qual o diretor convidado deve 
trabalhar com os atores. Assim, se esclarece a organização do 
tempo – apresentação e apreciação dos temas; escolha e discussão 
de um deles; experimentação prática a partir de improvisação 
(embora a discussão e experimentação possam ocorrer fora dessa 
ordem) –, bem como o papel desempenhado pela figura do 
dramaturgo – além de propor os temas, cabe a ele produzir uma 
dramaturgia escrita a partir do que surgir em cena [...] Apesar da 
organização proposta pelo projeto, os artistas têm espaço para 
experimentação e exploração das possibilidades de interação com o 
público. Inclusive, o diretor convidado da vez – Bertho Filho – parece 
ter encontrado formas de interação com a plateia muito mais claras e 
mais precisas. O tema escolhido, dentre os propostos pela 
dramaturga Thais Alves, pôde de fato ser trabalhado pelo público, a 
quem foi permitido criar, dessa vez. Nessa segunda apresentação, 
os espectadores efetivamente enxergaram suas proposições sendo 
executadas em cena, com clareza. Já a participação do diretor 
pareceu se reduzir a organização do sorteio que permitiu à plateia 
escolher entre os temas; a indicar quando as cenas improvisadas 
deveriam acabar; bem como indicar o fim do tempo total disponível 
para a realização do trabalho. Portanto, a presença da direção foi 
extremamente tímida, o que acabou transferindo ao público e, 
principalmente, para o elenco, a função efetiva de diretores da 
cena.(OLIVEIRA, 2012b, sem número de página) 
 

A ênfase dada no terceiro dia por Oliveira foi relacionada à direção, a 

qual, segundo ele, conduziu bem as improvisações de maneira que houve uma 

maior dinâmica e maior cuidado estético. Além disso, observou que houve também 

uma melhor sintonia entre os atores e a plateia e, por isso, muitas das proposições 

dos espectadores foram atendidas cenicamente. 

 
Nesta apresentação, a direção mostrou-se muito mais presente. 
Jacyan Castilho conduziu as improvisações cuidando da maneira 
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como as mesmas se intercalaram, assegurando dinâmica às cenas 
com diversas proposições de ritmo. Além de permitir um maior 
acabamento estético a essa apresentação, a diretora e o elenco 
puderam, inclusive, imprimir um registro cômico claro ao desenvolver 
as situações e tipos propostos pelo público, que expressou seu 
prazer em diversos momentos de riso alto, respondendo aos 
estímulos recebidos. Aliás, o público, estrela desse projeto, mais uma 
vez, viu claramente suas proposições postas de pé – apesar de, por 
motivos de exequibilidade, nem todas as cenas propostas terem sido 
realizadas. Embora o público tenha usufruído de menos espaço para 
discutir coletivamente as situações propostas dessa vez, isso não 
impediu que ele tivesse suas sugestões escutadas mesmo assim, 
após ser provocado por trechos de dois poemas apresentados pela 
dramaturga Luciana como disparadores. Antes o contrário, reduzir o 
espaço de consulta à plateia se revelou benéfico, já que a direção 
pôde equilibrar os momentos dedicados à captação das propostas 
criativas e os dedicados à criação propriamente dita, equalizando as 
contribuições oriundas dos diversos criadores envolvidos – inclusive 
as da iluminação e da sonoplastia - principalmente -, realizada por 
Adriana Prates. A estrutura de jogo que caracteriza a criação teatral, 
e que no caso das apresentações dentro do projeto O quinto criador 
tem se tornado mais evidente, ao mesmo tempo em que assegurou a 
abertura necessária às improvisações, determinou os contornos 
indispensáveis para que elas tivessem início, desenvolvimento e 
conclusão. Inclusive, talvez por conta da condução de Jacyan, os 
atores demonstraram-se seguros ao serem deixados livres para 
improvisar, identificando os limites surgidos dentro das próprias 
situações improvisadas, e contando sempre com o olhar atento da 
direção para determinar os momentos de cruzamento e 
encerramento de cada cena [...] O quinto criador: o público, como 
projeto exploratório e recém-criado, está sujeito e aberto a 
questionamentos diversos. No entanto, ao longo de sua execução, e 
com trabalho da diretora Jacyan Castilho, mais precisamente, O 
quinto criador consolida a parceria criativa entre direção, 
dramaturgia, equipe técnica, elenco e público. Fica “provado” que, 
apesar dos avanços ainda necessários, é possível aliar-se 
criativamente com o público, sem descuidar dos elementos 
propriamente estéticos, assegurando ao espectador o deleite de se 
apropriar do seu duplo lugar de receptor e propositor. (OLIVEIRA, 
2012c, sem número de página) 
 

No último dia de experimento, Oliveira trouxe em sua análise algumas 

observações referentes ao fato de que a condução pela direção, nesse dia, não ter 

tido uma proposição estética e que, em alguns momentos, foram praticados alguns 

exercícios didáticos que, para ele, não estavam coerentes com a proposta ali 

experimentada. 

 
Mais uma vez, o público foi convidado a escolher um tema entre os 
propostos pelo dramaturgo e a discutir o mesmo coletivamente, a fim 
de gerar situações que pudessem ser improvisadas pelos atores, 
com a condução do diretor. Apesar da participação do público 
constituir o elemento principal do projeto, e de o trabalho de Caíca ter 
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sido, inicialmente, coerente com esta proposta, grande parte das 
diversas situações sugeridas a partir das provocações feitas à plateia 
não se converteu em cena. A direção não demonstrou ter qualquer 
proposição estética e Caíca forneceu indicações por vezes 
contraditórias ou excessivamente vagas, como por exemplo: “vamos 
nos jogar”, “vamos ver a estética que aparece”, etc. Por não contar, 
portanto, com a condução precisa do diretor, o elenco foi 
subaproveitado e se apresentou, em certos instantes, disperso, por 
não ter à disposição elementos suficientes que lhe possibilitasse 
improvisar criativamente, o que reforçou a sensação de se estar 
diante de exercícios escolares colocados sobre o palco – exercícios 
que são muito úteis, mas nos contextos em que eles cabem [...] 
Realizadas as quatro apresentações que compunham o projeto O 
quinto criador: o público, a idealizadora do mesmo pode afirmar que 
alcançou seu objetivo, apesar das ressalvas e dos desafios que ela 
poderá enfrentar caso deseje realizar novas edições desse projeto, 
ou mesmo refletir sobre o papel do público. Quem acompanhou 
todas as apresentações, pôde se certificar que, de fato, é possível 
articular os diversos “criadores” – dramaturgo, diretor, elenco, equipe 
técnica e público –, numa situação de criação em tempo presente, 
sem descuidar dos aspectos estéticos e da preocupação de 
promover uma experiência prazerosa para o espectador. (OLIVEIRA, 
2012d, sem número de página) 
 

Todas essas impressões acima descritas foram avaliadas por mim e 

discutidas com o “Núcleo de produção criativa”. Muitas delas foram avaliadas para o 

redirecionamento de algumas posições e procedimentos, porém, sempre sem perder 

de vista os aspectos elencados como motores para este estudo: A possibilidade do 

público ser inserido na criação da cena juntamente com os demais conhecidos 

criadores. 
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5 DESMONTAGEM CÊNICA II: SEGUNDO EXPERIMENTO 

 

O jogador é aquele que se “experimenta”, multiplicando suas 
relações com o mundo. Numa perspectiva de formação, a aptidão 
para o jogo é uma forma de abertura e de capacidade para 
comunicar. Ela desenvolve a conscientização de novas situações e 
um potencial de respostas múltiplas, ao invés de um recuo a terrenos 
familiares e da aplicação sistemática de estruturas preexistentes. 

 
Jean Pierre Ryngaert (2009) 

 

5.1 UM JOGO JOGADO DE MANEIRA POÉTICO-PEDAGÓGICA 

 

Em março de 2013, a aula-espetáculo “O quinto criador: o público” foi 

convidada para participar, como atividade formativa, do Festival Latino Americano de 

Teatro (FILTE), o qual aconteceria entre o final de agosto e início de setembro do 

mesmo ano, na cidade, de Salvador, Bahia. Além disso, o projeto também foi 

convidado para se tornar residente no Teatro Vila Velha, nesse mesmo ano, com 

apresentação no Cabaré dos Novos. 

Diante dos mencionados convites, da minha parte houve, obviamente, 

interesse imediato pela possibilidade de divulgação do experimento em um festival 

latino-americano de teatro que, há alguns anos, já faz parte do calendário cultural-

artístico da cidade e pela estrutura que um evento e um teatro poderiam oferecer. 

Nos primeiros diálogos com o diretor e curador artístico do FILTE, Luís 

Alberto Alonso, sobre a participação no festival, deixei claro o caráter investigativo e 

experimental, por se tratar de pesquisa acadêmica de Doutorado e, por isso, a cada 

experimento, havia a flexibilidade e a necessidade de reavaliar o formato.  

Dessa forma, expliquei rapidamente algumas mudanças necessárias, de 

acordo com a avaliação feita no final do experimento anterior, como, por exemplo, a 

realização de uma oficina de jogos improvisacionais para os prováveis jogadores-

atores, de modo que antecedesse às apresentações no festival, já que antes das 

mesmas não seriam realizados ensaios. 

Sobre o termo “oficina”, importante sinalizar a definição nesta abordagem. 

No Dicionário “A linguagem da Cultura”, produzido pelo SESC, São Paulo, o referido 

termo está definido assim: “Oficina:  1) curso informal de breve duração ministrado 

para o aprendizado de uma técnica ou disciplina artística, sem objetivos oficialmente 
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profissionalizantes; 2) laboratório (local o recinto); em francês, ateliê, em inglês, 

workshop” (CUNHA, 2003, p. 81). 

A oficina  tem sido bastante utilizada nas atividades artístico-pedagógicas 

nos formatos de ensino-aprendizagem tidos como não formais. Para Narciso Telles 

trata-se  

 
[...] de uma ação pedagógica ativista, em que o professor-oficineiro 
direciona as atividades de forma a estabelecer um exercício dialético 
entre o seu conhecimento e o que o os participantes trazem de seu 
universo sociocultural. Nesta medida, a oficina torna-se um momento 
de experimentar, refletir e elaborar um conhecimento das 
convenções teatrais, buscando instrumentalizar os participantes de 
um conhecimento teatral básico, vivência de uma atividade artística 
que permite uma ampliação de suas capacidades expressivas e 
consciência de grupo (2009, p. 235). 
 

Portanto, considero que esse segundo experimento teve um caráter de 

jogo poético-pedagógico, porque buscou melhor preparação e integração dos 

jogadores-atores através da oficina no que diz respeito ao aprimoramento de 

técnicas improvisacionais do teatro e aplicá-las para o aprimoramento dos prováveis 

jogadores-atores e, a partir desse processo, construir o formato da nova vivência 

poética.  

As aulas-espetáculo não teriam ingressos cobrados, em razão de seu 

caráter formativo, ademais, porque o público é considerado um dos elementos 

criadores. Da mesma maneira, a oficina de jogos improvisacionais também teria 

acesso gratuito para os participantes selecionados.  

Além disso, o espaço para as apresentações precisava ter o formato 

próximo ao Cabaré dos Novos (Teatro Vila Velha), pela proximidade do público e 

pela descontração favorecida pelo ambiente de um café-bar. Houve compreensão 

por parte de Alonso; combinamos que, assim que ele tivesse alguma posição sobre 

as solicitações feitas, me daria retorno para que pudesse iniciar o “Núcleo de 

produção criativa” para o segundo experimento. 

“O quinto criador: o público”, por ter sido selecionado como atividade 

residente do Teatro Vila Velha, teve espaço disponibilizado para a oficina de 

preparação em jogos improvisacionais – às segundas-feiras pela tarde, de julho a 

agosto de 2013 – teríamos sete encontros para sua realização, com carga horária 

total de 21 horas. 
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A essa altura, o FILTE sinalizou positivamente que teríamos duas 

apresentações no festival, nos dias 31 de agosto e 01 de setembro (sábado e 

domingo, às 18h), com entrada gratuita, porém, respeitando o limite de pessoas no 

espaço.  

 

5.2 OFICINA DE JOGOS IMPROVISACIONAIS 

 

Como tudo se encaixou com o formato planejado para o segundo 

experimento, iniciei, no final de junho e começo de julho, a divulgação das inscrições 

da oficina gratuita para a seleção de 20 participantes interessados em jogos 

improvisacionais.  

A divulgação foi feita através do facebook (rede social) e do e-mail criado 

para a atividade. Os interessados enviaram dados e demonstraram, por meio de um 

texto de no máximo de dez linhas, o seu interesse ou experiência com  

improvisação. Para minha surpresa, em pouco mais de duas semanas de inscrições, 

deparei-me com quase duzentos inscritos.  

Foi então que resolvi fazer uma triagem, ou seja, enviei por e-mail um 

questionário (APÊNDICE B)com duas perguntas, elaboradas por mim, para alguns 

inscritos, pois tinha ficado em dúvida com relação à disponibilidade, interesse ou 

experiência em jogos improvisacionais: 

 
Estamos curiosos sobre você. Ajude-nos a definir sua participação 
respondendo este questionário abaixo: 
 
Leia com atenção e marque com um X as respostas que justificam 
sua participação: 
 
1 - Sobre a oficina/treinamento em jogos improvisacionais: 
(   ) É uma oficina para iniciantes em teatro; 
(   ) Tenho já alguma experiência como ator; 
( )Já participei de atividades como jogos teatrais e tenho boa 
desenvoltura com essa técnica; 
()É uma oficina/treinamento em jogos improvisacionais necessária à 
participação no experimento “O quinto criador: o público”; 
( )Não estou fazendo nada e quero aproveitar meu tempo para 
conhecer gente e o teatro; 
(   ) Tenho disponibilidade para participar da oficina gratuita de 15 de 
julho até 26 de agosto (segundas – das 14h às 17h) 
 
2 - Durante a oficina, alguns convidados ministrarão diferentes 
técnicas de improvisação para que os 20 selecionados sejam 
aprimorados. No final da oficina, serão selecionados 5 a 7 
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jogadores/atuantes (os que demonstrarem ter o perfil do 
experimento) para participarem de 02 apresentações do experimento 
“O quinto Criador: o público” durante o Festival Latino Americano de 
Teatro (FILTE), nos dias 31/08 e 1/09, 18h, no Cabaré dos Novos – 
Teatro Vila Velha. 
 
(   ) Não tenho disponibilidade para estas datas; 
(   ) Ótimo! Tenho disponibilidade; 
(   ) Tenho receio se estarei preparado (a) para participar de 
apresentações em que a cena é criada na hora com o público; 
(   ) Estou bem animado (a) e estimulado (a) para participar do 
experimento porque tenho boa desenvoltura com improvisação e 
com o público. 
 

Os questionários ajudaram tanto os inscritos a compreenderem melhor do 

que se tratava a proposta, como a colher mais informações dos candidatos. Com 

isso, fiz uma triagem com, aproximadamente, 30 pré-selecionados. 

Já conhecia alguns inscritos de outras experiências com teatro – como os 

que participavam de peças profissionais em Salvador, do Curso livre e da graduação 

da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e os que cursavam a 

Universidade Livre do Teatro Vila Velha. Poucos não possuíam experiência com 

teatro. Escolhi, por fim, 23 integrantes para a oficina de treinamento. Justifico que 

resolvi selecionar esse número por conta da evasão natural, o que normalmente 

acontece em atividades formativas como essa. 

 
Figura 14- Participantes da Oficina de treinamento em jogos improvisacionais. Experimento II. 

Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 15 de agosto de 2013, Salvador-BA. 

 
 Foto: Priscila Pimentel. 
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O perfil dos selecionados variou entre a faixa etária de 16 a 35 anos. 

Alguns com experiência teatral, outros estudantes da Escola de Teatro – UFBA, 

participantes de cursos livres e poucos sem nenhuma vivência prévia com teatro. 

Após a seleção dos possíveis jogadores-atores, toda nossa comunicação foi feita 

através de e-mail, do blog de “O quinto criador: o público” e da página no Facebook 

– criada apenas para os participantes acompanharem o desenvolvimento da oficina, 

com sugestões de vídeos, com textos, com fotos tiradas durante todo o processo, 

com comentários, com dúvidas; enfim, uma espécie de diário de bordo. 

Paralelamente ao período da seleção dos jogadores-atores, planejei os 

encontros, a metodologia e entrei em contato com alguns colegas colaboradores. 

Convidei os que tinham afinidade ou interesse com a proposta para partilharem suas 

experiências e fiz um calendário para participação de cada um durante a oficina.  

Dessa forma, tivemos o prazer de ter Melissa Mardones Shand, atriz e 

pesquisadora chilena, que estava em Salvador para fazer intercâmbio com grupos 

teatrais que desenvolvem a criação colaborativa; João Lima, diretor, ator e 

conhecedor de técnicas de clown; e Tharyn Stazak, de Santa Catarina, estudante de 

Doutorado no PPGAC-UFBA, pesquisadora do Drama como método de ensino, 

introduzido no Brasil por Beatriz Cabral (2006). Os convidados-colaboradores teriam, 

no seu dia de participação, uma média de 90 minutos para compartilharem suas 

experiências com jogos improvisacionais, performance, criação colaborativa, clown, 

interatividade com o público, dentre outras. 

Todos os dias, no primeiro ou no segundo horário da oficina (14h às 

15:30h ou das 15:30h às 17h, respectivamente), a depender da disponibilidade dos 

colegas-colaboradores convidados fazia com os participantes, atividades de 

integração, de sensibilização, de concentração e de prontidão, até chegar nos jogos 

improvisacionais. O desafio foi de conseguir, em apenas sete encontros, através de 

exercícios e jogos, chegar a um estado de confiança e de cumplicidade tão 

necessário para uma atividade como a proposta aqui.   

Assim, escolhi alguns jogos utilizados em processos educacionais 

variados – até para testar e conhecer melhor as experiências do grupo com jogos de 

improvisação – desde “Jogos teatrais” de Viola Spolin (1992), no que diz respeito ao 

“Onde”, “O quem” e “O quê” – como possibilidade do exercício de construção da 

estrutura cênica (espaço, personagem e situação) para o desenvolvimento da cena 

no que diz respeito ao início, meio e fim das improvisações – até as técnicas do 
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“Teatro do Oprimido” de Boal (1988), como a “Dramaturgia simultânea”, o “Teatro-

Fórum” e o “Teatro Imagem” –com o objetivo de treinar o desempenho criativo do 

grupo no que se refere à criação de situações a partir de temas, a sequência de 

acontecimentos e desfecho; o sistema “coringa”, no qual um jogador-ator inicia uma 

improvisação e outro o substitui durante a cena; e o treinamento da expressividade 

corporal por meio de temas.  

Além disso, durante a oficina e o desenvolvimento do grupo, busquei criar 

novas possibilidades a partir de músicas, trechos de textos, imitação, dublagem, 

objetos, adereços, vídeos, projeções, imagens, dentre outros. 

Da mesma maneira, simulava entre os jogadores a presença do público, 

ou seja, quando um grupo não estava jogando, estava atuando como plateia, para 

que pudéssemos ter uma ideia de possibilidades de participação e intervenção dos 

espectadores. 

Todos os 23 participantes sabiam, desde o início da oficina, que, ao final 

da mesma, seria realizada uma nova seleção e que seriam escolhidos de cinco a 

sete jogadores-atores para participarem das duas apresentações no FILTE. Os 

critérios observados para essa nova seleção seriam a disponibilidade, o interesse, a 

integração e o desenvolvimento durante o processo formativo. Desse modo, muitas 

observações foram realizadas por mim ou pelos colegas colaboradores convidados, 

diante do avanço ou das dificuldades enfrentadas. 

Postos esses aspectos, outras questões surgiram, como a dúvida se 

todos os participantes da oficina conheciam o espaço do Cabaré dos Novos (Teatro 

Vila Velha), local onde seriam realizadas as duas apresentações. Como alguns 

(poucos) não conheciam, levei o grupo todo para uma aula-visita ao local, dei as 

primeiras informações sobre como o espaço cênico poderia ser utilizado e, também, 

acerca da proximidade do público com os jogadores-atores. 

Observei, a partir do terceiro encontro, a ausência de alguns participantes. 

Obviamente, era a esperada evasão natural. Sempre fazia, no final do encontro, 

uma roda de avaliação e de autoavaliação, na qual alguns esclarecimentos eram 

feitos, como a necessidade da frequência e da participação de todos durante a 

oficina, pois eram fatores preponderantes para que pudesse analisar o 

desenvolvimento de cada um e, também, se as necessidades individuais e coletivas 

se afinavam com as características ideais para a seleção dos que ficariam para as 

apresentações. 
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Na roda de autoavaliação, os participantes traziam para os demais alguns 

aspectos relevantes que ainda precisavam conquistar, como: escuta; relação entre 

os participantes (química); ocupação do espaço que atua, sem esquecer-se da 

visibilidade do público; personagem-papel-perfil, alguns jogadores repetiam um 

mesmo tipo quase sempre; observar a possibilidade de trazer novas construções; 

enriquecer mais a cena com detalhes (personagens com ritmos diferentes, ações, 

postura, gesto, voz, silêncio, dentre outros). 

 

5.3 ARTICULAÇÕES COM O TEATRO-ESPORTE DE KEITH JOHNSTONE 

 

Não tive antes de propor esse processo nenhum contato prático ou 

teórico com o método de improvisação de teatro-esporte, criado por Keith Johnstone 

no final dos anos 1950. Quando realizei os primeiros experimentos da aula-

espetáculo, o Prof. Cajaíba, orientador deste estudo, observou algumas 

aproximações com o referido método e sugeriu que buscasse informações e 

verificasse alguma possível articulação entre as propostas. 

Segundo Vera Cecilia Achatkin (2010), o teatro-esporte nasceu como aula 

aberta de teatro diante da plateia e o objetivo de Jonhstone com seu método era o 

de devolver a espontaneidade ao ator, direcionando-o como o fator central da 

criação teatral. Busca, da mesma forma, ativar e resgatar a relação primordial entre 

palco e plateia, estruturando a aplicação do método como obra artística (o 

espetáculo teatro-esporte15) tornando o público parte integrante e fundamental na 

criação do espetáculo. 

Após algumas leituras sobre o teatro-esporte observei algumas 

características que o aproximam desta pesquisa como, a exemplo da estrutura de 

jogo para as improvisações – sendo que no método de Johnstone, tal estrutura 

assemelha-se a uma partida de futebol, com times, jogadores, regras e juiz e há 

também a relação com os espectadores no processo de criação do espetáculo. 

Alguns procedimentos que surgiram intuitivamente durante a oficina de jogos 

improvisacionais são semelhantes aos aplicados no teatro-esporte, como a utilização 

de cartões coloridos – que, no experimento aqui relatado, serviram para o público 

escrever palavras durante a escolha de temas para as improvisações ou para 

                                                             
15

 - Keith Johnstone criou outras estruturas de espetáculos de improviso: “Gorilla Theatre”, “Micetro 
Impro” e “Life Game”. 
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avaliação do desenvolvimento da cena, uma espécie de termômetro. Sobre isso, 

Achatkin (2010) explica que existem versões de alguns jogos que nasceram da 

prática de diferentes companhias que possuem o teatro-esporte em seu repertório e 

exemplifica com algumas versões: 

 
Teatro-esporte regular: A partida consiste em cenas livres, jogos 
específicos e desafios, estes últimos em número de três. O juiz alerta 
para o risco de falência da cena (cartão amarelo) e, se o time não 
conseguir reverter a situação rapidamente, é aplicado o cartão 
vermelho, que resulta em expulsão. Há também penalidades que 
valem para os atores e para o público. (2010, p.210). 

 
Partida dinamarquesa: O público decide quem é o vencedor, por 
meio de gritos, palmas ou placas indicativas das cores dos times. Há 
um apresentador que coordena a partida, ouvindo a plateia, 
explicando as regras dos jogos e distribuindo as penalidades (p. 210-
211). 
 

Durante o período da realização da oficina de jogos improvisacionais, 

naturalmente como já justificado, inseri algumas experiências que iriam fazer parte 

das apresentações, as quais, podem ter possíveis articulações intuitivas com alguns 

jogos do teatro-esporte, como a possibilidade da plateia escrever em cartões 

coloridos palavras sorteadas para dar início às improvisações. Isso foi 

experimentado com os próprios participantes da oficina, ou seja, simulei a presença 

de jogadores-espectadores e jogadores-atores, em grupos escolhidos por mim, com 

a intenção também de observar os que se integravam bem nas atividades coletivas 

propostas.  

Com o exercício da palavra escrita no cartão colorido, após o sorteio das 

palavras e a escolha de grupos menores, percebi que o improviso foi bem mais 

rápido, instantâneo, ou seja, os jogadores não tinham muito tempo de combinar 

nada. Um iniciava algo e os outros compravam a ideia. Observei que o ideal seria 

que isso acontecesse em todos os momentos.  



91 
 

Figura 15- Oficina treinamento em jogos improvisacionais. Experimento II. Cabaré dos Novos, Teatro 
Vila Velha, agosto de 2013, Salvador-BA. 

 
Foto: Priscila Pimentel. Na foto: Cartão colorido e a escrita da palavra para o improviso. 

 

Para as apresentações da aula-espetáculo, algumas ideias surgiram no 

período da oficina, resolvi então, elaborar um cardápio-folder (APÊNDICE C) com 

alguns itens para ajudar o público a escolher temas, estilos de músicas, 

personagens, locais, dentre outros. Esse elemento também serviu como folder, pois 

continha a ficha técnica das apresentações. O mesmo foi colocado, assim como 

outros objetos, dentro de caixas-kits em cima das mesas no espaço onde os 

jogadores-espectadores se sentaram durante cada apresentação. 

Da mesma maneira, distribui cartões amarelos, verdes e vermelhos dentro 

das caixas-kits para que o público utilizasse, em determinado momento, se fosse 

perguntado se a cena deveria seguir (se a cena estava bem desenvolvida), seria 

utilizado o cartão verde; se a cena deveria parar imediatamente (interrupção da cena 

para novas propostas), seria utilizado o cartão vermelho; ou se deveria mudar algo 

(situação, tema ou personagem, dentre outros), seria utilizado o cartão amarelo. 

 
Figura 16- Cardápio-folder, cartões coloridos, objetos e caixa-kit.Experimento II, primeira edição. 

Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 31 de agosto de 2013, Salvador-BA. 

 
    Foto: Priscila Pimentel 
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Outra proposta que surgiu durante a oficina foi a de improvisação a partir 

da escolha de objetos.  Apresentei alguns objetos como estímulo para improvisação 

em grupos maiores, como na cena que denominei “Terra em transe”. Quando a 

improvisação era realizada em grupos de oito a dez participantes (grupos grandes) a 

tendência era cada um buscar o destaque individual, sem buscar a integração com o 

grupo, algo tão importante em atividades improvisacionais. 

 
Figura 17 -Improvisar a partir da escolha de objeto. Oficina treinamento em jogos improvisacionais. 

Experimento II. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, agosto de 2013, Salvador-BA. 

 
Fotos: Priscila Pimentel 

 

5.4 EM IMPROVISAÇÃO EXISTE CERTO OU ERRADO? 

 

Para Ryngaert (2009) “O espírito do jogo, por sua vez, consiste em 

considerar toda nova experiência como positiva, quaisquer que sejam os riscos a 

que ela nos expõe” (p.61). No decorrer da oficina, sempre deixei claro para os 

participantes que não existe certo ou errado em improvisação. O importante sempre 

é buscar soluções para os desafios que surgem e saber aproveitá-los como novos 

ingredientes.  Alguns aspectos devem ser observados para o tipo de jogo aqui 

proposto. São eles: 

 

 Escuta: jogadores-atores entre si, no momento da criação e da cena, e, 

principalmente, a escuta do público. Ouvir o que os espectadores sugerem 

(eles são criadores também). Além disso, ouvir o que o colega fala na cena é 

importantíssimo para não falarem todos ao mesmo tempo e, com isso, a 

cena fique confusa e dificultar a compreensão da plateia; 
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 Prontidão e aceitação com o que é proposto pelo outro: o tempo em 

improvisação é muito curto, ou melhor, quase inexistente. Nem sempre será 

possível a criação de cenas bem estruturadas e combinadas, portanto, 

quando alguém tiver uma ideia, o grupo aceita e busca realizar da melhor 

maneira. Durante a cena, observar os acontecimentos e adaptá-los de 

acordo com o que o público sugere ou interfere; 

 Cuidado com o parceiro de cena: no teatro a gente “faz de conta que bate”, 

“faz de conta que empurra”, “faz de conta que joga no chão”, dentre outras 

situações que exigem contato físico. Treinar maneiras de como fazer isso, 

sem machucar o colega; 

 Regra básica: logo que um tema for sugerido acionar rapidamente o “Quem” 

(Quais personagens-perfis podem fazer parte desse tema? Qual 

personagem-perfil fará? Qual o papel dele na situação?); “Onde” (a cena se 

passa onde? Por exemplo, sala? Praia? Cinema?) e “O quê” (o que 

acontece? Início, meio e fim). Ou seja, a partir do tema, criar uma situação, 

pensar no lugar no qual a mesma acontece, pensar no personagem (seu 

perfil e sua participação na história ou situação) e como pode começar e 

terminar; 

 Observação: observar sempre a cena, mesmo atuando; saber onde se 

posicionar no espaço; se de onde está o público tem uma boa visão do todo, 

se fica na frente de algum colega; se a improvisação está tomando um 

caminho estranho; como ajudar para retornar a ideia lançada pelo público 

(não esquecer que os espectadores são criadores também); 

 Cuidado com o público: é possível que nem todos os espectadores queiram 

participar da cena. Caso, em alguma cena ou situação, necessite de alguém 

da plateia, convidar; caso aceite, tudo bem, mas caso contrário, não forçar – 

não colocar a pessoa convidada em situação constrangedora ou 

inconveniente; 

 Temáticas mais profundas: pode acontecer de surgir algum tema que exija 

mais profundidade, ou seja, traga questões que não podem ser 

transformadas apenas em comédia, ou em busca do riso fácil, porém já 

percebemos que o caminho mais curto, em um processo de improvisação 

como esse, é cair nessa armadilha. É importante tentar outras 
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possibilidades, de repente, até demonstrar opções – fazer as cenas com as 

alternativas –ao público e deixar ele decidir qual a melhor; 

 Detalhes enriquecem a cena: Buscar enriquecer os personagens e situações 

propostas com detalhes, como idade (se é velho, novo, dentre outros), com 

a voz, com gestos, com manias, com posturas; caso precise fazer de conta 

que está lavando pratos ou varrendo a casa, por exemplo, agir como se 

estivesse realmente pegando nos objetos, tornando o mais próximo da 

realidade possível; 

 

5.5 PARTILHAS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 No decorrer das participações dos colaboradores convidados, fiquei como 

observadora, o que possibilitou uma análise mais distanciada do grupo.  

 
Figura 18 -Partilha de experiência com Melissa Mardones Shand. Oficina treinamento em jogos 

improvisacionais. Experimento II. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, agosto de 2013, Salvador-BA. 

 
Foto: Priscila Pimentel. 

 

Todos trouxeram experiências enriquecedoras para o processo, sobretudo 

Melissa Mardones Shand a qual teve participação fundamental, ao partilhar suas 

experiências com o grupo de jogadores-atores. Segundo Melissa, foi feito um 

trabalho sobre a estrutura dramática, com ênfase na composição da história: início, 

meio e fim. Ela inseriu o conceito de "motor" da ação para identificação do que move 

a cena, o que faz com que a ação se desenvolva. Também foram feitas 

improvisações, tal qual, provavelmente, aconteceria nas apresentações (com a 
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utilização dos cartões coloridos para a escrita de uma palavra e sorteio dos cartões), 

com o uso das palavras escolhidas como motores para o improviso.   

Algumas considerações levantadas por Melissa foram discutidas com o 

grupo na roda de avaliação como: a aceitação como método (a tudo, sim!); o 

treinamento e desenvolvimento da espontaneidade; a escuta total(própria e do 

outro); o desenvolvimento da capacidade de adaptação; a liberação da imaginação; 

o corpo como elemento criativo (criação de ambientes e objetos); a visão periférica; 

o reconhecimento de bloqueios ou de resistências; identificação e aceitação das 

propostas que promovessem a ação, a cooperação, a solidariedade e a construção 

conjunta. 

João Lima partilhou suas experiências com exercícios e jogos sobre o 

corpo no espaço, a relação dos jogadores-atores com a plateia, a criação 

instantânea e a sequência da história a ser improvisada. Desse modo, alguns pontos 

que já vinham sendo sinalizados, também foram apontados por ele: 

 

 O corpo no espaço: em alguns momentos, os atores entram na cena e não 

se preocupam se estão sendo bem vistos por todos e acabam fechando ou 

amontoando a cena, fica confuso, e além disso, não investem nos níveis 

espaciais (sentado, deitado, em pé); 

 Alguns insistem em fazer apenas um tipo de personagem-perfil-papel: não 

investem em outros tipos, como crianças, velhos, etc.; também não há 

investimento nos ritmos dos personagens (lento, rápido, silencioso, falador, 

voz baixa, voz alta, dentre outros); 

 Corpo e voz: o corpo também fala. Então, é preciso utilizá-lo como 

ferramenta de criação no improviso. A fala precisa ser bem articulada para 

que todos compreendam. Cuidado com os exageros (gritos, violência física, 

por exemplo). Além disso, ter consciência que, em um diálogo, um fala e o 

outro escuta. Observar o momento da respiração da cena, pois se todos 

falarem ao mesmo tempo, ficará incompreensível; 

 Relação: o jogo necessita de integração, dificulta quem se isola na sua ilha 

(individualidade). Quando alguém propõe algo e sua ideia não for aceita por 

todos, não resistir à nova proposta, estar aberto para entrar rapidamente em 

outra situação. Saber sair da sua e entrar na do outro e vice-versa. É um 

exercício contínuo de alteridade. 
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No último dia da oficina tivemos a presença da colega colaboradora 

convidada Tharyn Stazak. Ela deu uma pequena contribuição da técnica do Drama. 

Trouxe objetos e pequenos trechos de textos como pré-textos, dividiu a turma em 

três grupos e cada grupo criou uma situação-história inspirada nos pré-textos 

recebidos. Depois apresentaram suas situações-histórias. Alguns grupos criaram 

mais de uma opção. Os atores tiveram que escolher apenas uma e também criaram 

seus personagens nas situações-histórias escolhidas. No final, cada grupo, a partir 

de improvisação, apresentou suas situações-histórias. 

 
Figura 19– Tharyn Stazak e o pré-texto para criação das situações-histórias. Oficina treinamento em 

jogos improvisacionais. Experimento II. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, agosto de 2013, 
Salvador-BA. 

 
Foto: Priscila Pimentel 

 

A proposta era que as cenas acontecessem até cada grupo encontrar 

uma finalização. O primeiro grupo parou em determinado ponto da sua situação-

história. O segundo grupo, então, continuou a partir do ponto que o primeiro grupo 

parou e desenvolveu sua história. Da mesma forma, como aconteceu com a 

finalização do segundo grupo, o terceiro começou de onde este parou, mas cada 

grupo não perdeu suas características, como seus personagens e as situações-

histórias criadas inicialmente. 
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Figura 20 - Grupo improvisando a situação-história.Oficina treinamento em jogos improvisacionais. 
Experimento II. Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, agosto de 2013, Salvador-BA. 

 
Foto: Priscila Pimentel 

 
Na roda de avaliação, no final desse encontro, foi destacada a dificuldade 

que alguns participantes tiveram com essa experiência, contudo, também foi 

sinalizado o crescimento de todos durante todo o processo da oficina. 

 

5.6 FINAL DA OFICINA  

 

Chegamos, então, ao momento de selecionar, entre os participantes da 

oficina, cinco a sete jogadores-atores que tivessem o perfil coerente com a proposta 

do experimento “O quinto criador: o público”. Observei, principalmente, a integração 

no grupo, a escuta, a generosidade, a habilidade de improviso e a prontidão. 

Finalmente, escolhi entre o grupo, sete participantes para os experimentos das 

aulas-espetáculo no FILTE. Além disso, resolvi escolher alguns jogadores suplentes, 

caso algum selecionado entre os sete não pudessem participar, por exemplo. 

Também defini todo o “Núcleo de Produção criativa” para o segundo experimento. 

Durante as semanas que aconteceram a oficina, entrei em contato com 

algumas pessoas ligadas a ambientação cênica,  o figurino, a iluminação, a 

sonoplastia e a maquiagem. Assim, foi formado o “núcleo de produção criativa”16. 

Alguns acompanharam mais de perto o processo e participaram de alguns encontros 

                                                             
16Jogadores-atores: Amaurih Oliveira, Amanda Shapovalov, Joseane Santana, Felipe Viguini Doria, 
Gabriel Camões, Karol Senna, Saulo Santos; Jogadores-dramaturgos: Diego Pinheiro, Hayaldo 
Copque; Jogadores-diretores: Melissa Mardones, João Lima: Jogadora-cenógrafa: Priscila Pimentel; 
Jogadora-Iluminadoras: Mariana Terra e Mirella Matos Salles; Jogadoras-sonoplastas: Alessandra 
Nohvais, Adriana Prates. 
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formativos, como Priscila Pimentel (responsável pela ambientação cênica, designer 

gráfico, criação da arte do blog e do cardápio-folder), Mariana Terra (responsável 

pela iluminação cênica) e Adriana Prates (DJ, responsável pela sonoplastia, 

presente desde o primeiro experimento). 

Priscila deu a ideia de utilizarmos caixas de papelão, de tamanhos 

diversos, para ambientação cênica do espaço, que serviria, também, para guardar 

os objetos e adereços utilizados pelos atores durante as apresentações. Foram 

muitas idas a supermercados para conseguirmos as caixas, as quais, depois, 

passaram por reforço com fita crepe e, sobre elas, foram desenhados símbolos, 

como por exemplo: “Cuidado frágil”.  

 
Figura 21- Ambientação cênica. Experimento II, Festival latino Americano de Teatro (FILTE), Cabaré 

dos Novos, Teatro Vila Velha, Salvador, 2013 

 
Foto: Priscila Pimentel. 

 

Mariana, que pesquisa performance e luz cênica no Mestrado em Artes 

Cênicas, deu a ideia de usarmos isqueiros, lanternas, velas, luminárias, dentre 

outros recursos, como possibilidades de luz alternativa. Então, ocorreu-me colocar 

em cada mesa (o espaço Cabaré dos Novos possui mesas com cadeiras espalhadas 

na plateia por funcionar como um café-bar), uma caixa-kit menor, contendo um 

cardápio e alguns objetos, como papel, caneta, isqueiro, etc., para que o público 

pudesse utilizar, caso necessitasse, durante as apresentações das aulas-

espetáculo. 

As escolhas de Priscila e Mariana foram intencionais, as duas têm 

experiência com performance e o objetivo era que elas transitassem pela cena e 

fizessem intervenções, caso houvesse necessidade ou se aparecesse alguma 

oportunidade para que isso acontecesse. 
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Como expliquei anteriormente, Adriana, responsável pela sonoplastia, 

tinha participado do primeiro experimento. Então, resolvemos testar algumas coisas 

que não deram muito certo antes, como ter um repertório maior, sons diferentes, 

ruídos e inserir mais intervenções durante as apresentações. A sonoplastia poderia 

ser convocada como o motor para alguma improvisação, por exemplo, assim como a 

ambientação, a luz, os objetos, os adereços, dentre outros, espalhados por todo o 

espaço. 

Resolvi neutralizar o figurino, isto é, os jogadores-atores vestiriam jeans 

(short, calça, saia ou bermuda) e camisetas coloridas (cada um escolheu uma cor), e 

aboli a maquiagem também. Não dariam, dessa forma, nenhuma pista de 

personagem, mas poderiam, durante as apresentações, usar algum adereço 

disponível nas caixas ou na arara para dar suporte na caracterização de alguma 

situação. 

Além do cardápio-folder, objetos e cartões coloridos, dentro das caixas-

kits, teriam canetas e papeis para o público elaborar seus pedidos ou escolhas, a 

partir do cardápio ou através de sua imaginação. 

 
Figura 22-  O público escolhendo as sugestões/opções do cardápio. Experimento II, Festival latino 

Americano de Teatro (FILTE), Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 2013 

 
Foto: Priscila Pimentel. 

 
5.7 EXPERIMENTO II: AULA ESPETÁCULO “O QUINTO CRIADOR: O 
PÚBLICO” 
 

A primeira apresentação foi no dia 31 de agosto de 2013, no sábado, às 

18 horas. Pela manhã do mesmo dia, foi quando tivemos disponível o espaço das 

apresentações, o Cabaré dos Novos (Teatro Vila Velha), para fazermos um único 

ensaio técnico, ou seja, arrumarmos as mesas e as cadeiras, de acordo com o 
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espaço que tínhamos planejado para o público e para atuação dos jogadores-

artistas. Além disso, testamos os locais em que distribuiríamos as caixas maiores e 

como seriam manuseadas durante as apresentações.  

No turno da tarde, antes da primeira apresentação, foi o momento de 

Mariana fazer a montagem da luz. Foram distribuídos alguns refletores em alguns 

locais pelo chão, para que pudessem ser manuseados por ela, caso a cena 

permitisse. As luminárias foram distribuídas nos locais onde ficariam as caixas 

maiores. 

Ademais, os jogadores-atores tiveram uma aula de como usar as 

lanternas como luz alternativa e todos souberam da presença de isqueiros nas 

caixas-kits, que poderiam também ser utilizados pelo público se alguma cena ou se 

a situação solicitasse. 

Priscila resolveu organizar as caixas maiores por grupos e assim foram 

distribuídas pelo espaço. Cada grupo de caixas guardou objetos diferentes, para 

facilitar as buscas dos jogadores-atores durante a apresentação; e alguns adereços 

– como cachecol, peruca ou boné – ficaram pendurados em uma arara no meio do 

palco, em meio ao público. 

O ensaio técnico foi importante para estabelecer o limite de espectadores 

nas apresentações. Com isso, resolvemos colocar cadeiras avulsas no palco, pois 

observamos que se só utilizássemos mesas e cadeiras na plateia, teríamos apenas 

65 lugares. Conseguimos ampliar esse número para 80 pessoas, por apresentação, 

com os lugares no palco. O Cabaré dos Novos, normalmente, comporta 90a 

100pessoas, se for utilizado o formato palco-plateia. Esse, contudo, não era o caso 

do experimento – que utilizava todos os espaços para a cena.  

Os diretores de cada dia, se quisessem, podiam marcar mais cedo com 

os atores, para fazerem um aquecimento ou combinarem algumas propostas, por 

exemplo. Isso aconteceu nos dois dias das apresentações. 

Os dramaturgos de cada dia foram orientados para que, durante a 

primeira hora da aula-espetáculo, se inspirassem em alguma situação, personagem, 

tema, dentre outros, improvisados pelos jogadores-atores; digitassem no notebook 

presente em cada apresentação algum esboço de cena e, na última meia hora, 

seriam impressas cópias e distribuídas para os diretores de cada dia e para que os 

atores fizessem uma leitura dramática do trecho criado. Resolvi experimentar essa 

maneira da criação dramatúrgica ao vivo (ANEXO C). No experimento anterior, os 
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dramaturgos podiam ou não escrever cenas durante as apresentações e 

entregariam os textos criados após determinado período – de uma semana a 15 

dias. 

O tempo de duração das apresentações foi estipulado pelo festival, ou 

seja, não deveríamos ultrapassar 90 minutos por conta de outro espetáculo no palco 

principal do Teatro Vila Velha, às 20h. Resolvi com Adriana que de meia em meia 

hora ela entraria com um som, um tipo de relógio para que todos os participantes 

fossem informados da passagem de tempo. Isso também foi explicado ao público na 

orientação didática inicial. 

Para esse segundo experimento, resolvi criar uma espécie de célula ou 

vinheta de apresentação pedagógica inicial para a chegada do público. Os 

jogadores-atores receberam o público no foyer do teatro e, individualmente, 

improvisaram com algum objeto escolhido, como um telefone sem fio, um espelho, 

um guarda-chuva, um rádio de pilha, dentre outros. O público, ao entrar no teatro, 

era recebido com música e dois jogadores-atores estavam atrás de uma porta de 

vidro iluminada (uma das portas de acesso ao espaço, mas que estava fechada). 

Por fora, os dois performavam. 

 
Figura 23- Jogadores-atores encenando Vitrine Viva atrás da porta de vidro do espaço. Experimento 

II, Festival latino Americano de Teatro (FILTE), Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 2013 

 
Foto: Priscila Pimentel 

Assim que a DJ foi avisada que o público já estava acomodado nos seus 

lugares, a música diminuiu o volume até sumir completamente, a cortina da porta de 

vidro iluminada foi fechada e isso finalizava a performance dos dois atores, do lado 

de fora. 

A partir daí todos os sete jogadores-atores foram para seus lugares 

iniciais, espalhados, um a um, pelo espaço. Com lanternas, eles criaram 
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personagens, vozes, fizeram suas apresentações e deram as primeiras instruções 

ou orientações didáticas sobre os procedimentos para participação no espetáculo. 

Foram também apresentados todos os demais artistas presentes e suas funções, o 

conteúdo das caixas-kits e os objetos.  

 
Figura 24- Instruções do jogo dadas pelos jogadores-atores no início da aula-espetáculo. 

Experimento II, Festival Latino Americano de Teatro (FILTE), Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 
2013. 

 
Foto: Priscila Pimentel. 

 

Então, foi iniciada a primeira rodada dos pedidos-escolhas do público com 

a utilização de cartões e canetas. Após todos os pedidos-escolhas serem feitos, os 

mesmos foram colocados em uma caixa e um dos jogadores-atores fez o sorteio e o 

cartão sorteado foi lido em voz alta e, imediatamente, começava a improvisação, 

com a condução do diretor convidado do dia. 

Obviamente, outras coisas surgiram durante as apresentações. Mas 

existiu essa base para que não ficassem, principalmente no início, orientações soltas 

– como foi observado no experimento anterior. Com essa orientação didática inicial, 

o público foi estimulado de maneira mais eficiente a entrar na dinâmica do jogo. 

Na mesa de luz, Mirela fez a operação de todos os refletores, os aéreos e 

os do chão. Assim, Mariana ficou livre para performar com os refletores ou com luz 

alternativa, durante a apresentação.  

 
Figura 25 -Atriz Mariana Terra performando com o refletor. Experimento II,Festival Latino Americano 

de Teatro (FILTE), Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha, 2013. 
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Foto: Priscila Pimentel. 

 

Todas as avaliações feitas após o primeiro experimento foram benéficas 

para as modificações realizadas para a realização do segundo experimento. Mesmo 

com dificuldades de estrutura, consegui chegar mais próximo do objetivo da 

pesquisa que é a formação do espectador e a possibilidade deste também como 

criador da cena. 

De uma maneira geral, muitos avanços foram conquistados nessa 

segunda experiência. Sem querer comparar, até porque são vivências realizadas em 

períodos, com pessoas e formatos diferentes, entretanto, ao analisar as 

dramaturgias criadas a partir das apresentações, percebi que as que ficaram mais 

elaboradas foram as concebidas no primeiro experimento, as quais, os dramaturgos 

convidados se inspiraram no material criado pelos jogadores-atores e jogadores-

espectadores ao vivo, porém, tiveram um tempo para escrever posteriormente às 

apresentações.  

Já no segundo experimento, as dramaturgias-cenas deveriam surgir 

quase que simultaneamente no decorrer da duração de cada aula-espetáculo. 

Inclusive, uma impressora esteve disponível para a impressão das cenas produzidas 

para a realização de leitura dramática antes do final da apresentação, na presença 

do público. E assim, foi feito. Provavelmente, a dificuldade dos dramaturgos dessa 

etapa, a qual é perfeitamente compreensível, foi a de observar, selecionar, se 

inspirar e escrever rapidamente durante o seu dia de apresentação.  

As dramaturgias criadas nos dois experimentos estão nos ANEXOS B e C 

para uma melhor compreensão do que foi analisado aqui. 
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Figura 26- O dramaturgo convidado, Hayaldo Copque observa a cena.  Experimento II, segunda 
edição, Festival Latino Americano de Teatro (FILTE), Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha,1 de 

setembro, Salvador-BA. 

 
Foto: Alessandra Novhais. 

 
O público se fez presente de maneira crescente nas duas apresentações. 

O perfil nessa etapa foi eclético, a partir de 16 anos, muitos motivados pela intensa 

divulgação feita pelo FILTE e também por se tratar do único espetáculo gratuito do 

festival. No primeiro dia, no sábado, choveu muito o dia inteiro, contudo, o público 

compareceu mesmo assim, quase todas as oitenta cadeiras ocupadas. No segundo 

e último dia, no domingo, muitas pessoas não conseguiram entrar e tivemos, por 

desejo da produção do festival, que aceitar e deixar algumas pessoas assistirem de 

pé, em alguns locais onde poderiam acontecer cenas, como próximo ao bar do 

espaço e em uma escada que dá acesso a parte administrativa do Teatro Vila Velha. 

Assim, ultrapassamos os 80 lugares, o que pode ter contribuído para o 

desconforto de alguns espectadores e dos próprios jogadores-artistas. Entretanto, a 

apresentação aconteceu de maneira mais dinâmica e descontraída, por conta dos 

ajustes feitos de uma apresentação para a outra. 

Após o primeiro dia de apresentação, na tarde do dia seguinte, me reuni 

com todo o “Núcleo de produção criativa” e pontuei algumas observações que 

deveríamos cuidar para a segunda apresentação. Tais pontuações podem orientar 

novos experimentos e, do mesmo modo, orientar outros artistas que possam 

produzir propostas semelhantes como a relatada: 

 

 Rever a performance da pré-cena atrás da porta de vidro iluminada. Tem 

semelhança com uma vitrine viva. A cena é bonita, mas se não for feita com 
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algum objetivo, não chama atenção do público quando este ingressa no 

espaço da apresentação; 

 Todos precisariam ter cuidado para não se esquecerem da visão do público, 

pois no palco também teriam espectadores; 

 Observar o volume da voz. Em muitos momentos estavam(e estariam na 

sessão subsequente) bem próximos do público, por isso, tornava-se 

desnecessário gritar; em outros, estavam (e estariam) mais distantes, sendo 

apenas solicitada uma melhor projeção vocal; 

 Ter cuidado para não se amontoar quando não estivessem efetivamente em 

cena. Eles poderiam, portanto, se espalhar pelos ambientes; 

 Houve pouca iluminação em alguns momentos, em especial na hora dos 

cartões amarelos, vermelhos e verdes. Para a próxima sessão, a indicação 

foi que Mariana e Mirela (operadoras de luz) poderiam utiliza-se da luz geral, 

fazendo com que todos pudessem ver melhor as cores escolhidas. Essa 

observação se aplicava também para os momentos em que os atores se 

utilizassem do palco. Nesse caso, talvez uma luz com menos intensidade 

resolvesse a questão, vez que a plateia também estaria presente no palco; 

 Durante a representação, um dos atores convidou uma espectadora para 

participar de uma cena e ela aceitou. Isso foi muito bom, mas, depois, não 

foi atribuído sentido para essa participação, deixando a espectadora um 

tanto deslocada do contexto ficcional, o que a levou a voltar para seu 

assento. O público poderia e deveria participar da cena. Contudo, era 

necessário cuidado com o convite, delineando um objetivo para o mesmo; 

 Quem ficasse responsável por imprimir as cópias da dramaturgia deveria se 

atentar para que não faltassem folhas dos textos. Isso derivou-se do fato de 

um dos atores ter percebido a falta de folha na sua cópia; 

 A sonoplastia precisaria combinar um único som que indicasse a passagem 

de tempo. Isso poderia também ser demonstrado e informado ao público nas 

orientações didáticas, para que compreendessem também esse elemento 

dramatúrgico; 

 O volume alto nas caixas de som que ficavam no palco impediu a plateia, 

que estava sentada também no palco, de ouvir bem as cenas que 

aconteceram na escada, ou seja, do outro lado; 
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 Seria importante diminuir a quantidade de objetos e adereços que estão 

distribuídos nas caixas, deixando apenas o imprescindível. Os atores não 

poderiam perder tempo procurando; 

 Os jogadores-atores que estiverem em cena podem inserir os demais. Por 

exemplo: A cena acontece em um parque de diversões, acontece um conflito 

e alguém tem a ideia de chamar o gerente para resolver a situação. Isso 

possibilita a entrada de outro jogador e dinamiza a cena; 

 E, por fim, cuidado com a comodidade domais fácil. Os atores teriam o 

corpo, o espaço para explorar, os conflitos, os personagens, portanto, seria 

importante não se jogar de vez na busca do riso fácil. 

 

Cada diretor convidado teve a liberdade de conduzir os jogadores, o 

improviso, as cenas, o diálogo com o público de acordo com seu estilo e estética. Os 

dois diretores convidados (um para cada apresentação) estiveram presentes, em 

dias diferentes, do processo da oficina de treinamento em jogos improvisacionais, 

portanto, já tinham um contato prévio com os jogadores-atores e com os 

procedimentos do experimento.  

A condução de Melissa foi mais focada no material improvisado pelos 

atores, ela sinalizava para os mesmos quando percebia que eles estavam se 

afastavam do motor de alguma cena. Sugeriu que as cenas utilizassem espaços 

diferentes; propôs luz alternativa com o público, fazendo vaga-lumes com os 

isqueiros que estavam dentro das caixas-kits. Mariana foi convidada a interferir em 

muitos momentos, com o manuseio de refletores, durante uma ou outra cena, ou 

ainda, solicitar à DJ uma música para fazer a trilha sonora de alguma proposta 

cênica.  

 João Lima conduziu o experimento, no segundo dia, com enfoque maior 

na sua atuação como diretor. Em muitos momentos, ele se tornou o fio condutor do 

diálogo com o público. Explorou poucos espaços e não utilizou elementos como a 

luz ou som como motor para criação de cena, por exemplo. Entretanto, o jogo 

proposto tem esse aspecto da imprevisibilidade do que pode acontecer ao vivo e 

isso foi um aspecto positivo no que se refere a esta investigação nos dois dias das 

apresentações.  

Em um experimento como esse, em que muitas coisas são improvisadas 

na hora, é positivo ter o distanciamento necessário para poder analisá-lo e dar um 
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feedback geral posteriormente. Resolvi, nos dois experimentos, estar como 

observadora participante durante as aulas-espetáculo. Elaborei e coordenei toda a 

estrutura, mas me distanciei na hora dos experimentos, mesmo que estivesse 

totalmente envolvida e em prontidão para oferecer suporte a qualquer demanda ou 

necessidade que aparecesse durante a apresentação.  

Sobre isso, dentre algumas situações que ocorreram, destaco uma que 

aconteceu durante a apresentação do segundo dia: O público sugeriu uma música 

específica de Michael Jackson para uma cena. Estava sentada do lado oposto ao 

que Adriana (DJ) estava com seu equipamento. Ela mandou alguém me avisar que 

não tinha a música solicitada pelo público. Na mesma hora, interferi e propus que 

alguns jogadores-atuantes cantassem a música. Foi o que aconteceu, ou seja, por 

se tratar de improviso, uma situação como essa pode ser solucionada dessa 

maneira.  

 

5.7.1 Com a Palavra: Os Jogadores-artistas 

 

Para uma análise da proposta descrita, transcrevo alguns depoimentos de 

alguns jogadores-artistas realizados após a finalização desta etapa do experimento. 

Os depoimentos em relação à vivência durante o processo na aula-

espetáculo “O quinto criador: O público” foram colhidos de maneira livre; utilizando o 

gravador de áudio de um celular. Alguns aspectos são comuns a todos e outros 

diferem na reflexão individual. Acredito que as diferenças existentes têm a ver com 

as diferentes funções no jogo cênico proposto: o ator, o diretor, o sonoplasta, dentre 

outros. 

Quando perguntados sobre o que ficou de positivo na memória da 

experiência, muitos pontos comuns podem ser observados nos trechos a seguir: 

 
 
A experiência como jogador-ator no experimento “O Quinto criador: O 
público”, desde a participação na oficina (fase que considero de 
extrema importância no processo) até à apresentação do 
experimento, me despertou o interesse pelo atuar jogando. Falo da 
interpretação que mesmo com texto gravado, ensaiado, o ator 
permanece em estado de jogo contínuo, não se apoiando apenas na 
mímese, nos artifícios, há uma necessidade de releitura dramatúrgica 
a cada atuação. Em caráter estatístico, das vezes em que participei 
de audições de atores para cinema ou teatro, me sair melhor (melhor 
performance, atuação) quando era cena improvisada. Geralmente a 
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situação (ação dramática) do personagem era dada no momento do 
teste. Participar do experimento de Teatro Improvisacional como 
esse foi de grande importância para minha formação de ator e 
professor de teatro. Durante minha formação acadêmica no Curso de 
Licenciatura em Teatro na UFBA tive contato com jogos 
improvisacionais diversos com objetivos variados, era sempre um 
momento de exercitar a atuação (Informação verbal)17. 
 
Desde o momento que conheci a proposta achei uma experiência 
interessante e desafiante. Fica na minha memória a imagem de um 
jogo complexo, com muitas possibilidades de desenvolvimento. No 
meu caso participei como diretora em uma das apresentações e 
como facilitadora na oficina de preparação de atores. Fiquei com 
vontade de aprofundar mais na proposta, de testar combinações, 
possibilidades de jogo que involucrassem a todos os criadores 
envolvidos, estímulos nascidos desde a dramaturgia e iluminação, e 
evidentemente com o público. O que me lembro do experimento é o 
potencial da proposta, acredito que é estimulante para pensar a cena 
e a relação do público com ela (Informação verbal)18 
 

A importância da oficina preparatória que antecedeu a aula-espetáculo “O 

quinto criador: O público” foi outro ponto destacado nos depoimentos dos jogadores-

artistas. Momento relevante para a integração dos jogadores-atores com os 

jogadores-diretores, além do aprimoramento improvisacional – vital para um jogo 

cênico como o proposto. 

 
As oficinas foram essenciais para ganhar repertório para improvisar, 
ao mesmo tempo em que ampliou minha percepção para com os 
outros jogadores. O que me fez perceber o estilo de cada um, 
facilitando as ações durante as jogadas. As experimentações em 
sala nos prepararam para a construção das cenas em palco, e a 
equipe que construiu o experimento estava muito integrada e 
entregue (Informação verbal)19. 
 
Participei antes das apresentações, em um ou dois encontros e achei 
importante porque são muitos elementos para lidar no momento da 
apresentação, então, este diálogo prévio situa os artistas 
participantes na proposta (Informação verbal)20. 
 
Achei a oficina um espaço muito relevante, não apenas como uma 
forma de treinamento dos atores e diretores, mas também como uma 
forma de configurar um grupo de trabalho. Acredito que o jogo da 
improvisação precisa um conhecimento entre os brincantes, de forma 
de afinar a conexão entre eles. Tive a oportunidade de participar de 
várias sessões da oficina de preparação e isso também me ajudou 

                                                             
17

 - Depoimento do professor de Teatro, ator, Saulo Santos, dado após o segundo experimento, 2013. 
18

 -Depoimento da diretora, atriz e pesquisadora, Melissa Mardones, dado após o segundo 
experimento, 2013. 
19

 - Depoimento da professora de Teatro, atriz, Joseane Santana, dado após o segundo experimento, 
2013. 
20

 - Depoimento da DJ/sonoplasta, Adriana Prates, dado após o segundo experimento, 2013. 
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para conhecer os atores e poder criar um vocabulário comum para 
poder dirigir eles na cena. Acho que em novas versões do 
experimento seria uma contribuição investir maior tempo na 
consolidação das equipes que finalmente vão participar do 
experimento, com o objetivo de que cada criador, na sua função, 
possa entender a função e os processos criativos que operam nos 
seus parceiros de jogo (Informação verbal)21. 
 

A descrição da experiência, através dos depoimentos de cada jogador-

artista durante as apresentações da aula-espetáculo, demonstra as dificuldades 

enfrentadas, alguns caminhos encontrados e outros que ainda terão de ser 

percorridos (investigados) para o aperfeiçoamento contínuo deste estudo. 

  
Para mim, o primeiro dia foi o mais difícil. Tive dificuldade em me 
inserir nas cenas, em participar, em entrar na improvisação. Nós, 
adultos, com nossos modelos, regras e convenções morais, 
acabamos tolhendo nossa habilidade criadora, tornamos prisioneiros 
de nossa rotina e obrigações.  E assim foi o segundo dia. A vontade 
era de não sair de cena; era tudo tão gostoso e a sensação de 
leveza e fluidez nas cenas era impagável (Informação verbal)22. 
 
A iluminação me encantou por poder operar enquanto atuava, assim 
como poder compor meus acessórios em cena também me deixou 
fascinada. Sim, meu relato é extremamente encantado (...) 
encantada em poder ter o público construindo junto, opinando 
durante a cena, mudando, reformulando, criando!(Informação 
verbal)23. 
 
Fui a DJ/sonoplasta. Acho a proposta legal, mas, diante do fato de 
que não se sabe exatamente o que vem, penso que o áudio tende a 
ser mais abstrato, embora, por vezes, os demais participantes 
demonstrem ter outra expectativa. Querer que o DJ sincronize o 
áudio com as situações fica parecendo gincana. Sendo assim, a 
direção de cada apresentação precisa entender que é difícil acertar o 
timing entre o surgimento de uma situação e encontrar um áudio 
“condizente”.  É tudo muito rápido! Por outro lado, áudios muito 
óbvios ficam fakes. Em uma das apresentações, alguém disse que 
uma vaca tinha caído e soltei o áudio de um mugido. Lembro que 
pensei: “não ficou interessante”. O som também é importante, tem 
que ser encarado como proposta e não pode ser somente o 
coadjuvante. Claro que uma trilha é criada em função de uma 
dramaturgia, mas no caso de um espetáculo de improviso é que você 
vê como a composição de uma trilha não é algo puramente técnico. 
O improviso demonstra isso muito bem. E também demonstra como 
os demais veem o som, como elemento puramente acessório. Só os 
grandes artistas conseguem tornar a trilha um elemento narrativo, 

                                                             
21

 - Depoimento da diretora, atriz e pesquisadora, Melissa Mardones, dado após o segundo 
experimento, 2013. 
22

 - Depoimento da professora de Teatro, atriz, Amanda Shapovalov, dado após o segundo 
experimento, 2013. 
23

 -  Depoimento da professora de Teatro, atriz, Joseane Santana, dado após o segundo experimento, 
2013. 
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uma ilustração das subjetividades dos personagens ou mesmo um 
personagem. Tipo nos filmes “Taxi Driver” (Martin Scorsese) ou o 
“Corpo que cai” (Alfred Hitchcock).  Enfim, o elenco e a direção até 
podem pedir um determinado áudio, mas não pode insistir em um 
pedido, tem que lidar com a proposta da trilha assim como lida com 
as demais propostas(Informação verbal)24. 

 
Foi uma experiência muito fluida, o público entrou no jogo de forma 
colaborativa, facilitando a cena. Fiquei com a sensação de que 
algumas pessoas poderiam se sentir co-criadoras do espetáculo, 
entendendo-se de alguma maneira como responsáveis do devir do 
jogo (sucesso ou fracasso). Minha sensação é que o público ficou 
envolvido com a proposta (Informação verbal)25. 
 
 

A presença durante o experimento do dramaturgo, do diretor, dos atores, 

do iluminador, do sonoplasta, dentre outros, pode possibilitar que o público vivencie, 

além do jogo poético proposto para criação das cenas, um processo também 

formativo – para a compreensão destas funções do teatro. Este foi outro aspecto 

comentado pelos jogadores-artistas em seus depoimentos. 

 
 
Acho que o público vivencia um processo formativo e observo um 
grande potencial no projeto, justamente neste sentido. Achei que 
deveria acontecer em escolas, associações de bairro, etc. Aproxima 
o fazer artístico do cidadão comum, sem tirar a magia, a aura mágica 
do palco, do teatro (Informação verbal)26 
 
Acredito que sim, já que visibiliza as funções envolvidas na criação 
teatral. O experimento de alguma forma evidencia essa 
complexidade. O experimento deixa uma sensação de estar 
assistindo não apenas a cena, mas também ao que acontece atrás 
dela. Acredito que isso é estimulante para o público, já que lhe 
empodera para intervir na criação, afastando-lhe do papel de 
espectador passivo e tornando-lhe, de alguma forma, co-criador 
(Informação verbal)27. 
 
 

Os depoimentos, informalmente dados pelos jogadores-artistas após a 

realização dessa etapa do experimento, serviram como base para avaliar os 

procedimentos executados e refletir acerca do aspecto pedagógico inerente ao 

estudo. Percebi o quanto a oficina preparatória de treinamento em técnicas 

improvisacionais foi uma etapa relevante e necessária para a proposta da aula-
                                                             
24

 - Depoimento da DJ/sonoplasta, Adriana Prates, dado após o segundo experimento, 2013. 
25

 - Depoimento da diretora, atriz e pesquisadora, Melissa Mardones, dado após o segundo 
experimento, 2013. 
26

 -  Depoimento da DJ/sonoplasta, Adriana Prates, dado após o segundo experimento, 2013. 
27

 - Depoimento da diretora, atriz e pesquisadora, Melissa Mardones, dado após o segundo 
experimento, 2013. 
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espetáculo aqui investigada. Dessa forma, a abordagem de uma pedagogia do olhar 

através de um dispositivo poético-pedagógico-colaborativo poderá ser efetivada por 

meio de oficinas preparatórias para a participação do jogo cênico proposto neste 

trabalho. 
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6 DESMONTAGEM CÊNICA III: TERCEIRO EXPERIMENTO 

 

“O ouvido ouve. A mente escuta. O corpo ouve e a mente escuta” 

Anne Bogart (2005) 

 

6.1 O DESTINO E O PIBID 

 

Em 2013, ingressei como professora efetiva do curso de Licenciatura em 

Teatro, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Campus, Jequié. 

Fiquei imensamente feliz porque, para mim, já era o momento de lecionar no nível 

superior. Ao mesmo tempo, a expectativa de residir no interior do estado – apesar de 

ter nascido no município de Castro Alves, Bahia, há tempos residia na capital –e de 

reencontrar alguns colegas da Escola de Teatro, da UFBA, em outra fase de nossas 

vidas –professores da mencionada Universidade – me deixou bastante apreensiva e 

curiosa.  

Os primeiros dois anos foram dedicados à compreensão do 

funcionamento da Universidade; também à adaptação à cidade, enfim, à nova vida. 

A demanda de trabalho foi enorme, mas me dediquei de corpo e alma, aliás, como 

sempre fiz em toda minha vida quando tive que optar por fazer algo. 

Em dezembro de 2014, tinha acabado de montar com alunos do quarto 

semestre, na disciplina “Estágio em Interpretação Teatral II: Rupturas, Vanguardas e 

Referências Contemporâneas”, o texto, “Hamlet-Machine”, de Heiner Müller. 

Planejava férias e o retorno à pesquisa de Doutorado, que certamente, foi 

interrompida parcialmente com a mudança para Jequié, no que diz respeito aos 

experimentos práticos, porém, foi o momento que tive para aprofundá-la 

teoricamente.  

Foi nesse período de final de ano que o amigo e colega, professor, Doutor 

em Artes Cênicas, Roberto Ives de Abreu Schettini, começou a me perguntar se não 

gostaria de substituí-lo na coordenação do “Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID”28, no Subprojeto de Teatro “Jogos Performativos”, 

                                                             
28

 - As Licenciaturas do campus de Jequié, desde 2010, integram-se ao Projeto Institucional 
“Microrede Ensino-Aprendizagem-Formação: Ressignificando a Formação Inicial e Continuada de 
Professores” com a participação dos Cursos de Biologia, Pedagogia, Letras, Matemática e Química, 
ampliando suas ações, a partir de 2012, para o Curso de Educação Física e Teatro e em 2014 para 
Dança. São 10 subprojetos e 21 linhas de ações, incluindo o Subprojeto Interdisciplinar, que 
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com atuação no Ensino Médio, no Colégio Estadual Luiz Viana Filho. Ele dizia que 

estava cansado de atuar na referida coordenação (desde 2012) e que iria gozar de 

abril a julho de 2015, de licença prêmio e, por isso, já pensava na possibilidade de 

que eu, por afinidade pedagógica e estética, o substituísse. Logo, expliquei que não 

poderia por conta da finalização da pesquisa de Doutorado.  

Em fevereiro de 2015, esse jovem e precoce artista-pesquisador-docente 

veio a falecer de maneira inesperada e trágica. Dez bolsistas29 e uma supervisora30 

do Colégio parceiro perderiam as bolsas, se não houvesse interesse de algum 

professor em substituí-lo, e o Subprojeto seria interrompido. Foi então que refleti, 

ainda em estado de choque, e resolvi aceitar esta nova empreitada. 

Decidi que manteria o título do Subprojeto “Jogos Performativos”, 

contudo, desenvolveria ações inseridas no meu Projeto de pesquisa “Dispositivo 

sorobô: Procedimentos para uma pedagogia do olhar”, aprovado sem ônus, na 

UESB, com cinco bolsistas de Iniciação Científica, também sem ônus, os quais já 

faziam parte do PIBID/Subprojeto sob a coordenação do Prof. Abreu. 

Em março de 2015, após assumir a coordenação, reiniciamos os 

encontros – interrompidos, obviamente, pela passagem do Prof. Abreu – e 

apresentei para o grupo a pesquisa que seria desenvolvida; as ações; os estudos, 

enfim, tracei os novos caminhos. Tive receio que os bolsistas e a supervisora do 

Colégio não ficassem estimulados com as mudanças, por isso, tentei adaptar minha 

proposta à que já vinha sendo desenvolvida. 

Diante disso, como já sinalizado, mantive o título proposto pelo prof. 

Abreu “Jogos Performativos”31, o qual tinha o objetivo de fazer uma abordagem 

metodológica a partir do Sistema de Jogos Performativos32 no campo da Pedagogia 

do Teatro. Na substituição, agreguei ao perfil até então vivenciado, a proposta 

desenvolvida na pesquisa de Doutorado e ao Projeto de pesquisa da UESB, ambas 

em andamento, intitulado “Dispositivo sorobô: Procedimentos para uma pedagogia 

                                                                                                                                                                                              
desenvolvem ações formativas com 224 discentes das diversas licenciaturas, em parceria com 22 
escolas da rede pública, sendo: 12 da rede municipal e 10 da rede estadual. 
29

 - Alunos-bolsitas: Joadson Prado, Emanuelle Nascimento, Pedro Rodrigues, Vonei Nascimento, 
Jomir Gomes, Lincoln Aguiar, Nágela Almeida, Leonam Sandes, Uillian de Jesus e Luan Rodrigues. 
30

 - Supervisora do Colégio Estadual Luiz Viana, Profª Antonieta Brito. 
31

- Pode ser verificado no Subprojeto “Teatro no Ensino Médio”, na página virtual do PIBID: 
http://pibid.uesb.br/ava/course/category.php?id=23 
32

 - Sistema proposto pelo professor em sua tese de Doutorado “O Marujeiro da Lua - Jogos 
Performativos e as Dimensões Política, Poética e Espetacular na Formação de Professores de Artes 
Cênicas”. 
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do olhar”. As ações planejadas seriam realizadas no Colégio Estadual Luiz Viana 

Filho, durante o ano de 2015, constituídas de Oficina de Dramaturgia (criação de 

texto dramatúrgico), Oficina de Jogos (viewpoints) e Oficina de Composição de cena. 

Além disso, todas as Oficinas fariam mostras do processo, dos materiais cênicos 

produzidos nas mesmas e os alunos participariam das apresentações da aula-

espetáculo “O quinto criador: O público” como atividade formativa no que diz respeito 

ao espectador como agente criador da cena. 

O plano de trabalho metodológico desta linha de ação contemplou: 

experimentação, fruição, contextualização estética e aplicabilidade das referidas 

ações em monitoria didática. 

Postas essas considerações, explico que tivemos encontros, nas terças-

feiras, das 19h às 22h, durante o ano de 2015, em sala fornecida pela UESB para a 

preparação e planejamento das ações do PIBID no Colégio a partir de agosto de 

2015. 

Foi necessário que os alunos-bolsistas compreendessem, teoricamente e 

no corpo, o que seria desenvolvido. Disponibilizei textos que fazem parte da 

bibliografia e trechos já escritos da minha pesquisa e organizei alguns seminários 

para a reflexão e aprofundamento teórico. Paralelamente, aconteceram também 

para prévia experimentação, oficinas (Dramaturgia, Viewpoints e de Composição de 

cena), orientadas por mim. 

Acredito que antes de ser professor, o estudante precisa experimentar 

artisticamente, precisa sentir no corpo, na prática, o que vai ensinar para depois 

partir para o campo do planejamento do ensino, na sala de aula (professor) e depois 

ir além, escrever e refletir sobre suas produções e criações artísticas (pesquisador).  

Sobre isso, Gabriel Perissé afirma: 

 
É inconcebível, por princípio, um professor ministrar arte-educação e 
ser ele mesmo imaturo, alheio a uma compreensão abrangente de 
arte, carente de uma experiência apaixonada da fruição artística, ou 
até mesmo da prática artística em alguma medida (2009, p. 58). 
 

Após essa preparação, planejaríamos pedagogicamente as ações que 

seriam desenvolvidas no Colégio posteriormente, assim como o último experimento 

da aula-espetáculo “O quinto criador: O público” –que seria culminância das 

atividades, com a formação do “Núcleo de produção criativa” – com a participação 
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de todos os alunos-bolsistas, desenvolvendo funções artísticas escolhidas por eles e 

o público; além de alunos do Colégio, convidados externos à escola. 

Pensando nessa vertente, iniciamos as práticas fazendo as oficinas 

preparatórias para a monitoria ministradas por mim, na Sala zero da UESB, nos 

nossos encontros semanais. Logo após esse período preparatório, os alunos-

bolsistas escolheram as oficinas que gostariam de monitorar, de maneira 

compartilhada (as oficinas foram dadas por grupos de alunos bolsistas do PIBID), no 

Colégio Estadual Luiz Viana Filho, oferecidas aos estudantes daquela instituição. 

Todos os bolsistas participaram de todas as oficinas, porém, optaram pela qual mais 

se identificaram, para assim, ministrá-la no Colégio, para estudantes do Ensino 

Médio. 

Assim, esse último experimento foi programado seguindo as etapas, como 

demonstra a tabela a seguir: 

 

Esquema 3– Etapas de Execução do experimento III 

 

FASE UM FASE DOIS FASE TRÊS 

Oficinas preparatórias para 
a monitoria e para a aula-

espetáculo “O quinto 
criador: O público” 

ministradas pela profª 
Cristiane Barreto para os 
alunos-bolsistas do PIBID 

(Sala zero, UESB) 

 Oficinas ministradas pelos 
alunos-bolsistas do PIBID 
(monitores) para 
estudantes do Colégio 
Estadual Luiz Viana Filho, 
do Ensino Médio. 

Experimento 3 da 
aula-espetáculo “O 
quinto criador: O 
público, no Colégio 
Estadual Luiz Viana 
Filho com a 
participação dos 
alunos-bolsistas do 
PIBID como os 
jogadores-artistas e 
jogadores-
espectadores 
(estudantes do Ensino 
Médio e outros). 

Dramaturgia  Dramaturgia  

Viewpoints Viewpoints 

Direção de cena Direção de cena 

 
 

6.2 AS OFICINAS: PREPARAÇÃO PARA MONITORIA 

 

Para uma melhor compreensão do caminho pedagógico desenvolvido 

para preparação dos alunos-bolsistas, descreverei a partir daqui as etapas das 

oficinas preparatórias para a monitoria. 
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6.2.1 Dramaturgia 

 

A primeira oficina foi a de Dramaturgia e aconteceu em três encontros, às 

terças-feiras, das 19h às 22h. Os alunos-bolsistas já tinham feito, na graduação, 

disciplinas referentes ao estudo teórico e prático de dramaturgia.  Além disso, o foco 

da experimentação seria a produção dramatúrgica – tanto para aplicação na oficina 

que seria desenvolvida mais adiante para alunos do Ensino Médio, no Colégio Luiz 

Viana Filho, como também para o último experimento da aula-espetáculo “O quinto 

criador: O público”.   

Para começar, apresentei para leitura algumas dramaturgias criadas a 

partir do primeiro experimento (ANEXO B). Expliquei que os estímulos-frases, 

sugeridos pelos dramaturgos convidados, as escolhas dos espectadores presentes 

nas aulas-espetáculo e os improvisos dos jogadores-atores conduzidos por demais 

jogadores-artistas, foi o material inspirador para as criações dramatúrgicas lidas. 

 
Figura 27- Encontro com os alunos-bolsistas. Oficina de Dramaturgia, agosto de 2015, Sala zero, 

UESB, Jequié-BA. 

 
Foto: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID 

 

No segundo momento, levei nos dois últimos encontros, estímulos 

diferentes como: Imagens de pinturas de Edward Hooper33 projetadas no Datashow, 

frases soltas, escolhidas aleatoriamente de peças-paisagem, de Gertrudes Stein34: 

                                                             
33

 - Artista norte-americano (1882-1967). Retratou de maneira realista imaginativa a solidão, o vazio, a 
desolação e a estagnação da vida humana. Da mesma maneira, suas obras são destacadas pela 
utilização nas imagens, do uso da iluminação como mais um elemento a ser contemplado. 
34

 - STEIN, Gertrudes. O que você está olhando: Teatro – 1913 a 1920. Org. e trad. AMARANTE, 
Dirce Waltrick; COLLIN, Luci.  São Paulo: Iluminuras, 2014. Trata-se de dramaturga norte-americana, 
a qual em 1913 começou a escrever peças de teatro e é tida por Hans-Thies Lehmann como exemplo 
do que seria para ele, dramaturgia pós-dramática.  
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 “Empilhar as janelas, congelar com as portas, pintar com o teto, prender os 

pisos”.  

 “Ele gosta de ler e beber. Ele bebe vinho. Ele gosta de andar. Ele prefere 

descansar. Ele é pintor por profissão”.  

 “O cão está firmemente amordaçado. Ele não pode respirar livremente”.  

 “Alguma coisa está se movendo aqui embaixo”. 

 “Um sujeito parou atrás de nós e está nos escutando”. 

 “Não vê como as ruas estão desertas?”. 

 “Enquanto isso eu tiro o sapato e olho para ele”. 

 “Olhe o outro lado da rua. Todas as janelas estão fechadas”. 

 “Quantas pessoas você acha que estavam no ônibus?” 

 “Vem chegando alguém”. 

 

Tanto as imagens de Hooper, como as frases de Stein serviram de 

inspiração para a produção dramatúrgica dos alunos-bolsistas. Observei, a cada 

cena produzida, o entusiasmo deles em perceber a possibilidade de criação a partir 

dos estímulos apresentados. 

E por fim, o último estímulo foi o poema-cantado, “As coisas”, de Arnaldo 

Antunes35: 

 
As coisas têm 

Peso, massa, volume 
Tamanho, tempo 

Forma, cor 
Posição 

Textura, duração 
Densidade 

Cheiro 
Valor 

Consistência 
Profundidade, contorno 

Temperatura, função 
Aparência 

Preço, destino, idade 
Sentido 

As coisas não têm paz 

                                                             
35

 - ANTUNES, Arnaldo. As coisas. Ilustrado por Rosa Moreau Antunes. São Paulo: Iluminuras, 2002. 
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As coisas 
 

Após os alunos-bolsistas ouvirem o poema-cantado algumas vezes de 

olhos fechados, solicitei que se dividissem em dois grupos e cada grupo 

improvisasse um quadro estático, uma imagem, e cada grupo escolheria para 

representar o que seriam suas interpretações imagéticas estimuladas pela audição 

do poema-cantado. A partir disso, cada grupo observou a imagem criada do outro e 

todos se inspiraram para escritas individuais das cenas dramatúrgicas. 

 
Figura 28– Alunos experimentando em Oficina de Dramaturgia, agosto de 2015, PIBID, Sala Zero, 

UESB, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID 

 

Cada aluno-bolsista criou, durante os encontros, duas a três cenas e as 

enviaram a mim por e-mail. Fiz algumas revisões em suas estruturas e na ortografia. 

Os textos foram impressos, xerocados para todos e então fizemos as leituras. 

Algumas criações dramatúrgicas estão no ANEXO D deste trabalho. 

Assim finalizamos a primeira etapa da oficina. A impressão que tive foi 

que, além de a experiência ter sido bastante prazerosa e produtiva, os alunos-

bolsistas exercitaram suas habilidades na criação textual de dramaturgia.  

Acredito que alguns não tinham tido tantas oportunidades e motivações 

para exercitarem tal produção, até por acharem algo distante de suas escolhas no 

fazer teatral. Além disso, refleti sobre a necessidade da desmitificação de que para 

escrever peças teatrais temos que ser ou nos aproximar de um Shakespeare, de um 

Suassuna, de um Beckett, de um Brecht, de um Nelson Rodrigues e tantos outros 

que povoam nosso ideal acerca da Literatura dramática. 

Desde quando lecionei Artes-Teatro, na matriz curricular, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, sempre incentivei os alunos a conhecerem através 

da leitura de dramaturgos diversos, a Literatura dramática ocidental. Na dissertação 
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de Mestrado, refleti sobre a ênfase que é dada, no ambiente escolar, aos gêneros ou 

às categorias da Poética – a Épica e a Lírica em relação à Dramática – e os 

possíveis motivos para que isso aconteça – como a formação dos professores tanto 

em Teatro, como em Letras.  Sinalizo, com isso, que o ensino de Dramaturgia no 

contexto escolar pode também favorecer a ampliação para a formação leitora. 

 A oficina de Dramaturgia possibilitou, através das cenas lidas e das 

cenas criadas, a experimentação de estruturas, de estilos e de estéticas diversas.  

Isso coaduna-se com o que Jean-Pierre Sarrazac (2002) sinaliza em relação a 

muitas peças contemporâneas – que estas perdem-se na conservação de formas do 

passado. O autor parafraseia Brecht: “em teatro não basta dizer coisas novas, 

também dizê-las de outras formas”. Escrever no presente não é contentar-se em 

registrar as mudanças de nossa sociedade, é intervir na “conversão” das formas.  

 

6.2.2 Viewpoints (vps) 

 

Na sequência da oficina de Dramaturgia, iniciamos no mesmo formato – 

das 19h às 22h, durante três terças-feiras – a oficina de viewpoints (para 

experimentação e preparação dos alunos-monitores).  A escolha por este tipo de 

jogo se deu por conta de que os alunos-bolsistas tinham tido alguma experiência 

anteriormente, porém, sem aprofundamento teórico. A sugestão para escolha foi 

dada por eles, que queriam ampliar conhecimento e, naturalmente, achei pertinente 

pesquisarmos juntos, pois também não tinha tanta vivência prática.  

Esta metodologia improvisacional tem sido bastante experimentada 

atualmente no Brasil, todavia, a maioria dos seus praticantes, artistas-

pesquisadores-docentes, ainda encontram algumas dificuldades pelo fato de que o 

livro “The viewpoints book: A pratical guide to the viewpoints and composicion” foi 

traduzido para português há pouco tempo – por pesquisadores, por grupos de teatro 

e de dança brasileiros que se interessam pela prática.  

A metodologia foi organizada pelas diretoras e coreógrafas Anne Bogart e 

Tina Landau, na década de 80 com o objetivo de treinamento para o ator. A obra 

descreve a criação dos vps para a dança, na década de 70, pela coreógrafa 

americana Mary Overly, a partir de seis vps: espaço, forma, tempo, emoção, 

movimento e história. 
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Landau e Bogart se apropriaram e fizeram uma adaptação do que Overly 

propôs: de seis para nove vps. Para elas, trata-se de um conjunto de princípios do 

movimento através do tempo e do espaço, os quais são desenvolvidos para o 

exercício da prática de criação em grupo de maneira colaborativa. Para elas é “uma 

filosofia traduzida em uma técnica para: 1) treinar performers; 2) construir coletivos; 

e 3) criar movimento para o palco” (2005, p.07, tradução nossa)36. 

Os vps físicos, ou vps de movimento, são caracterizados pelo tempo e 

pelo espaço. Foram desenvolvidos, para o teatro, como procedimento de 

treinamento autoral e de criação cênica, são divididos em físicos e vocais. Os físicos 

subdivididos em Tempo (Resposta Cinestésica, Tempo ou Andamento (Duração e 

Repetição) e Espaço (Forma, Gesto, Topografia e Arquitetura). Os vps vocais são:  

Timbre, Altura, Dinâmica, Aceleração/Desaceleração e Silêncio. 

 

Figura 29– viewpoints(vps). 

 
Fonte: adaptado de BOGART; LANDAU, 2005. 

 

 

Algumas imagens a seguir, demonstram alguns dos vps físicos 

experimentados: 

                                                             
36

 Viewpoints is a philosophy translated into a technique for (1) training performers; (2) building ensemble; and 

(3) creating movement for the stage. 
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Figura 30– Alunos-bolsistas experimentando a prática de viewpoints. Oficina de viewpoints, setembro 
de 2015. PIBID, Sala Zero, UESB, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 
Durante a experimentação prática, líamos alguns trechos traduzidos do 

livro de Landau e Bogart e alguns artigos de alguns artistas-pesquisadores – que 

fazem parte do livro virtual organizado pela Universidade Federal de Uberlândia -

UFU (MEYER, 2014)com autores que praticam a metodologia dos vps. O intuito era 

de compreendermos melhor os conceitos como: Reação ou resposta cinestésica; 

Foco suave; Feedback; Feedforward e Escuta extraordinária. 

 

6.2.3 Composição de cena 

 

Essa oficina foi planejada para preparar os alunos-bolsistas para 

composições de cenas que surgissem, através de improvisação, tanto na 

apresentação da aula-espetáculo “O quinto criador: O público”, como na oficina 

proposta para os estudantes no Colégio Estadual Luiz Viana. 

Para explicar do que se trata a composição de cena para os alunos-

bolsistas, e aqui neste estudo, destaquei este trecho de Bogart e Landau: 

 
[...] o conceito de comunidade como a metáfora central do teatro, a 
diferença entre movimento e ação, o poder de ação colaborativa não 
hierárquica no mundo, a ação como uma forma de fala, a escuta 
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como o mecanismo central para uma ação clara e a arte de ler e 

escrever no palco (2012, tradução nossa)37. 
 

Da mesma maneira que as outras oficinas anteriores serviram para os 

alunos-bolsistas que seriam monitores no Colégio pudessem experimentar, no 

corpo, como desenvolver as atividades e planejá-las, ocorreu com essa oficina. 

Tivemos três encontros, nas terças-feiras, das 19h às 22h.  

Todas as composições de cenas que surgiram foram criadas a partir da 

improvisação gerada pelo viewpoints. A partir daí, fizemos edições e ajustes. 

Colocamos inicialmente o corpo sem a palavra e, depois, incluímos texto. Além 

disso, testamos direções de cenas colaborativas e individuais.  

Uma das composições de cena foi criada a partir de um fragmento da 

peça “O amante” de Harold Pinter 38 . Primeiramente, foi apresentado o texto 

oralmente. Depois, dei o texto em pequenos pedaços de papel. Separei a turma em 

dois grupos A e B, um em frente ao outro em pé: 

 
Grupo A pergunta B: 
Grupo B responde A: 
A – Ricardo? 
B – Hum... 
A – Você alguma vez pensa em mim quando está com ela? 
B – Oh! Um pouco. Não muito. Falamos de você. 
A – Você fala de mim quando está com ela? 
B – Ocasionalmente. Ela se diverte. 
A – Ela se diverte? 
B – Hum, hum. 
A – Como vocês falam de mim? 
B – Delicadamente. 

 

Expliquei a necessidade de terem o cuidado de falar o texto tentando não 

criar psicologicamente uma história ou personagem. Depois os separei em duplas, 

em pé, um de frente para o outro, um era A e o outro era B. Solicitei que falassem o 

texto pensando no volume da voz, depois velocidade, depois acelerar e desacelerar, 

ritmos diferentes, dentre outros.  

                                                             
37 - (..) Viewpoints allow me to explore, are the concept of community as the central metaphor of the 

theater, the difference between movement and action, the power of non-hierarchical collaborative 
action in the world, action as a form of speaking, listening as the central mechanism for clear action 
and the art of reading and writing upon the stage. 
38

 - Dramaturgo inglês. Uma das referências do que se convencionou classificar como Teatro do 
absurdo (1930-2008).  
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Por fim, pedi que escolhessem um objeto para cada dupla e criassem, 

sem texto, seis imagens-partituras articuladas com os viewpoints.  Após colocar o 

texto na composição vocal não esquecer também do volume, da velocidade, do 

ritmo, dentre outros. A dupla abaixo escolheu o guarda-chuva como objeto. 

 
Figura 31– Criação de imagem-partitura com objeto (guarda-chuva). Oficina de composição da cena, 

setembro de 2015. PIBID, Sala Zero, UESB, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

  

Outra dupla escolheu uma mala para composição de cena. 

 
Figura 32–Criação de imagem-partitura com objeto(mala). Oficina de composição da cena, setembro 

de 2015,PIBID, Sala Zero, UESB, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

Outras propostas de composição de cena foram experimentadas, usando 

vps como indutores para criação colaborativa. Em uma das propostas, foram 

formados grupos de três pessoas.  Cada pessoa do grupo dirigiu uma composição e 

revezou com atores do próprio grupo, ou seja, quando esteve como diretor, os 

demais eram atores e vice-versa.  Houve um tempo para cada um elaborar sua ideia 

– a partir de uma imagem-ideograma, por exemplo; cada cena tinha que propor a 

ideia de oposição ou contraste. Depois, outro tempo para dirigir a cena sem indicar 
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diretamente a forma ou tema elaborado (cena de dez segundos), utilizando o 

vocabulário dos vps. Depois todos os diretores apresentaram suas cenas. 

Em outra composição, formaram-se grupos maiores – de quatro a cinco 

pessoas. O grupo primeiro construiu a imagem ou as imagens e depois juntou as 

cenas como no cinema – editaram a sequência. Cada composição teve a proposta 

de conter certos itens, por exemplo: 

 

 Dez segundos de silêncio; 

 Beijos; 

 Dez segundos de repetição; 

 Dez segundos de voz em volume alto; 

 Dez segundos de imobilidade; 

 Diálogo com frases escolhidas; 

 Dez segundos de fala em coro. 

 

E assim, finalizamos a oficina de Composição de cena, a fase 

preparatória para os alunos-bolsistas planejarem suas monitorias nas oficinas no 

Colégio. 

 

6.3 OFICINAS NO COLÉGIO LUIZ VIANA FILHO 

 

Com o objetivo de demonstrar todas as etapas desenvolvidas no processo 

formativo proposto, descreverei brevemente como foram as oficinas realizadas no 

Colégio. Vale ressaltar que essas oficinas, para os estudantes do Ensino Médio, 

foram ações planejadas do Subprojeto-PIBID para serem realizadas em 2015, no 

Colégio parceiro. Além disso, as oficinas foram importantes para os alunos-bolsistas 

experimentarem na prática os conhecimentos adquiridos durante a etapa 

preparatória para as apresentações da aula-espetáculo “O quinto criador: O público”.  

Após a finalização das atividades preparatórias para a monitoria dos 

alunos-bolsistas no Colégio, eles escolheram por afinidade ou interesse as oficinas 

que gostariam de participar como monitores (Dramaturgia, Viewpoints e Composição 

de cena).  Antes de iniciarem suas oficinas, passaram pela etapa de planejamento 



125 
 

das mesmas (plano de curso e plano de aula). Para uma melhor compreensão, 

descreverei a seguir como foram desenvolvidas as oficinas. 

 

6.3.1 Dramaturgia 

 

Os alunos-bolsistas escolheram quais oficinas gostariam de participar 

como monitores39 no Colégio.  

Tivemos a formação de duas turmas de oficina de Dramaturgia, cada 

turma com três alunos-monitores diferentes. A turma um realizou oito encontros, das 

14h às 17h, às terças-feiras. A turma dois realizou oito encontros, das 14h às 17h, 

às quintas-feiras. As oficinas ocorreram no turno oposto ao das aulas regulares, 

durante os meses de agosto e setembro de 2015. 

Antes de começar a primeira oficina no Colégio, como pode ser verificado 

na foto seguinte, divulgamos inscrições com cartazes espalhados nos murais, 

também fizemos ações como leituras dramáticas dos textos que os alunos-bolsistas 

criaram na oficina preparatória, além da divulgação feita em todas as salas com o 

auxílio da profª Antonieta Brito, supervisora do Subprojeto no Colégio. 

 

Figura 33– Alunos-monitores (atores) e estudantes (plateia)em leitura dramática. Divulgação da 
oficina de Dramaturgia, Colégio Estadual Luiz Viana Filho, agosto de 2015, Jequié-BA. 

 
Foto: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

Tivemos um número razoável de inscrições, porém, houve durante o 

decorrer das oficinas algumas evasões por conta de um projeto anual, a “Feira de 

Ciências”, o qual, como já mencionado antes, ocorreu durante mesmo período. Tal 

                                                             
39

 - Alunos-monitores das turmas de oficina de Dramaturgia: Emanuelle Nascimento, Nágela Almeida, 
Joadson Prado, Luan Rodrigues, Lincoln Aguiar e Leonam Sandes. 
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projeto mobiliza os estudantes para diversas atividades pontuadas e relacionadas às 

disciplinas obrigatórias. Contudo, os alunos que ficaram em todo o processo tiveram 

boa produtividade: a turma 1 produziu 16cenas dramatúrgicas e a turma 2 produziu 

9 cenas dramatúrgicas. 

Estímulos diversos foram utilizados para que os discentes do Colégio 

entendessem a estrutura do texto dramático para o teatro, bem como para criação 

de produções textuais. Previamente estabelecidas, músicas, frases aleatórias, 

imagens e jogos de improvisação foram utilizados como provocações durante toda a 

oficina. Além disso, apreciação e leituras coletivas de peças teatrais, na íntegra e 

fragmentos, que apresentavam a diversidade que as estéticas teatrais trazem 

durante o percurso da história do teatro. 

Como preparação inicial para a construção dramatúrgica, assim como já 

mencionado, foram utilizados diversos Jogos teatrais, de Spolin (2008) e outros 

jogos de Boal (2002). 

 
Figura 34- Aluno-monitor Lincoln Aguiar aplica jogos. Oficina de Dramaturgia, Colégio Estadual Luiz 

Viana Filho, agosto de 2015. Jequié-BA. 

 
Foto: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

No começo, alguns estudantes mostraram-se resistentes, pois esperavam 

uma aula de teatro que houvesse trabalho corporal, interpretação e criação de 

personagens. Mas, quando foi explicado pelos alunos-monitores que tudo fazia parte 

do processo, eles se motivaram, principalmente quando utilizamos os jogos 

improvisacionais que despertaram a criatividade deles antes de partir para a 

construção das dramaturgias. 
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Figura 35 - Estudantes participantes da oficina produzindo a escrita de suas cenas. Oficina de 
Dramaturgia, Colégio Estadual Luiz Viana Filho, agosto de 2015, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 
 

A Oficina culminou na apresentação da leitura dramática dos textos 

produzidos pelos discentes do Colégio com atuação dos mesmos e orientados pelos 

monitores-bolsistas para a comunidade escolar. 

Cada texto produzido pelos estudantes seguia o entendimento próprio no 

que se refere à escrita, à estrutura e ao estilo dramatúrgico, com o objetivo de 

preservar a liberdade artística e a criativa individual. Algumas cenas dramatúrgicas 

produzidas pelos participantes da oficina de Dramaturgia estão no ANEXO E desta 

pesquisa.   

 
Figura 36– Leituras dramáticas das cenas criadas pelos estudantes com orientação dos alunos-

monitores. Auditório do colégio Luis Viana Filho, agosto de 2015, Jequié-BA. 

 

Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 
 

Nas primeiras criações, foram diagnosticadas algumas dificuldades que 

influenciaram na compreensão do que é em si um texto de teatro. Elementos 

característicos de romances e de contos eram muito frequentes nas produções. No 

ambiente de Ensino Médio, trabalhando com a faixa etária que variou entre 14 e 18 

anos, os alunos-monitores tiveram que lidar com entendimentos enraizados, 
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motivando então, a necessidade de orientação para mostrar que a estrutura de um 

texto escrito para o teatro se diferencia dos demais gêneros literários, tendo em si 

conceitos e termos próprios.  

Além desses desafios iniciais, os espaços cedidos pelo Colégio para a 

realização da oficina de Dramaturgia não foram devidamente adequados às 

necessidades que, às vezes, interferiram na aula como: ruídos sonoros externos e 

sala de informática com computadores danificados. Essa questão traz a reflexão 

provocativa sobre o lugar da arte na escola. Poderá um dia o teatro, ou qualquer arte 

usada como campo de conhecimento para aprendizado dos alunos, ocupar 

melhores espaços na escola?  

Na avaliação processual que fiz com os alunos-monitores, observamos 

que cada construção feita por eles trazia questionamentos e sentimentos bem 

pessoais. Sentimentos que muitas vezes eles não tinham “coragem” de discutir em 

público e através de personagens fictícios, acabavam falando deles mesmos. 

Refletimos que esse processo foi importante para os estudantes, 

principalmente quando levamos para o ambiente escolar um gênero literário que não 

é tão estimulado pelos professores da Educação Básica. Geralmente, são mais 

enfatizadas as categorias literárias da Épica e da Lírica em relação à Dramática.  

Nesse processo, o PIBID de Teatro pôde compartilhar essa experiência tanto com os 

participantes das oficinas, quanto com os professores do Colégio que algumas vezes 

estavam presentes acompanhando o processo.  

Ressalto, portanto, a importância de os alunos-monitores experimentarem 

o ensino de criação dramatúrgica e a relação com o planejamento teórico-prático das 

aulas para aplicá-las nas oficinas no ambiente escolar. 

 

6.3.2 Viewpoints (vps) 

 

Os alunos-bolsistas também escolheram quem queria atuar como monitor 

da oficina de Viewpoints40 no Colégio. Ocorreu nos meses de setembro a outubro, 

nas terças-feiras, das 14h às 17h. Da mesma maneira, antes de iniciar a oficina 

houve, como visto no tópico anterior, a oportunidade dos bolsistas experimentarem 

na prática e na teoria do jogo proposto pelo vps, e, com isso, possibilitou o 

planejamento dos dez encontros no decorrer do processo da oficina. 

                                                             
40

 - Os alunos-monitores da oficina de Viewpoints foram Vonei Nascimento e Pyter Rodrigues. 
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Com o intuito de divulgar as inscrições para a oficina de Vps no Colégio 

foram realizadas algumas ações-intervenções durante o intervalo entre as aulas, 

como poderá ser verificado nas fotos a seguir: 

 
Figura 37– Divulgação oficina de Viewpoints. Pátio do colégio Luis Viana Filho, setembro de 2015, 

Jequié-BA. 

 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

Os alunos-monitores experimentaram com os estudantes do Colégio os 

exercícios vivenciados no período preparatório, adequaram-se ao espaço cedido e 

observamos que o formato de oficina em turno oposto das aulas regulares, dificulta a 

vinda dos estudantes por diversos motivos: Cansaço pela chegada do final do ano; 

outras atividades escolares; alguns alunos moram longe da escola, dentre outros. 

Além disso, avaliamos que, talvez, seja melhor oferecer oficina em dias 

corridos, tipo uma semana inteira ou 15 dias, do que uma vez por semana em 

período de dois meses, por exemplo. Detectamos que alguns alunos não deram 

continuidade por conta dessa quebra de um encontro semanal. 
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Figura 38– Participantes e monitor Pyter Rodrigues (em pé, foto à direita) em Oficina de Viewpoints. 
Colégio Luis Viana Filho, setembro de 2015, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

 No final da oficina também foi realizada uma abertura de processo no 

auditório do Colégio, na qual, os alunos convidados para assistir também poderiam 

participar, se quisessem, de uma espécie de jogo elaborado pelos monitores. 

 
Figura 39– Espaço para abertura de processo. Finalização da oficina de Viewpoints. Colégio Luis 

Viana Filho, setembro de 2015, Jequié-BA. 

 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

6.3.3 Composição de cena 

 

 Os alunos-bolsistas também escolheram quem queria participar como 

monitores da oficina de Composição de cena41.  Antes, assim como as demais 

oficinas, foi feito, uma intervenção no Colégio para divulgar a oficina e as inscrições. 

                                                             
41

 - Alunos-monitores: Jomir Gomes e Uillian de Jesus. 
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Os alunos-bolsistas apresentaram suas composições de cena criadas 

durante a fase preparatória comigo para apresentarem como divulgação na 

intervenção no Colégio, no momento do intervalo (recreio) dos alunos, em alguns 

espaços como refeitório e no auditório.  

 
Figura 40-Divulgação oficina de Composição de cena. Colégio Luis Viana Filho, novembro de 2015, 

Jequié-BA. 

 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

A oficina de Composição de cena foi a última a ser realizada no Colégio, 

em novembro de 2015. Como já tínhamos avaliado que nas oficinas anteriores 

tivemos evasão de estudantes por conta de que a oficina fora oferecida em 

encontros semanais, resolvemos oferecer essa última, em oito encontros 

sequenciados.  Isso favoreceu maior envolvimento dos alunos e menor evasão. 

A mostra final foi apresentada nos espaços do Colégio durante o intervalo 

(recreio) e, assim, finalizamos todas as atividades de monitoria dos alunos-bolsistas. 
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Figura 41- Mostra oficina de Composição de cena. Colégio Luis Viana Filho, novembro de 2015, 
Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 
Para finalizar as oficinas no Colégio, elaboramos um certificado e 

entregamos aos alunos como comprovação de suas participações nas oficinas de 

Dramaturgia, Viewpoints e de Composição de cena. 

 
Figura 42-Mostra oficina de Composição de cena. Colégio Luis Viana Filho, novembro de 2015, 

Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

6.4 EXPERIMENTO III: AULA ESPETÁCULO “O QUINTO CRIADOR: O 

PÚBLICO” 

 

Tinha planejado que esse experimento aconteceria em setembro ou 

outubro de 2015, após a finalização de todas as oficinas no Colégio Estadual Luiz 

Viana Filho, porém, com a greve de docentes das universidades públicas da Bahia 

no período de junho a agosto de 2015, muitas ações e atividades planejadas para 
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serem desenvolvidas com os alunos-bolsistas e com o Colégio parceiro, tiveram que 

ser remanejadas. Além disso, havíamos decidido fazer, como finalização do 

Subprojeto do PIBID, a apresentação da aula-espetáculo na Sala zero da UESB, e 

tivemos que mudar de espaço porque seria no mesmo período em que houve nova 

paralisação dos docentes da Universidade. 

Assim, o Experimento III foi realizado em dezembro de 2015, em uma sala 

de aula do Colégio.  Contudo, não tivemos muitos espectadores-alunos da 

instituição por conta de os mesmos estarem envolvidos na semana de provas da 

última unidade do ano letivo, com isso, o horário e o espaço que a escola nos cedeu 

para a realização do experimento chocou com a atividade avaliativa das disciplinas 

obrigatórias dos alunos(infelizmente).  

Conseguimos, mesmo assim, ter a presença de alguns alunos-

espectadores e de público externo ao Colégio.   

Nesse último experimento, da mesma maneira que os anteriores, buscou-

se refletir acerca das aprendizagens adquiridas e nas ideias trazidas pelos 

participantes. Dessa forma, passarei a descrever o formato que elaboramos. 

Tivemos três encontros semanais, nas terças-feiras, que antecederam o 

experimento para a elaboração do formato que atendesse às nossas expectativas e 

a nossa realidade. Nos encontros, como para estímulo, apliquei alguns exercícios de 

improvisação com todos os alunos-bolsistas – para que observassem a inesgotável 

possibilidade de jogo que pode acontecer em uma proposta como a investigada – 

porém, todos já tinham escolhido suas funções como jogadores-artistas que foram: 

Atores, Dramaturgia, Diretor-encenador e sonoplastia. Nesse experimento não 

tivemos as demais funções como Iluminação, Maquiador, Cenógrafo, dentre outras, 

posto que as mesmas não foram escolhidas pelos participantes.  

Elaborei então um roteiro com a contribuição de algumas sugestões 

dadas pelos alunos-bolsistas e apresentei um novo formato de jogo com duração 

total de uma hora.  

Alguns aspectos foram modificados na medida em que novas ideias ou 

dificuldades apareceram: 

 

 Introdução (duração de 15 minutos) – as passagens de tempo seriam feitas 

pelo sonoplasta com a entrada de música alta ou algum tipo de ruído 

previamente definido por todos. Procedimento: Público entraria no espaço; 
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instruções; estímulo – cenas de “O amante”, de Harold Pinter (duas pequenas 

cenas que foram criadas anteriormente durante as oficinas); público escolheria 

qual das duas cenas desejaria que fosse ampliada com improvisação; 

 Etapa um(duração de 15 minutos) – as passagens de tempo seriam feitas pelo 

sonoplasta com a entrada de música alta ou algum tipo de ruído previamente 

definido por todos. Procedimento: A cena escolhida seria ampliada com 

improvisação e com a escolha do público para a entrada de novos 

personagens (escolha feita com a utilização de envelopes coloridos e dentro 

dos mesmos, as opções de novos personagens); 

 
Figura 43– Envelopes coloridos com personagens diferentes. 09 de dezembro de 2015, sala do 

Colégio Luiz Viana Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

 Etapa dois (duração de 15 minutos) – as passagens de tempo seriam feitas 

pelo sonoplasta com a entrada de música alta ou algum tipo de ruído 

previamente definido por todos. Procedimento: Espectadores escolheriam 

bolas espalhadas pelo espaço e elas seriam estouradas. Dentro de cada bola 

escolhida pequenos cartões com propostas de novas situações ou lugares para 

a ampliação da cena; 

 
Figura 44 – Bolas espalhadas pelo espaço e dentro delas novas propostas de situações e de locais. 

09 de dezembro de 2015, sala do Colégio Luiz Viana Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 
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 Etapa três (duração de 15 minutos) – as passagens de tempo seriam feitas 

pelo sonoplasta com a entrada de música alta ou algum tipo de ruído 

previamente definido por todos. Procedimento: Nesta última etapa seria feita 

uma espécie de ensaio, com possibilidade do diretor-encenador fazer 

algumas mudanças para melhorar a cena ampliada com improviso. O 

sonoplasta poderia trazer interferências com novos estímulos ou 

possibilidades sonoras para a finalização da cena; o dramaturgo se faria 

presente em todas as etapas para, através da observação da cena 

improvisada durante todo o jogo, inspirar-se e escrever posteriormente uma 

cena dramatúrgica; o diretor-encenador, também presente, teria a função de 

conduzir o diálogo com a plateia e com os atores, com o dramaturgo e com o 

sonoplasta, além de organizar a cena esteticamente para ser finalizada. 

 

Essa foi a elaboração inicial para o experimento.  Logo após, Lincoln, um 

dos alunos-bolsistas que tinha escolhido a função de sonoplasta, deu a ideia da 

criação de um vídeo para apresentação das instruções no início de cada bloco, além 

disso, ele sugeriu criar também um vídeo para divulgação da aula-espetáculo com 

algumas informações básicas (data, hora, local, dentre outros). Achei a ideia muito 

interessante; teve uma boa repercussão em redes sociais antes da apresentação 

(divulgação) e também durante a aula-espetáculo42.  

O espaço da sala de aula cedido pelo Colégio para a apresentação era 

próxima do formato da Sala Zero, onde iríamos apresentar se não fosse pela 

paralisação dos docentes da Universidade. Uma sala retangular, porém, menor – 

com capacidade, diante da organização que fizemos para a aula-espetáculo, de 

aproximadamente 35 lugares. Caso chegasse mais gente do que o limite de 

cadeiras, tínhamos combinado de colocar as pessoas sentadas no chão, 

organizadas em uma fileira na frentedas cadeiras. Entretanto, tivemos um público 

menor e todos puderam sentar apenas nas cadeiras. 

A organização espacial foi pensada antes de iniciarmos a apresentação. 

Além das cadeiras de costas para as paredes, colocamos duas mesas em lados 

opostos para o jogador-dramaturgo e para o jogador-sonoplasta. 

                                                             
42

  - Vídeo pode ser verificado no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NbfJk8ywEnI&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NbfJk8ywEnI&feature=youtu.be
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Figura 45– jogador-dramaturgo (imagem à esquerda) e jogador-sonoplasta (imagem à direita).09 de 

dezembro de 2015, sala do Colégio Luiz Viana Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

Como não tínhamos uma iluminação cênica no espaço escolar, 

espalhamos oito luminárias pelo ambiente na tentativa de dar uma iluminação mais 

aconchegante. 

 
Figura 46–Luminárias espalhadas no espaço. 09 de dezembro de 2015, sala do Colégio Luiz Viana 

Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

O figurino foi composto nas cores: branco, preto, cinza e vermelho. Os 

alunos-bolsistas tinham experimentado usar essas cores em outros momentos e 

todos tinham peças de roupa nessas cores. Cada um compôs seu figurino com 

empréstimo e peças de um e de outro. 
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Figura 47– Jogadores-artistas com figurino. 09 de dezembro de 2015, sala do Colégio Luiz Viana 
Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

Os jogadores-artistas, antes de iniciarem a apresentação, fizeram 

aquecimento vocal, corporal e alguns exercícios para estimular a prontidão para a 

improvisação. Tinha na sala uma estante onde foram colocados alguns objetos e 

adereços que poderiam ser utilizados durante a apresentação pelos jogadores-

atores. 

Os estudantes do Colégio estavam impossibilitados de assistir e de 

participar da aula-espetáculo – por conta da atividade avaliativa acontecer no 

mesmo horário cedido pela direção da instituição para a apresentação –por isso 

resolvi, com os alunos-bolsistas e com a autorização obtida pela Prof.ª Antonieta –

supervisora do Subprojeto do PIBID no Colégio – que faríamos as cenas na entrada 

do público, portaria da escola.  

 
Figura 48– Cena prólogo apresentada na chegada do público. 09 de dezembro de 2015, portaria do 

Colégio Luiz Viana Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 
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O Colégio cedeu espaço e o horário das 19 horas para a apresentação 

acontecer.  Às 19 horas e 30 minutos os estudantes entraram em suas salas de aula 

para fazerem as atividades avaliativas.  O início da aula-espetáculo ocorreu com um 

pouco de atraso e a maioria do público presente foi externo ao Colégio. Poucos 

alunos do Colégio puderam assistir e os poucos que ficaram até o fim eram dos 

turnos matutino e vespertino. 

 
Figura 49– Público chegando para a apresentação. 09 de dezembro de 2015, sala do Colégio Luiz 

Viana Filho, Jequié-BA. 

 

Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 
 

Os vídeos com as instruções foram projetados em um telão antes de 

iniciar cada etapa, ao finalizar, o jogo passava para etapa seguinte. Assim que a 

projeção do vídeo com as instruções para a etapa um finalizou, as duas cenas com 

fragmento da peça “O amante”, de Harold Pinter foram apresentadas. O vídeo 

explicou que os espectadores assistiriam às duas cenas e depois escolheriam qual 

delas gostariam que fosse ampliada com improvisação através dos envelopes 

escolhidos e, com isso, se daria a inserção de novos personagens e foi o que 

aconteceu. 

Na etapa dois, novamente a projeção do vídeo deu as instruções e, dessa 

vez, o público escolheu bolas para serem estouradas e dentro delas continham 

cartões com novos estímulos de lugares e de situações para a ampliação da cena. 

Na etapa três, a última, após as instruções do vídeo, foi o momento do 

ensaio para a apresentação final, a direção, a sonoplastia e os atores tiveram a 

oportunidade de melhorar algo na cena, de escolher um som ou música para fazer a 

trilha sonora. 
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Figura 50– Jogador-diretor (vestido de branco) dando indicações aos jogadores-atores. 09 de 
dezembro de 2015, sala do Colégio Luiz Viana Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

O público também pôde solicitar troca de ator para determinado 

personagem ou alguma outra sugestão para o desfecho da cena criada. Inclusive, 

isso foi um diferencial dos experimentos anteriores. Como o jogo foi criado a partir 

de uma cena inicial escolhida para ser ampliada, durante o processo, através das 

escolhas do público (envelopes, bolas, etc), alguns jogadores-atores já estavam com 

personagens fixos e na Etapa três, uma pessoa da plateia solicitou a troca de 

personagens de alguns jogadores-atores. No momento inicial da solicitação, senti 

um certo receio dos jogadores-atores por conta, talvez, de não terem pensado nessa 

possibilidade, porém, entraram no jogo e conseguiram manter a mesma estrutura 

que já vinha sendo mostrada, obviamente, com alguns novos detalhes devido à 

mudança de ator, o que requereu de todos maior concentração e  versatilidade. 

Destaco também outros momentos relevantes que durante o improviso para 

ampliação da cena aconteceram. Em dado momento, durante o jogo, uma das 

personagens criadas, um policial, quis saber se os moradores da casa (outros 

personagens criados) tinham uma bíblia. Uma pessoa da plateia, inesperadamente, 

entregou um pedaço de uma página da bíblia para a personagem do policial que leu 

algum trecho da página em voz alta; outro momento foi a inserção pelo jogador-

sonoplasta de um som de telefone ou celular tocando e outra pessoa do público 

começou a falar com um dos jogadores-atores como se fosse a mãe de uma das 

personagens. Por fim, destaco um momento mágico. Uma pessoa do público trouxe 

uma criança, seu filho, um menino de cinco anos mais ou menos, para assistir o 

experimento. Chegaram após ter começado a cena e a criança no início estava 

muito inquieta, porém, em um dos momentos que o jogador-diretor solicitou que 
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alguém escolhesse uma bola para estourar e ler o novo estímulo que estava dentro 

da mesma, o menino pediu para ele escolher e estourou a bola. Provavelmente, 

todos nós ficamos tensos com o receio do que poderia acontecer dali para frente.  

Contudo, o jogador-diretor teve a ideia de o menino entrar na cena, acompanhado 

de um jogador-ator (personagem de vendedor).  

 
Figura 51– Garoto entra no jogo acompanhado de um jogador-ator.09 de dezembro de 2015, sala do 

Colégio Luiz Viana Filho, Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 

 

 E assim, a criança entrou rapidamente, depois quis voltar para a plateia 

e ficar ao lado da mãe.  O que mais me chamou atenção foi à constatação de como 

a criança realmente tem facilidade para entrar em um jogo e como depois desse 

acontecimento o garoto ficou mais quieto.  No final de toda a cena ampliada, um dos 

personagens resolveu envenenar todos os outros com uma bebida, todos morrem, 

esse personagem também toma a bebida e morre e o menino quando viu a cena 

pergunta: “Tomou?”, ou seja, quis saber se o personagem que envenenou todos 

também tinha tomado à bebida. 

 
Figura 52–Finalização da cena ampliada. 09 de dezembro de 2015, sala do Colégio Luiz Viana Filho, 

Jequié-BA. 

 
Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 
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De uma maneira geral, as etapas foram seguidas, entretanto, as 

interferências-escolhas do público poderiam ter sido mais exploaradas como por 

exemplo, foram feitas pelo diretor poucas solicitações de escolha dos envelopes e 

poucas bolas foram estouradas.  

Uma das coisas que tínhamos combinado antes era que, após a escolha 

de uma das cenas para a mesma ser ampliada com improvisação a partir das 

escolhas do público (envelopes, bolas, dentre outras possibilidades que surgissem), 

toda nova etapa, a cena seria repetida toda, do início até o momento de cada 

ampliação com novas improvisações.   

A ideia era fazer com que o público observasse a cena ser construída 

como em um ensaio acontece, ou seja, demonstrar que no processo criativo em 

teatro a repetição é necessária para que os atores se apropriem do material criado. 

Contudo, houve mais repetições do que o necessário.  

Acredito que a imprevisibilidade da situação e a pouca experiência em 

atividades com o jogo proposto, tenha deixado a direção, talvez, ansiosa, com receio 

de interferir demais ou de não dar tempo de finalizar o jogo como planejado.  De 

quaquer maneira, chegamos ao final com uma proposta cênica bem definida e 

apresentamos como combinado. 

Para finalizar, a dramaturgia criada posteriormente, a partir dos estímulos 

e inspirações provocadas pela cena improvisada, foi intitulada “Toda bíblia tem uma 

casa”43 (ANEXO F).  Buscou-se utilizar da própria dramaturgia que foi se formando 

durante o experimento, colocando alguns novos elementos para dar uma construção 

melhorada das ideias fluídas durante a apresentação da aula-espetáculo. 

 

6.4 COM A PALAVRA OS JOGADORES-ESPECTADORES 

 

Assim como nos experimentos anteriores, resolvi dar espaço e voz ao 

público neste estudo por conta de que os espectadores nesta pesquisa-experimento 

é o objeto, e, portanto, é imprescíndível a escuta de suas impressões. 

 

                                                             
43Jogador-dramaturgo Leonam Sandes. 
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Figura 53– Público presente dando seus depoimentos. 09 de dezembro de 2015, sala do Colégio 
Luiz Viana Filho, Jequié-BA. 

 

Fotos: Arquivo dos alunos-bolsistas do PIBID. 
 

Após a apresentação, pedi que espectadores presentes que quisessem 

falar ou perguntar algo sobre o experimento vivenciado ficassem à vontade. Foi 

interessante que, nesse experimento, os depoimentos foram mais questionamentos 

relacionados ao processo do que apenas sugestões, críticas ou impressões como 

podem verificar nos trechos transcritosmais adiante. De uma maneira geral, a 

maioria do público que fez algum tipo de questionamento tem algum tipo de ligação 

com teatro (alunos do curso de Licenciatura em Teatro da UESB, artistas autônomos 

ou professores dos cursos de Licenciatura em Dança ou em Teatro da UESB, por 

exemplo). Isso, de certa forma, acaba por evidenciar um olhar mais espetacular, 

mais artístico ou mais estético no sentido crítico, do que um olhar mais formativo. 

Talvez, se tivéssemos na plateia mais alunos do Colégio, teríamos o olhar formativo 

mais evidenciado e, com isso, estimularíamos também a apreensão por parte da 

plateia dos elementos constituintes da criação teatral. 

O depoimento a seguir, faz uma comparação com o experimento anterior 

realizado na cidade de Salvador, em 2013. A jogadora-espectadora explicou que 

esteve presente: 

 
Em relação ao primeiro experimento que vi em Salvador, fiquei agora 
curiosa como seria aqui no Colégio como espectadora em relação ao 
outro espaço do experimento que vi. Esperava mais participação da 
dramaturgia aqui. A direção atuou também mexendo na dramaturgia. 
Quando as bolas foram estouradas, os estímulos da forma aleatória 
que são escolhidos, às vezes, alguns não foram desenvolvidos na 
cena, esquecidos, como o estímulo do “museu”, por exemplo, que 
acabou não interferindo na história.  No experimento anterior, as 
interferências (escolhas) do público aconteceram mais nos 
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improvisos. Outra coisa que lembro do outro experimento que assisti, 
foi que o público mexeu mais com os elementos cênicos. Aqui, os 
atores fizeram mais isso. Acho que a repetição da cena que era 
criada aqui, sempre repetindo do início ao fim, cansou um pouco e 
lembro que isso também não teve no experimento que vi (Informação 
verbal)44 
 

No experimento anterior visto por Neila Baldi, os dramaturgos, durante os 

dias de suas apresentações, simultaneamente, escreveram pequenas cenas 

dramáticas (ANEXO C),que foram impressas no final da aula-espetáculo para serem 

lidas em forma de leitura dramática e dubladas pelos jogadores-atores. Talvez tenha 

sido isso que ela tenha sentido falta. Porém, não houve maior participação dos 

dramaturgos durante a criação da cena. Da mesma forma, no formato anterior, 

houve caixas-kits em cima das mesas do Café-Teatro, nas quais o público teve 

acesso ao cardápio-folder, alguns objetos como isqueiros, pedaços de tecidos, 

cartões e canetas se quisessem escrever algo.  Isso também não esteve presente 

no terceiro experimento. Os objetos cênicos foram manuseados pelos jogadores-

atores e o público teve acesso a alguns objetos, como os envelopes e as bolas, na 

hora da escolha do que sugerir para ampliação da cena. Realmente, nos 

experimentos anteriores, não inseri a repetição do material que era criado através da 

improvisação. Eram criadas muitas cenas independentes sem ligações umas com as 

outras. No terceiro experimento, resolvi inserir o elemento da repetição justamente 

para passar a ideia de ensaio, de construção cênica ao vivo. Talvez, como já 

mencionei anteriormente, tenha sido repetida excessivamente. 

O depoimento do jogador-espectador, prof. Renato Tavares destaca 

alguns aspectos pedagógicos observados durante a apresentação da aula-

espetáculo: 

 
O experimento cria uma oportunidade para a plateia vivenciar uma 
experiência participativa no processo de criação teatral ao tempo em 
que faz compreender, facilmente, as funções exercidas por cada 
sujeito desse processo. É uma estratégia educativa interessante para 
o ensino do Teatro. O espectador se envolve espontaneamente, de 
forma voluntária, sem experiência invasiva e forçada como ocorre em 
processos artísticos e/ou educativos que envolvem a participação da 
plateia (Informação verbal) 45 
 

                                                             
44

 - Depoimento de Neila Baldi, professora do curso de Licenciatura em Teatro, UESB, doutoranda 
pelo PPGAC, UFBA, dado após o terceiro experimento, 2015. 
45

 - Depoimento de Renato Tavares, prof. do curso de Licenciatura em Teatro, UESB, dado após o 
terceiro experimento, 2015. 
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Em outros depoimentos foram destacadas as cenas criadas em vídeos 

curtos pelo jogador-artista, Lincoln Aguiar para divulgação e para as instruções no 

dia da apresentação da aula-espetáculo. Também destacaram a sonoplastia criada 

ao vivo também por Aguiar; algumas curiosidades sobre a dramaturgia foram 

questionadas e a criação dos jogadores-atores através das improvisações: 

 

“O vídeo funcionou muito bem, a comunicação com a internet. Talvez, 

apostar mais em edições rápidas ao vivo nos próximos experimentos”.  (Informação 

verbal)46 

                                      Achei bem interessante a proposta do vídeo, essa onda de vídeos 
no youtube. A espontaneidade da cena ao vivo, essa liberdade, 
estavam presentes no vídeo. Os vídeos são muito simples e muito 
claros, com as mesmas características do improviso das cenas feitas 
aqui ao vivo.  Gostei também da sonoplastia ser criada na hora, dos 
objetos utilizados, gostei também dos atores, estão todos de 
parabéns. (Informação verbal)47 

 
Achei interessante o trabalho do vídeo, a edição e vendo isso aqui, 
achei muito forte, muito bem construído. Acho que o público precisa 
ser estimulado mais a participar, até quem não faz teatro. A 
dramaturgia sofre alteração? Pode mudar o rumo das coisas? Quem 
está como espectador pode interferir na dramaturgia? (Informação 
verbal)48 
 

“A dramaturgia final precisa ser feita igual como aconteceu aqui, com 

humor, mesmas falas?” (Informação verbal)49 

 

Finalmente, esclareço que esses depoimentos foram dados de maneira 

informal, após a finalização da aula-espetáculo – um bate-papo, registrado com o 

gravador de áudio de um celular – por isso, as curiosidades ou questionamentos 

foram explicadas ou respondidas naquele momento mesmo, como no caso da 

criação da dramaturgia. Explicamos que o jogador-dramaturgo tem liberdade criativa, 

se inspira no material criado, porém, não precisa escrever um texto exatamente com 

tudo que observou. Não é uma transcrição.  O público pode interferir em qualquer 

                                                             
46

 - Depoimento de Thiago Li, graduado no curso de Letras, UESB, dado após o terceiro experimento, 
2015. 
47

 - Depoimento de Nandalle Bispo, aluna do curso de Licenciatura em Teatro, UESB, após o terceiro 
experimento, 2015. 
48

 - Depoimento de Yan Quadros, aluno do curso de Licenciatura em Teatro, UESB, dado após o 
terceiro experimento, 2015. 
49

 - Depoimento de Matheus Menezes, aluno do Ensino Médio, dado após o terceiro experimento, 
2015. 
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momento para construção da cena durante o jogo, em qualquer uma das funções 

(atuação, dramaturgia, direção, sonoplastia, dentre outros). Contudo, existe por parte 

dos jogadores-artistas a necessidade de um controle da cena no que diz respeito à 

paidia e ao ludus. Existe o momento da espontaneidade, do improviso, de deixar 

tudo correr solto, mas também existe o momento das regras, do tempo, da 

finalização de cada etapa. 
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7 PÚBLICO, INTERATIVIDADE E O CONTROLE DA CENA 

 

O público é confrontado com um ato humano, e ele é convidado a 
reagir totalmente, no próprio momento da performance. Não nos 
interessa atacar ou provocar o público, nem desejamos fazer toda 
sorte de coisas estúpidas para conseguir uma reação do público. O 
que importa é confrontar o espectador, e isso é algo muito diferente. 
Pode-se usar muitos estímulos para provocar, mas nós preferimos 
usar apenas aspectos comuns de nossas experiências, polarizar 
esses aspectos, e então envolver o público nessas confrontações. 

Jerzy Grotowski (1971) 

 

7.1 OUTRAS EXPERIÊNCIAS QUE PROPÕEM A INTERATIVIDADE COM O 

PÚBLICO 

 

Primeiramente, se faz necessário explicar o que nesta pesquisa se refere 

ao termo “interatividade”. Atualmente, o termo é bastante difundido no nosso 

cotidiano. Somos o tempo todo atraídos pela sua natureza em diversas situações, 

como afirma André Lemos (1997): 

 
Interatividade é hoje em dia uma palavra de ordem no mundo dos 
media eletrônicos. Hoje tudo se vende como interativo; da 
publicidade aos fornos de microondas. Temos agora, ao nosso 
alcance, redes interativas como Internet, jogos eletrônicos interativos, 
televisões interativas, cinema interativo. A noção de “interatividade” 
está diretamente ligada aos novos media digitais. O que 
compreendemos hoje por interatividade, nada mais é que uma nova 
forma de interação técnica, de cunho “eletrônico-digital”, diferente da 
interação “analógica” que caracterizou os media tradicionais (p. 01). 
 

Diante dessas considerações, justifico que nos casos aqui tratados – 

tanto em relação às vivências descritas sobre as aulas-espetáculo de “O quinto 

criador: O público”, como as outras experiências que descreverei – a interatividade 

está situada não somente ao uso exclusivo das novas tecnologias, mas se relaciona 

de alguma forma com a interatividade mais ligada ao fazer artesanal e, portanto, 

anterior à existência das novas tecnologias; ao que diz respeito ao seu aspecto 

social, a convivência entre pessoas – à forma destas se adaptarem em um tempo, 

um espaço e às regras pré-definidas – para vivenciarem e participarem da 

construção de um jogo cênico. 

Durante a pesquisa, busquei informações sobre algumas experiências 

que se aproximavam de alguma forma da estrutura aqui proposta, ou que tivessem 
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propostas de interatividade também, mas que optassem por caminhos diferentes e, 

dentre inúmeras possibilidades, escolhi trazer para esta análise o “Jogo 

coreográfico” e seus desdobramentos – propostos pela Prof.ª Dr.ª Lígia Losada 

Tourinho 50  – e as intervenções-ações desenvolvidas pelo coletivo paulista 

“OPOVOEMPÉ” em espaços públicos.  

Sinalizo que não assisti ou obtive informação sobre a existência do “Jogo 

coreográfico” e do coletivo “OPOVOEMPÉ” antes da elaboração da aula-espetáculo 

“O quinto criador: O público”. 

 

7.2 O “JOGO COREOGRÁFICO” 

 

O “Jogo coreográfico”, proposto por Ligia Tourinho, surgiu em 2005 com o 

intuito de estruturar um jogo de fazer danças; de ser uma ferramenta metodológica 

de investigação e experimentação da composição coreográfica e da dança 

contemporânea. Para tanto, Tourinho (2009) elaborou três categorias: “Jogo 

coreográfico – o espetáculo”, “Jogo coreográfico – a performance”, e “Jogo 

coreográfico – residências coreográficas”.  

Descreverei brevemente a partir daqui a estrutura inicial do “Jogo 

coreográfico” e seus desdobramentos, “Jogo coreográfico – performance” e “Jogo 

coreográfico – espetáculo”.  Embora se trate de pesquisa em dança e não em teatro, 

Tourinho traz em suas reflexões, da mesma maneira que aponta os horizontes 

teóricos de sua área acerca de sua proposta, algumas fundamentações relacionadas 

ao teatro – o que é totalmente compreensível – como Spolin, Boal, Artaud, Lehmann, 

além dos teóricos mais ligados a dança obviamente.  Quando li, portanto, não pude 

deixar de observar algumas afinidades – a investigação foi construída no âmbito da 

pesquisa formativa; alguns aspectos da proposta da estrutura de jogo com o público 

e, com isso, suas implicações.   

Como a própria Tourinho explica, o jogo de fazer danças é simples. Utiliza 

como espaço cênico um tabuleiro, geralmente, delimitado por um linóleo ou por uma 

fita. Inicialmente, todos os jogadores se posicionam fora do tabuleiro. Há três tipos 

de jogadores: Jogador-intérprete, jogador-coreógrafo e jogador-público.  

Cada jogador-intérprete possui uma partitura coreográfica, fruto de uma 
                                                             
50

 -  Professora do Departamento de Arte corporal da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 
Doutora e Mestra em Artes, Universidade de Campinas (UNICAMP); Atriz, diretora, bailarina e 
coreógrafa. 
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pesquisa prévia, realizada antes do jogo. Tais partituras são constituídas como 

caminhadas, pausas, desenhos livres pelo espaço, imitação e também ações 

simples cotidianas como sentar, levantar, olhar um ponto, dentre outras.  

O jogador-coreógrafo se quiser, pode combinar livremente possibilidades 

de movimentos com os jogadores-intérpretes. Na frente do espaço cênico possui 

uma mesa repleta de CDs variados e um aparelho de som a disposição do Jogador-

coreógrafo, ou seja, é este jogador que escolhe as músicas que serão utilizadas 

como estímulos para composição coreográfica. Á frente também do espaço cênico, 

existem dois microfones que determinam onde o jogador-coreógrafo se posiciona e 

informa seus comandos ou instruções para os demais jogadores. 

O público, que também é jogador posiciona-se de frente para o espaço 

cênico (frontalidade), após a mesa com os CDs e microfones. Os jogadores-

intérpretes ficam nas laterais (espécie de coxias) do espaço cênico ou acima dele, 

prontos para entrarem em cena, quando solicitados pelo coreógrafo. Neste primeiro 

momento, a interação do público se limitava a dar algum comando, sugestão ou 

instrução aos jogadores-intérpretes de maneira que mais o aproximava da função do 

jogador-coreógrafo. 

Para Tourinho (2009), esta estrutura de interação semiaberta possibilita 

que o grupo de pessoas que estejam jogando lide com os aspectos constitutivos da 

dança sob a perspectiva de princípios, e não passos e formas pré-estabelecidas. 

Além disso, ela ressalta a importância pedagógica do jogo cênico proposto, pois 

possibilita a todos os envolvidos diferentes pontos de vista: a do coreógrafo, a do 

intérprete e a do público.  

Após as experimentações dessa base do “Jogo coreográfico”, Tourinho 

observou que sua proposta poderia se transformar em uma performance na qual os 

espectadores pudessem interagir mais ativamente na construção das danças. Foi 

quando surgiu o questionamento de como as regras poderiam ser explicadas ao 

público. Neste contexto, surgiu o que Tourinho denominou de “Jogo coreográfico - a 

performance”.  

Nesse novo momento do “Jogo coreográfico”, os mesmos bailarinos que 

já vinham trabalhando na sua estrutura inicial foram convidados a pensar como 

explicar a ideia para o público. Surgiu então, uma espécie de vinheta coreografada 

para explicar as regras do jogo. Foi dividido em três etapas iniciadas sempre com a 

vinheta explicativa e finalizadas por um sinal.  
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Na primeira etapa, só jogavam os jogadores-intérpretes e Tourinho como 

jogadora-coreógrafa. Já na segunda etapa, os microfones ficavam disponíveis para 

a participação dos espectadores – ainda limitada apenas a darem alguma instrução 

para o jogo cênico realizado pelos jogadores-intérpretes – e do jogador-coreógrafo. 

Na terceira etapa, última da performance, os jogadores-intérpretes criam de maneira 

improvisada uma dança, sem nenhuma condução do jogador-coreógrafo ou do 

público.  

Cada etapa inicialmente acontecia em uma média de dez minutos, porém, 

o tempo em outras experimentações começou a variar de acordo com o contexto de 

cada apresentação.  

Os jogadores-intérpretes nesta etapa podem ser identificados por seus 

nomes ou por suas cores. Cada jogador-intérprete veste figurino com cor e modelo 

diferentes o que possibilita a perspectiva individual dentro do coletivo e também 

permite a identificação mais facilitada tanto do público, como do coreógrafo no 

momento de solicitarem alguma instrução.  

Destaco que nessa segunda fase, denominada de performance, a 

participação do público ainda é limitada a dar alguma sugestão, comando ou 

instrução nos microfones. Tourinho (2009) defende que a participação dos 

espectadores precisa ser espontânea e que sempre estarão diante do risco de 

ninguém da plateia ir ao microfone jogar durante a segunda etapa, mas ressalta que 

isso nunca aconteceu. O coletivo de artistas que realiza o “Jogo coreográfico” 

sinaliza a hipótese de que a plateia sempre jogou em suas apresentações porque 

construíram um ambiente favorável e convidativo à interatividade.  Sobre isso, ela 

enfatiza que  

 
Gosto de exemplificar o processo com a analogia de pensar em 
receber o público para o espetáculo como recebemos amigos para 
uma festa em nossa casa. A maneira que recebemos os convidados 
em nossa casa determina o sucesso de nossa festa (p. 128). 
 

A partir dessa fase, outros desdobramentos levaram o coletivo de artistas 

a elaborar novas possibilidades de apresentação das regras. Foi constatado que se 

esta parte importante do jogo fosse ampliada, desenvolveria uma estrutura de 

ensino-aprendizagem capaz de ampliar o entendimento sobre os princípios contidos 

nas nomenclaturas propostas pelo jogo. Os próprios jogadores-intérpretes 

começaram a explicar as regras e experimentaram também a possibilidade de jogar 
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como coreógrafos, criando danças e explicando as regras do jogo contidas em cada 

dança.  Foi daí que surgiu a versão mais longa do “Jogo coreográfico” denominado 

de “espetáculo”. 

Nessa fase, os jogadores-intérpretes começaram a atuar também tanto 

como intérpretes, como coreógrafos. O período inicial de orientação da regra se 

estendeu para uma média de 15 a 20 minutos e os levou a uma nova divisão de 

etapas: Primeiro e segundo tempo, ambos finalizados por sinais, como na fase 

anterior. 

O primeiro tempo na fase “Jogo coreográfico - o espetáculo” consiste na 

apresentação dos jogadores-intérpretes, das regras e da abertura do público jogar 

como coreógrafo, nos microfones. No segundo tempo, novas formas de interação 

são inseridas. Um jogador-intérprete traz para o espaço cênico uma arara com 

quatro camisas, com números de reserva, penduradas em cabides e, assim, 

pessoas do público podem participar como jogadores-intérpretes, basta vestirem 

uma das quatro camisas penduradas na arara, se posicionarem nas laterais do 

linóleo e aguardar os comandos do jogador-coreógrafo.  

Nessa segunda fase, os jogadores-intérpretes são identificados por 

números e pelos nomes. Todos vestem roupas pretas e cinzas, mas ainda com 

modelos diferentes. As roupas intencionalmente remetem a um uniforme de time, 

entretanto, continuam refletindo a personalidade ou individualidade de cada jogador-

intérprete. Tourinho explica que nesta fase há mais tempo para os espectadores 

memorizarem e conhecerem mais sobre os bailarinos-jogadores-intérpretes. 

Outro fator importante é que o espetáculo é iniciado fora do teatro e os 

jogadores-intérpretes fazem uma grande roda com o público e estabelecem um grito 

de guerra, pedindo que o público repetisse: “Eu seguro a minha mão na sua, para 

que possamos fazer juntos, aquilo que eu não posso fazer sozinho”.  Em seguida, 

todos entram no espaço cênico, o público se acomoda em cadeiras e inicia a 

apresentação de cada jogador-intérprete no microfone (falam seu nome, seu número 

e um pouco de si), após as apresentações individuais começa o jogo nas duas 

etapas já descritas anteriormente.  

Nesse novo formato, “Jogo coreográfico – o espetáculo”, assim como no 

anterior do “Jogo coreográfico – a performance”, Tourinho observa que a estrutura 

continua sendo semiaberta, contudo, sempre é necessário considerar que em cada 

apresentação, contexto e perfil do público, poderá acontecer modificações por se 
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tratar de processo calcado na interatividade.  

Para finalizar, Tourinho afirma que sua proposta está calcada no jogo e na 

interatividade social. Ela faz articulações com o pós-dramático, assim como faço 

com o experimento da aula-espetáculo “O quinto criador: O público”, no sentido de 

levar a encenação ao nível de acontecimento-situação. Tourinho cita Lehmann 

quando este destaca o happening e a performance: 

 
Ao exercer seu caráter real de acontecimento em relação ao público, 
o teatro descobre sua possibilidade de ser não apenas um 
acontecimento de exceção, mas uma situação provocadora para 
todos os envolvidos. Usar o conceito de “situação” ao lado do 
conceito mais usual de “acontecimento” (Jaspers, Sartre, Merleau-
Ponty) como uma esfera instável tanto da escolha, que é ao mesmo 
tempo possível e imposta, quanto da virtual transformabilidade da 
situação. O teatro cria uma circunstância lúdica na qual não podemos 
simplesmente nos colocar “diante” daquilo que é percebido, mas da 
qual somos de tal modo participantes que, como enfatiza Gadamer a 
respeito da “situação”, não podemos ter dela nenhum saber objetivo 
(LEHMANN apud TOURINHO, 2009, p. 129). 

 
Outra articulação relevante que faço entre o “Jogo coreográfico” proposto 

por Tourinho e a aula-espetáculo investigada neste estudo, é o fator altamente 

pedagógico que envolve as duas propostas.  

 
A proposta de interação do “Jogo coreográfico” não se restringe à 
diversão, nem a eficácia de uma nomenclatura. A preocupação do 
coletivo sempre esteve calcada em compartilhar o fazer da dança 
contemporânea com o público, construindo simultaneamente um 
espetáculo interativo e divertido, capaz de estabelecer uma 
experiência lúdica e sensível com o público, para que este 
vivenciasse os conteúdos da dança, dividisse a responsabilidade de 
autoria do espetáculo com o elenco e atuasse na formação de plateia 
para a dança contemporânea (TOURINHO, 2009, p. 122). 
 

Confronto então os pressupostos do “Jogo coreográfico” e constato suas 

articulações com a aula-espetáculo “O quinto criador: O público” – no que se refere à 

investigação da possibilidade da elaboração de um dispositivo poético-pedagógico-

colaborativo que desvele os meandros dos processos criativos em teatro para os 

espectadores, estimulados a atuarem em posição de igualdade com artistas teatrais, 

ou seja, através da aula-espetáculo.   

A cada apresentação, em uma espécie de criação colaborativa, realizada 

pelos jogadores-artistas: ator, diretor-encenador, dramaturgo, cenógrafo, figurinista, 

maquiador, sonoplasta, iluminador, dentre outros, juntamente com os jogadores-
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espectadores, será construída uma dramaturgia ao vivo, com o objetivo da formação 

do público no que diz respeito à fruição artística da arte teatral, como também em 

relação à criação teatral e seus agentes criadores.  

 

7.3 O COLETIVO OPOVOEMPÉ 

 

 A atriz-criadora Manuela Afonso (2009) explica que, antes de participar 

do coletivo “OPOVOEMPÉ” 51 ,experimentou a linguagem do palhaço-clown e, 

segundo ela, esta linguagem também está associada à participação do público 

porque o clown busca sempre um estado presente. É com o presente que ele joga. 

No que se refere à improvisação, o ambiente e seus ocupantes são as matérias 

primas do clown. Ainda para ela, quando se abre a possibilidade de coautoria com o 

público, disponibiliza-se para o outro; abre-se, portanto, um caminho de alteridade, 

de escuta e de generosidade. Ainda enfatiza que não faz sentido para ela de criar 

apenas em nome de uma expressão interior, 

 
Nem todo o trabalho que faço tem necessariamente a participação do 
público, mas todo o trabalho que eu faça tem que ter vínculos com a 
realidade deste mundo, povoado por nós, cheio de injustiças e cheio 
de vozes que berram, berram e não são ouvidas (p. 147). 

  
Além desses aspectos, Afonso também destaca que desde a criação em 

2005, o coletivo paulista “OPOVOEMPÉ” tem desenvolvido espetáculos e 

intervenções, cujo foco tem sido o ato teatral nas fronteiras entre a vida e a arte. A 

partir das dinâmicas da cidade, o grupo desenvolveu estratégias de relação com o 

cidadão em situações cotidianas. O objetivo principal é o de propiciar relações mais 

vivas entre as pessoas e a apropriação do espaço da cidade, por quem vive, transita 

e trabalha nela.  

 Escolhi abordar o trabalho desenvolvido pelo referido coletivo porque 

este realiza suas intervenções em espaços públicos. Uma vez que se deparam com 

a participação do espectador transeunte, verifica-se um aspecto distinto das 

experiências vividas com as aulas-espetáculo “O quinto criador: O público”. Afonso 

ressalta que realizam dois tipos de intervenção: A silenciosa, que dança com o 

ambiente e seus passantes; e a que tem aspecto jornalístico, na qual os atores-

performers fazem perguntas sobre determinado tema pré-escolhido, recolhem 

                                                             
51

 - Atriz-criadora; http://opovoempeemzagreb.blogspot.com.br/ 
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depoimentos, acrescentam novas informações e transformam, na hora, a 

intervenção. As respostas dos espectadores às perguntas feitas pelos atores-

performers são coletadas e expostas instantaneamente durante as intervenções, 

possibilitando assim, acessibilidade de todos presentes. A depender do caráter da 

intervenção, a interação ocorre de formas distintas. As dramaturgias-roteiros são 

criadas a partir do que é colhido no período de observação e de interação com o 

público em cada espaço escolhido. 

Nos casos das intervenções silenciosas, Afonso (op.cit) destaca que a 

coautoria com o público se constitui em dois momentos. O primeiro momento 

acontece antes da intervenção-ação propriamente dita. O local escolhido pelo 

coletivo para ser observado é onde surgem os materiais como os gestos e 

movimentações utilizadas nas intervenções, com isso, se tornam ao mesmo tempo 

observadores e autores. Os atores-performers se apropriam dos gestos e 

movimentações do cotidiano e ganham outra dimensão tempo-espacial, podem até 

se tornar gestos extracotidianos a depender da variação de velocidade, de ritmo, de 

duração do movimento, dentre outros.  

O segundo momento é quando a intervenção-ação ocorre. Nesse caso, o 

coletivo se organiza através de um roteiro-eixo que orienta os atores-performers 

para ação, porém, ainda assim, é mantida uma estrutura também semiaberta – para 

possível captação de estímulos vindos do convívio ao vivo com o público. Quando é 

identificado um novo estímulo, este é incorporado na ação, ampliando então, o 

repertório do coletivo. 

Para uma melhor compreensão de como opera o coletivo “OPOVOEMPÉ” 

descreverei duas intervenções-ações destacadas por Afonso (2009), “Este sofá é 

para contar” e “O que se viu que você vê”. 

Na intervenção-ação, “Este sofá é para contar” são colocadas placas com 

este título, convidando o público a compartilhar uma história que tenha sido uma 

situação, por exemplo, azarada, absurda, engraçada ou coincidência. É colocado da 

mesma forma um sofá branco em algum lugar escolhido e, em cima deste, folhas de 

papel em branco e canetas, após isso, o coletivo se dispersa pelo ambiente. O 

público, aos poucos, entende a proposta e escreve suas histórias nas folhas de 

papel mencionadas, depois, o grupo recria a partir das narrativas escritas pelo 

público e, posteriormente, afixadas no ambiente onde acontecerá a intervenção-

ação. Geralmente, o roteiro-texto é organizado por uma das participantes, Cristina 
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Zuan Esteves. 

Em “O que se viu e o que se vê” os atores-performers realizam um 

percurso em algum lugar público pré-estabelecido e nas mãos levam reportagens de 

jornais com diversas temáticas. No decorrer do percurso, são distribuídos para o 

público presente (ambulantes, taxistas, transeuntes) páginas desses jornais. Em 

alguns trechos do caminho, os atores-performers criam instalações móveis e vivas 

com seus corpos em pontos estratégicos. O coletivo busca a participação ativa de 

pessoas em seus afazeres comuns, cotidianos, que, em certos momentos, se 

revelam, ampliando a ação do grupo. Em muitos momentos, movidos, talvez, pela 

curiosidade, pela estranheza ou pela ludicidade, algumas pessoas acompanham os 

atores-performers durante todo o trajeto. O roteiro-texto desta intervenção-ação, do 

mesmo modo, é feito por Cristina Zuan Esteves. 

 

7.4 O CONTROLE DA CENA E O REPOSICIONAMENTO DO PÚBLICO COMO 

CO-CRIADOR 

 

Nos experimentos realizados da aula-espetáculo “O quinto criador: O 

público”, relatados anteriormente, e nas vivências do “Jogo coreográfico” e do 

coletivo “OPOVOEMPÉ” descritas neste capítulo, pude observar a dificuldade ainda 

existente de reposicionar os espectadores no que diz respeito a sua atuação 

também como coautores da cena.  

Historicamente sabemos que o espectador, no que se refere ao processo 

criativo, geralmente ainda tem papel bastante limitado e passivo.  Alguns fatores 

podem ser apontados como preponderantes para a efetivação do reposicionamento 

do papel do público: O surgimento da semiologia do teatro; a mobilidade do signo 

teatral; as novas tecnologias; as novas possibilidades de dramaturgias – surgidas a 

partir da segunda metade do século XX – e encenações que descentralizam suas 

concepções a partir do texto. Todos esses fatores influenciaram diretamente na 

reconfiguração que acarretou na desestabilização do imaginário contido no texto 

dramático. 

Enquanto muitos apontavam a existência de uma “crise no drama” – a 

busca de outros caminhos dramatúrgicos para convenções incorporadas desde a 

Poética de Aristóteles, pincipalmente no que se refere aos efeitos da catarse e da 

mímesis– Lehmann retoma a discussão iniciada por Peter Szondi (2001), analisando 
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as produções teatrais de alguns dramaturgos ou encenadores como Antonin Artaud, 

Bertolt Brecht, Heiner Müller, Pina Baush, Bob Wilson, Ariane Mnouchkine, dentre 

outros, da segunda metade do século XX em diante, e as definiu como “pós-

dramáticas”. Ele as caracteriza como uma espécie de “poética teatral da 

perturbação”, porém, sem hierarquizá-las (LEHMANN, 2007, p. 248). 

Margarida Gandara Rauen (2009) organizou um livro com alguns artigos 

de artistas-pesquisadores, intitulado “A interatividade, o controle da cena e o público 

como agente compositor”, e o mesmo foi essencial para a constatação de que ainda 

é um desafio criar um evento cênico no qual o público se efetive como coautor da 

cena.  

A autora aponta a “Teoria do caos” como uma possibilidade para a análise 

de textos e como ferramenta de criação, a partir dos estudos de Rubens Rewald 

sobre a dramaturgia criada em processos colaborativos.  Os conceitos de 

indeterminação, ruído e bifurcações são utilizados para esclarecer vários tipos de 

dramaturgias: “cria um amplo caminho para a reflexão e elaboração de um texto 

teatral; termos como acaso, desordem, ruídos, bifurcações, entre outros, propõem 

novas percepções para a escrita dramática” (REWALD apud RAUEN2009, p. 160).   

Rauen traz como exemplo do que seria para Rewald a Teoria do caos na 

dramaturgia: a obra dramática seria um “sistema de equilíbrio” com a constituição 

dos personagens, dos diálogos e das rubricas – tais elementos delineiam a forma de 

uma versão da obra pretendida pelo autor. A quantidade de rubrica pode afetar o 

controle autoral exercido sobre a obra, entretanto, quando a obra dramática é levada 

ao palco o sistema é “desestabilizado” pela interferência de outras dramaturgias. 

Portanto, a mobilidade e a autonomia do signo estão relacionadas à “desordem” e 

aos “ruídos”, porque as condições de montagem não são exatamente aquelas 

idealizadas no texto dramático e nem a recepção ou percepção do público é 

homogênea. A liberdade na concepção cênica pelo coletivo ou encenador no que diz 

respeito à apropriação do texto; o espaço cênico onde será apresentada a 

montagem; o orçamento para a realização do produto cênico e a variável leitura do 

espetáculo pelo espectador são aspectos que geram uma espécie de “Flutuação do 

sistema”, ou seja, geram a instabilidade.  

A conclusão é que em cada circunstância específica de montagem cênica, 

o sistema poderá se aproximar ou se distanciar do texto dramático. E mesmo que a 

dramaturgia funcione como um sistema proponente estará sujeito ao caos dos 
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elementos variantes da cena. Esta instabilidade caótica se desenvolve pelas 

provocações feitas, pelas rápidas mudanças e necessidades exigidas durante o 

processo de concepção cênica. 

Rauen afirma que – apesar de Rewald focar seu estudo no que se 

relaciona à montagem cênica a partir do texto dramático criado em processos 

colaborativos – sinaliza que o conceito de bifurcação parece eficaz também como 

metáfora da multiplicidade de aberturas apresentadas por sistemas cênicos 

baseados na participação do público como co-criador: 

 
Birfurcações podem surgir como resultantes de instabilidades 
(internas e externas) em sistemas longe do equilíbrio. As 
instabilidades tiram o sistema e seu percurso anterior e lhe abrem 
novas possibilidades de evolução. A bifurcação é o ponto crítico a 
partir do qual novos estados se tornam possíveis (REWALD apud 
RAUEN 2009, p. 161). 

 
Diante disso, observo que nas experiências vivenciadas com a aula-

espetáculo “O quinto criador: O público”, por exemplo, a multiplicidade de focos de 

uma cena em progresso, construída ao longo de um tempo e de um espaço 

determinado, na qual a função do espectador é reposicionada para a de coautor 

juntamente com demais criadores presentes: dramaturgo, ator, diretor-encenador, 

iluminador, sonoplasta, dentre outros, pode também gerar respostas performáticas 

por parte da plateia e, portanto, respostas instáveis. Para Rauen (2009) a 

instabilidade é inerente às artes, no caso particular do teatro, pode ocorrer em 

maiores ou menores graus, a depender do controle exercido pela equipe de criação 

e pelos espectadores.  

O controle da cena em espetáculos que buscam a interatividade com o 

público, no que se refere à co-criação, segundo a autora, transcende a função 

tradicional da direção cênica e requer habilidade do ator ou do performer para 

acolher o previsível ou o imprevisível com a mesma disponibilidade.  Além disso, 

Rauen acredita que os conceitos de ludus e de paidia (Roger Callois, 1990) podem 

auxiliar o trabalho artístico voltado para a integração do espectador como coautor da 

cena. Não há fórmulas definitivas de interatividade e participação, contudo, o 

conhecimento acerca das noções de ludus e paidia abrem perspectivas técnicas 

para que os artistas testem níveis maiores ou menores do controle da cena com a 

plateia em tempo real.  

Ressalta-se que nas artes participativas – como na performance, na 
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dança, no teatro, na instalação, na manifestação popular, dentre outras – o controle 

da cena não é anulado, porém, é comum transferi-la para o público quando há uma 

desestabilização das relações hierárquicas (autor-texto-espaço).  

Outro aspecto importante que deve ser considerado é se o público quer 

ter ou tem autonomia para escolher se quer coparticipar da criação da cena. Rauen 

(2009, 187) sinaliza que “as pessoas crescem controladas por pais, irmãos, 

professores, amigos, mídia, etc”. Obviamente, esse controle não significa que elas 

estejam satisfeitas ou insatisfeitas enquanto indivíduos inscritos na sociedade. Ao 

passo que ao escolher ser co-autor da cena, o espectador consequentemente 

passará a modificar formas convencionais de apreciação artística, com a percepção 

e a assimilação de novas perspectivas em relação ao formato tradicional do teatro. 

Portanto, as características do público influenciarão diretamente na sua habilidade 

em participar de um evento cênico que estimule a interação e a coautoria: 

 
Criar um sistema cênico eficiente para a participação do público 
como agente compositor é, portanto, um desafio enquanto exercício 
de liberdade, conforme as limitações e/ou aberturas dos diferentes 
tipos de jogos encontrados em cada sistema proponente 
(op.cit,p.187-188). 
 

O ato de posicionar ou reposicionar o espectador requer ampla reflexão. 

Quando posicionamos um espectador em uma poltrona para que ele assista a um 

espetáculo convencional, automaticamente oferecemos a sua função naquele 

espaço, localizamos instantaneamente sua posição. Reposicionar esse espectador 

de diferentes maneiras, e até reposicioná-lo como coautor da cena, não é uma tarefa 

fácil. Sobre isso, Rauen provoca: 

 
Alguém realmente pode posicionar um (a) espectador (a) num evento 
cênico cujo princípio é o da interatividade espontânea? A pergunta 
provoca, mas a tarefa seria geralmente inviável e inconveniente. Em 
eventos cênicos sem determinação clara de lugares/assentos, os 
públicos se colocam, posicionam e se reposicionam a si mesmos! 
(id.p. 188). 
 

Todas essas considerações demonstram que em processos criativos que 

buscam a interação do público e de artistas são gerados impasses e desafios para 

ambas às partes, porque acontece uma diminuição de fronteira entre o que ocorre 

na cena com a participação do público presente.  Concluo então que é uma relação 

muito diferente da que é oferecida pelo teatro tradicional, ou seja, com divisão clara 
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entre palco e plateia. Pode-se afirmar, portanto, que nas experiências analisadas, o 

“Jogo coreográfico”, o coletivo “OPOVOEMPÉ” e as aulas-espetáculo “O quinto 

criador: O público”, o espectador passa a contribuir na criação da cena, com isso, há 

uma espécie de subversão das noções de personagem e de dramaturgia. 
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8 MOVIMENTOS FINAIS OU EM PROCESSO? 
 

 

O movimento dos processos poéticos-pedagógicos-colaborativos 

descritos e interpretados neste trabalho, sob o meu olhar de artista-docente-

pesquisadora, transpassa de aspectos conclusivos por conta de seu caráter 

processual, fértil e multiplicador. Seus frutos, mesmo que tenham se configurado nas 

descobertas encontradas através das aulas-espetáculo “O quinto criador: O público”, 

são considerados, por mim, sementes transitórias, as quais não se esgotaram em 

sua evolução. São obras cênicas resultantes de experiências e de reflexões pontuais 

que não podem ser contidas na forma estrita do seu tempo de concepção, produção 

e encenação.   

Posso, entretanto, identificar nas tramas desse processo em progresso, 

aspectos significativos que permitem tecer um fio condutor nos desdobramentos da 

questão norteadora que serviu de ignição para as experimentações realizadas: O 

público pode ser considerado o quinto criador da cena, e com isso, além dele 

participar da criação cênica juntamente com os demais criadores (ator, dramaturgo, 

diretor-encenador, sonoplasta, iluminador, dentre outros), também apreender por 

meio de uma pedagogia do olhar, quais são os elementos constituintes do fazer 

teatral? 

Debrucei-me sobre essa indagação sem pretender encontrar respostas 

definitivas, interessando-me, sobretudo, em alimentar minhas inquietações e gerar 

motivações para trilhar um caminho encontrado através de um dispositivo poético-

pedagógico-colaborativo construído a partir de cada um dos três experimentos 

cênicos realizados. Todos os experimentos tiveram formatos, pessoas, experiências 

e convívios diferentes, portanto, são vivências singulares. Contudo, trouxeram cada 

um reflexões e provocações que impulsionaram mudanças durante o processo 

prático-teórico da investigação. 

Postas essas considerações, diante do material produzido neste estudo, 

posso afirmar que o público pode ser um agente criador da cena juntamente com os 

demais conhecidos criadores. Entretanto, reconheço que o modo como as aulas-

espetáculos foram concebidas e executadas, não há espaço para categorização ou 

classificação numérica das funções do fazer teatral, por isso, o público não pode ser 

considerado neste trabalho como o quinto criador da cena, tampouco existe a 
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possibilidade do ator, o dramaturgo, o diretor-encenador, o sonoplasta, o cenógrafo, 

o iluminador, dentre outros, serem os primeiros, os segundos, os terceiros, os 

quartos...todos são igualmente criadores. Durante o tempo e o espaço das 

experimentações, a horizontalidade das relações estabelecidas em uma cena em 

progresso foi o vetor do processo criativo, mesmo que a imprevisibilidade e a 

instabilidade tenham sido os motores e isso tenha gerado bifurcações, polifonias ou 

multiplicidades. 

Percebi que ainda é um desafio reposicionar ou posicionar o espectador 

em processos criativos que buscam sua co-participação diante do que é oferecido 

convencionalmente pelo teatro tradicional. O fato é que palco e plateia são fronteiras 

ainda existentes. Essas fronteiras não podem ser consideradas totalmente 

dissolvidas, borradas ou diminuídas. Observei durante os experimentos e estudos 

alguns fatores que podem favorecer maior ou menor participação na criação do 

público em um jogo cênico: 

 

 Estímulos: motor gerador para os jogadores-artistas e para os jogadores-

espectadores operarem a criação do jogo poético; 

 Características do público: se deseja ou não participar espontaneamente da 

co-criação da cena; 

 Habilidade dos artistas envolvidos: disponibilidade para acolher com 

horizontalidade o previsível e o imprevisível, algo que transcende a função 

tradicional do teatro; 

 O controle da cena pelos jogadores-artistas e pelos jogadores-espectadores 

dependerá da forma, do grau e da dosagem de liberdade (paidia) e de limite 

(ludus) estabelecidos no tempo e no espaço do jogo.  

 

Do ponto de vista da criação de dramaturgia a partir do jogo proposto na 

aula-espetáculo “O quinto criador: O público”, compreendo que em diversos 

processos colaborativos – nos quais o texto é construído por meio das proposições 

dos artistas envolvidos – é possível que aconteça multiplicidade de focos e, 

consequentemente, podem ser geradas instabilidades. Até mesmo em processos de 

montagem cênica que tradicionalmente partem de um texto dramático cuja obra 

pode ser considerada um “sistema em equilíbrio” – por conter previamente, de 

maneira estruturada, o diálogo, os personagens, rubricas, dentre outros elementos 
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que delineiam a versão pretendida pelo dramaturgo – quando levados ao palco, têm 

esse sistema desestabilizado com a interferência de outras dramaturgias (signos 

relacionados a interpretação dos atores, ao espaço, ao cenário, ao figurino, a 

maquiagem, a iluminação, a sonoplastia, dentre outros). Isso, do mesmo modo, foi 

constatado no que diz respeito à criação dramatúrgica colaborativa durante os 

experimentos cênicos relatados ao longo deste texto. Todavia, observo que houve 

uma produção positiva e significativa nas experiências, principalmente no primeiro e 

no segundo experimento (ANEXOS B e E) por causa do tempo dado posteriormente 

aos jogadores-dramaturgos para escreverem e para maturarem as dramaturgias-

cenas inspiradas nos materiais colhidos durante as apresentações. 

Sem pretender propor ou sugerir um modelo ou padrão de abordagem 

teórica ou prática no que diz respeito à elaboração de uma pedagogia do olhar, 

observo que o conhecimento aqui gerado e os procedimentos experimentados 

oferecem possibilidades de aplicação a outras experiências relacionadas à criação 

artística, estendendo-se à formação de artistas e de espectadores no campo do 

teatro. Ressalto então, que outros procedimentos podem ser elaborados a depender 

do “Núcleo de produção criativa”, ou seja, cada experiência ou vivência poderá 

elaborar de maneira colaborativa, com a participação de todos os envolvidos 

(jogadores), novos procedimentos para serem desenvolvidos em outras possíveis 

aulas-espetáculos. Não há, então, uma proposta de sistematização fechada ou 

rígida. 

Ao compartilhar o fazer teatral contemporâneo com a plateia, ao construir 

simultaneamente um espetáculo interativo e divertido, capaz de estabelecer uma 

experiência lúdica e sensível com o público, para que este vivencie os elementos do 

processo criativo do teatro e, ao mesmo tempo, dividir a responsabilidade de autoria 

do espetáculo com os artistas, acredito que também seja possível a formação de 

espectadores para o teatro contemporâneo, e, por isso, a meu ver, é uma 

experiência poética-pedagógica. 

Percebi que quanto mais a aula-espetáculo for oferecida para o público 

comum, ou seja, não somente para amigos ou colegas do fazer teatral, cujo olhar 

sempre será mais crítico ou mais especializado – no sentido espetacular, estético ou 

artístico – melhor o alcance do seu objetivo formativo, no que se refere à plateia 

vivenciar uma experiência participativa do processo de criação cênica ao tempo em 

que tal participação possibilite a compreensão das funções exercidas por cada 
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sujeito desse processo. Diante disso, reforço que é uma estratégia educativa 

possível para o ensino de Teatro. 

No percurso dos experimentos, observei a necessidade de que todo o 

“Núcleo de produção criativa” participe de oficinas preparatórias para atuação na 

aula-espetáculo “O quinto criador: O público”, ou seja, uma pedagogia do olhar já se 

configura necessária desde o período preparatório, através das oficinas, e que 

sejam oferecidas não apenas para os jogadores-atores, mas para todos os artistas-

criadores: Dramaturgo, diretor-encenador, sonoplasta, iluminador, dentre outros. Isso 

ficou bem mais evidente após a realização do segundo e do terceiro experimento. 

Destaco alguns aspectos que são necessários para o tipo de jogo cênico proposto 

para o desenvolvimento de uma criação colaborativa: 

 

 Escuta: jogadores-artistas entre si, no momento da criação da cena, e, 

principalmente, a escuta do público; 

 Prontidão e aceitação com o que é proposto pelo outro (alteridade); 

 Cuidado com o colega: situações que exigem contato físico por conta de 

algum tipo de agressão que surja na improvisação de determinadas 

temáticas, por exemplo; 

 Integração e cumplicidade: basilares para construção de um processo 

improvisacional e colaborativo; 

 Observar sempre a cena, mesmo atuando. Saber se posicionar no espaço;  

 Motor da cena: observar se a cena está sendo direcionada para o que foi 

proposto; 

 Cuidado com o público: observar a receptividade dos espectadores para 

com a participação na cena (criação ou atuação), para que não se torne algo 

invasivo; 

 Riso fácil: geralmente é o caminho mais atrativo de tornar o público parceiro, 

porém, temáticas mais investigadas podem ser sugeridas; 

 Detalhes enriquecem a cena e, consequentemente, a dramaturgia: 

Personagens, conflitos, voz, corpo, gestos, manias, comportamentos, dentre 

outros aspectos. 
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Por fim, sinto-me fundamentada e instrumentalizada para 

processualmente aprofundar e consolidar este estudo, multiplicando os 

conhecimentos adquiridos na formação de espectadores-artistas-docentes através 

das observações e fertilidades reveladas. Assim, com base nos resultados obtidos 

neste trabalho, considero que poderão servir de suporte para profissionais e 

estudiosos da pedagogia do teatro. A estrutura e a natureza dos experimentos 

cênicos aqui relatados podem beneficiar estudantes, artistas e professores de teatro, 

ao oferecê-los subsídios metodológicos para que proponham situações de ensino-

aprendizagem nas diversas realidades encontradas. 

Hoje, posso vislumbrar novas etapas deste trabalho voltadas para o 

aprofundamento de um dispositivo de ensino de teatro, formulado para contribuir 

tanto na formação do artista, como na formação do espectador, atendendo assim, à 

progressiva demanda de criação autoral e de espaços de mediação-formação para o 

público diante da criação teatral contemporânea. 

Portanto, é um movimento em processo. Um caminho aberto através dos 

experimentos cênicos e os dados que deles resultaram. 
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APÊNDICE A – DIÁLOGO IMAGINÁRIO 

 

Livre adaptação de Affonso Romano Sant‟Anna – “Desconstruir Duchamp: Arte na hora da 

revisão”, feita por Cristiane Barreto – abril/2012 

 

Atores, antes de começar se apresentam: “Eu sou o Pintor contemporâneo.”,“Eu sou 

Mestre moderno.”, “Eu sou o Mercado Artístico.” e se posicionam. 

 

Artista contemporâneo (sentado no chão; empilhando um monte de latas de coca-

cola) 

Mestre moderno(olha antes e depois pergunta)–Você está consciente do que está 

fazendo? 

Artista contemporâneo(continua e empilhar as latas)–Estou sim. Você sabia que 

andam dizendo que o senhor não usa tecnologia e quer acabar com a arte 

contemporânea? 

Mestre moderno – Sei sim.  Você sabe qual a razão disto? 

Artista contemporâneo – Desconfio. 

Mestre moderno – Você acha que eu nunca deveria ter mexido com esse vespeiro? 

Artista contemporâneo – Não resistiu, não é? 

Mestre moderno – Por que resistiria? Cansei de hipocrisia! 

Artista contemporâneo – E que hipocrisia é essa?  

Mestre moderno – Isso de dizerem que qualquer coisa que alguém chama de arte, 

é arte. 

Artista contemporâneo – Só isso? 

Mestre moderno – Não. Como dizem hoje em dia “Tá tudo dominado!”. Estão no 

controle de tudo: bienais, galerias, escolas de arte, de tudo, de tudo! 

Artista contemporâneo (irônico) – De tudo?  

Mestre moderno – De tudo. Acham que são os donos da teoria, praticam o 

pensamento único, a arte é única....insuportável! 

Artista contemporâneo (mais irônico) – Mas você não vai a museus e nem ver 

exposições. Esse é o seu problema. 
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Mestre moderno – Não basta ir a museus, ver exposições, ler sobre arte. Sabia que 

existem os controladores do aparelho cultural? Os burocratas da arte. 

1ª intervenção do mercado artístico: Eu sou o mercado artístico. Só valorizo 

artistas contemporâneos. Venham! Venham!  

1ª intervenção DO PÚBLICO – risadas. 

Mestre moderno (para o público) – Parem de rir seus idiotas! (O público para) 

Sabiam que a história da arte não começa e nem termina com Klee, Kandinsky, 

Malevich e Duchamp? Que a arte brasileira também não começa e nem termina com 

Ligia Clark e Hélio Oiticica? 

2ª intervenção do PÚBLICO – Vaia. 

Artista contemporâneo (levanta e pede ao público para parar der vaiar) – Parem, 

parem! (público para) Respeitem esse, já velho, artista moderno! (volta a sentar e 

empilhar as latas de coca-cola). 

Mestre moderno (volta a olhar o pintor contemporâneo empilhar as latas) – Já te 

disse que quem ama o feio, bonito lhe parece. O que seria do amarelo se não fosse 

o mau gosto? 

Artista contemporâneo – Isso é uma paródia/paráfrase/apropriação de Clarice 

Lispector nas últimas páginas de A maçã no escuro. 

Mestre moderno (cansado) – Isto aqui está parecendo um diálogo de Beckett em O 

fim de partida. 

Artista contemporâneo – É o que estou contatando. 

Mestre moderno – (com raiva) – Você sabia que o ser humano é uma porcaria? 

Artista contemporâneo – Sabia sim. 

Mestre moderno – Sabia que você também é uma porcaria? 

Artista contemporâneo – Sabia sim. O senhor inclui nisso o Duchamp e o Andy 

Warhol? 

2ª Intervenção do MERCADO ARTÍSTICO: Estou à procura de um novo Marcel 

Duchamp ou de um Andy Warhol! Alguém sabe onde encontro? Me passa o e-mail 

dele ou o celular, por favor. Não! Deem o meu cartão para esse novíssimo artista 

contemporâneo, por favor! Mandem me procurar. (Distribui cartões para o público). 

3ª Intervenção DO PÚBLICO: começam a falar que aquilo não é teatro. Que não é 

arte. Que não entende nada do que está acontecendo. 

Mestre moderno(bate palmas e o público para)  – Ah! E não é mesmo teatro! 

Sabiam que pregar revisão de conceitos e pré-conceitos é tão perigoso quanto ter 
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esperança? (Volta-se para o artista contemporâneo, que continua a empilhar as 

latas de coca-cola) 

Artistacontemporâneo – Me diga o que foi que Enzensberger disse sobre a 

vanguarda e os carneiros? 

Mestre moderno – Esta é fácil: Qualquer carneiro do rebanho julga-se carneiro-

guia. 

Artista contemporâneo – O senhor tem alguma esperança? 

Mestre moderno(abatido) –Alguma. 

Artista contemporâneo – Você está consciente que com a esperança nunca mais 

terá repouso? 

Mestre moderno – Estou sim. E você? Sabia que sem o seu cinismo estará nu? 

Artista contemporâneo – Se o rei está nu, também poderei ficar nu. 

Mestre moderno(exausto) –Isso levará à falência a alfaiataria do imaginário real. 

(senta do lado do Artista contemporâneo). 

3ª Intervenção do mercado artístico(no celular) –Alô? Alô? Sim. Sou eu. O 

mercado artístico. Quem fala? Hum. Um novíssimo artista contemporâneo? Ok. Qual 

tipo de arte conceitual você está produzindo? Hum. Colocou uma privada presa no 

teto? Isto já fizeram.  Não me serve. O quê? Vai colocar na bienal um monte de 

caixinha de fósforos para representar o fogo nas florestas? Também não me serve. 

Já fizeram. Vai fazer um concerto sem músicos?Teatro sem atores? Uma escultura 

que derrete? Vai pintar o branco sobre o branco? Vai enlatar as próprias fezes? 

Impossível! Já fizeram também. Alô? Alô? Por favor, me ligue quando realmente 

produzir algo contemporâneo (desliga e sai). 

4ª Intervenção DO PÚBLICO(todos batem os pés no chão e gritam) – Quero o meu 

dinheiro de volta! 

Mestre moderno (levanta e grita) – Parem seus imbecis! (o público para).  

Artista contemporâneo (chama o Mestre moderno) – Ei! Psiu!  

Mestre moderno(volta-se para o artista contemporâneo) – O que é? 

Artista contemporâneo – Veja! Acabei. 

Mestre moderno(senta-se ao lado do Artista contemporâneo) – Você está pronto 

para saber que, olhadas de perto, as coisas não têm forma, e que olhadas de longe 

as coisas não são vistas?  

Artista contemporâneo (irritado) – Isso é de Clarice Lispector ou de algum crítico 

de arte? 
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Mestre moderno (gritando) – Cala a boca! 

Artista contemporâneo – O senhor sabe que uma pessoa pode encalhar em uma 

palavra e perder anos de vida? 

Mestre moderno – Diga a eles que eles encalharam nas palavras: “modernidade”, 

“pós-modernidade” e “contemporâneo”. Além de incauto, você é muito pretensioso. 

Artista contemporâneo – Eu sei.  

(os dois ficam sentados olhando as latas empilhadas) 

Artista contemporâneo – Quer dizer que depois de tudo que tem visto ainda tem 

esperança? 

Mestre moderno – Tenho sim. (abaixa a cabeça) 

Artista contemporâneo – Então, vai. Ordeno-te que sofras a esperança.(sai) 

Mestre moderno (sozinho, olha as latas empilhadas). 

5ª Intervenção DO PÚBLICO: Jogam bolinhas de papel no artista contemporâneo e 

ele retorna as bolinhas de papel no público. 

 

FIM – Música 
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APÊNDICE B–QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM PARA OFICINAS DE JOGOS 

IMPROVISACIONAIS 

 

 

  EXPERIMENTO O QUINTO CRIADOR: O PÚBLICO 

 

 

 

 

Nome:  

E-mail:  

Celular:  

Idade:  

 

Estamos curiosos sobre você. Ajude-nos a definir sua participação 

respondendo esse questionário abaixo: 

 

Leia com atenção e marque com um X as respostas que justificam sua 

participação: 

1 - Sobre a oficina/treinamento em jogos improvisacionais: 

(    ) É uma oficina para iniciantes em teatro; 

(    ) Tenho já alguma experiência como ator; 

(   ) Já participei de atividades como jogos teatrais e tenho boa desenvoltura 

com essa técnica; 

(  ) É uma oficina/treinamento em jogos improvisacionais necessária à 

participaçãono experimento “O quinto criador: o público”; 
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(    ) Não estou fazendo nada e quero aproveitar meu tempo para conhecer 

gente e o teatro; 

(    ) Tenho disponibilidade para participar da oficina gratuita de 15 de julho até 

26 de agosto (segundas – das 14h às 17h, no Teatro Vila Velha). 

 

2 - Durante a oficina, alguns convidados ministrarão diferentes técnicas de 

improvisação para que os 20 selecionados sejam aprimorados. No final da 

oficina, serão selecionados 5 a 7 jogadores/atuantes (os que demonstrarem ter 

o perfil do experimento) para participarem de 02 apresentações do 

experimento “O quinto Criador: o público” durante o Festival Latino Americano 

de Teatro (FILTE), nos dias 31/08 e 1/09, 18h, no Cabaré dos Novos – Teatro 

Vila Velha. 

(    ) Não tenho disponibilidade para estas datas; 

(    ) Ótimo! Tenho disponibilidade; 

(   ) Tenho receio se estarei preparado (a) para participar de apresentações em 

que a cena é criada na hora com o público; 

(  ) Estou bem animado (a) e estimulado (a) para participar do experimento 

porque tenho boa desenvoltura com improvisação e com o público. 

 

Obrigada! Até o dia 14 de agosto  (domingo)  enviaremos o resultado por e-

mail. 
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APÊNDICE C – CARDÁPIO FOLDER 

 

APÊNDICE C (frente) 
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APÊNDICE C (verso) 
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ANEXO A – “DIÁLOGO IMAGINÁRIO: ESTÓRIA DAQUELES QUE ESTÃO 

CONDENADOS À ESPERANÇA” 

 

 

Texto: Affonso Romano Santa´nna 
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ANEXO B – TEXTOS PRODUZIDOS NO PRIMEIRO EXPERIMENTO DE “O 

QUINTO CRIADOR: O PÚBLICO” 

 

Texto 01 – EU MORO EM UMA FAIXA DE PEDESTRES 
de Aldri Anunciação 

 
Tema escolhido pelo público: Eu moro numa faixa de pedestres 
Dramaturgo convidado: Aldri Anunciação 
Dia 15.10. 2012 (segunda) 
 
Processo colaborativo de criação: 

2  
O público do dia  -  Elenco conidado: Lulu Pugliese, Milena Flick, Gabriel Camões, 
Igor Epifânio, Fabio Ferreira e Bruno de Sousa -  Diretor convidado: Daniel Guerra 
Técnicos convidados: Karina Allata (figurino e maquiagem), Fernanda Mascarennhas 
(iluminação), Adriana Prates (DJ), Alessandra Novhais (fotografia), Fred Alvim 
(ambientação do espaço), Raquel Maciel e Carlos Alberto Ferreira (produção) 
Coordenação artística: Cristiane Barreto 
Cabaré dos Novos - Teatro Vila Velha -  Salvador. BA 
 
PERSONAGENS: 
Personagem A 
Personagem B 
Personagem C 
Personagem D 
Personagem E 
 
CENÁRIO – Palco vazio circundado por diversos cones de trânsito, que são 
deslocados durante a cena. 
FIGURINO – Camisas e calças listradas em preto e branco. 
 

 

 

ATO ÚNICO 

CINCO PESSOAS SURGEM NO PALCO. ESTRANHAM-SE EM UM PRIMEIRO 

MOMENTO. PERCEBEM OS DIVERSOS CONES ESPALHADOS NO ESPAÇO, E 

EM ACORDO SILENCIOSO COMEÇAM A AJUSTÁ-LOS EM LUGARES 

ALETÓRIOS DO PALCO. ENQUANTO IMPROVISADAMENTE BUSCAM LOCAIS 

MAIS ADEQUADOS PARA CADA CONE, INICIAM DE SÚBITO UM DIÁLOGO. 

CENA 01 

A- Qual a importância de um tema na vida da gente? Na vida das pessoas? O 

que é um tema?  

B- O tema é uma música. Não é? 
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C- Não, meu filho! Você tá confundindo com tema musical de filmes  

D- (ENTUSIASMADO) Não! Ele está certo!  O tema pode ser uma música... algo  

pra dançar! 

C – (DEFINITIVO) Não! Aqui, o tema é algo que tem a ver com o que vai ser dito ou 

apresentado por nós! 

B - (HESITANTE) Nós quem? 

C – Nós aqui no front! 

B – Você acha que numa altura dessas ainda existe algo a ser dito? 

A – (EXALTADO) Eu não tenho mais nada a dizer. Tudo já foi dito. Todas as frases! 

Não existe uma palavra sequer que nunca foi dita um dia por alguém nesta vida! 

(PEGA UM CONE) Todas as coisas já foram traduzidas em palavras, desde o 

primeiro dia das suas existências. E não somos nós que iremos descobrir algo novo 

a dizer. (COLOCA O CONE NO CANTO ESQUEDO DO PALCO) Eu me recuso a 

definir um tema nos dias de hoje!  

B- Calma! 

A – Calma o quê? Eu não tenho nada a dizer. (REFERINDO-SE AO PERSONAGEM 

B) Você tem algo a dize? (REFERINDO-SE AOS OUTROS PERSONAGENS) Quem 

tem algo a dizer? 

PAUSA.   

TODOS ENTREOLHAM-SE, E FINALMENTE  ENCARAM (OLHAM) A PLATEIA. 

D – (REFERINDO-SE À PLATEIA) Eles... têm algo a dizer. 

MÚSICA ESTRANHA CANTADA POR NINA HAGEN INVADE O AMBIENTE. O 

GRUPO DE ATORES COMEÇA A AJUSTAR DIVERSOS CONES DE TRÂNSITO 

EM FORMATO DE UM CIRCULO, PERMANECENDO-SE TODOS DENTRO DO 

CIRCULO DE CONES. 

DE REPENTE SILÊNCIO. 

B – Espere! Eu tive uma ideia! Existe algo que ainda pode ainda ser dito! Vamos 

falar sobre o que está acontecendo exatamente agora. Pois se está acontecendo 

agora, ninguém nunca falou isso antes! Posto que teria sido impossível ter se falado 

de algo que ainda vai acontecer! 

A – (IRÔNICO) O que você me diz sobre os adivinhadores do futuro? 

B – Esses não valem! 

C – Como não valem? Você tá querendo dizer o quê? Minha mãe lê cartas, por 

exemplo! De certa forma ela está falando de algo que ainda não aconteceu. 



185 
 

B – Sim, mas ela está inventando um futuro, que provavelmente será seguido e 

realizado por aqueles que fazem consulta a ela. Mas não é a isso que me refiro!  

Não quero falar do futuro... nem do passado. Vamos falar do agora.  Do que está 

acontecendo AGORA! 

D – Mas o que é que está acontecendo agora? 

A – A gente está jogando conversa pro ar! Divagando sobre o nada! 

B – Então é isso! Nosso tema é a conversa jogada pro ar!   

C- Ok. Mas existe algo mais acontecendo, além dessa conversa jogada pro ar. 

(MISTERIOSO) Outras coisas estão acontecendo lá fora. Acontecendo neste exato 

momento, em que estamos aqui diante deste público. 

A – O quê, por exemplo? 

C – Tem pessoas... cruzando as faixas de pedestres neste exato momento. 

TODOS ESTRANHAM! 

B- Calma, aí!  (TRATA O PERSONAGEM C COMO SE ELE ESTIVESSE DOENTE) 

Sente aqui nesta cadeira.  Gente, traga um copo d´água pra ele, por favor. 

C – Pessoal, é sério. O agora é muito mais rico do que a gente possa imaginar. Se o 

que nunca foi feito está acontecendo agora, então temos muito a dizer! 

(PERGUNTANDO-SE) Ou muito a fazer?  Por exemplo, eu vi em um telejornal que 

um homem está morando numa faixa de pedestres. 

SILÊNCIO. 

B – (IRRITANDO-SE) Gente, dessa vez não traz água, não! Traga um whisky pra 

ele, por favor. 

O PERSONAGEM C SAI DO CÍRCULO DE PEDESTRES. 

C – Vocês não viram?  Lá no Alaska? Da noite pro dia... de uma hora pra outra, a 

faixa de pedestres virou morada pra aquele Alaskiano. 

A –(IRONIZANDO) Alaskiano? Você tem certeza que quem nasceu no Alaska é 

alaskiano? 

C– Não me importa! O cara do Alaska está morando na faixa de pedestres. 

D - Calma aí!   Como assim de uma hora pra outra? 

C – Foi assim: numa noite qualquer, o povo do Alaska foi dormir em suas casas... 

eles dormem muito cedo..sei lá... deve ser ao frio. Quando eles acordaram pela 

manhã , deu-se o acontecido: Um homem estava morando na faixa de pedestres! 

Com tudo... sofá, televisão, geladeira... notebook ! 
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A – (RINDO) Isso não pode ser! Ninguém pode criar moradia na faixa de pedestres. 

Lá não tem aquele documento que os prédios têm quando são construídos... como 

se chama? Ah... o habite-se. Você está louco! 

SURGE DE REPENTE NA CENA O PERSONAGEM E. 

E -(RESFOLEGANTE) Ele tem razão! Se vocês querem falar de algo que está 

acontecendo agora, é isso que acontece! Trata-se de um novo vírus. Ontem mesmo 

na Rua São Raimundo aqui em Salvador um rapaz bem-apessoado começou a 

morar na faixa de pedestres também. Igualzinho ao rapaz do Alaska!  Toda a 

população baiana está em polvorosa. Ninguém fala em outra coisa!  

B – Meu Deus! Não poderemos mais cruzar as ruas com os carros. Vamos passar 

por cima dos sofás... das geladeiras das pessoas! (DESESPERANDO) Por onde eu  

vou transitar com meu carro, meu Deus!  (GRITANDO) Por onde? 

A – (AGARRANDO E ACALMANDO PERSONAGEM B) Calma! 

B – Calma , o quê?  Se isso virar moda, eu não vou ter por onde transitar com meu 

Crossfox! Eu quero dirigir! Eu preciso dirigir!!! Eu preciso me locomover!!! 

E- Se locomova a pé!  

B- Como me locomover a pé?! Tá louco? Eu comprei aquele carro pra quê? Pra 

sair a pé por aí, porque existe um bando de malucos morando nas faixas de 

pedestres? É isso? (GRITANDO) É disso que vocês querem me convencer? É isso?! 

(SUBITAMENTE O PERSONAGEM A ESBOFETEIA PERSONAGEM B, NA 

TENTATIVA DE ACALMÁ-LO) 

SILÊNCIO.  

TODOS OLHAM O ATO EXAGERADO DO PERSONAGEM A. ESTE SOLTA O 

PERSONAGEM B, COMO SE ISSO FOSSE LIVRÁ-LO DA CULPA DE AGRESSÃO. 

PERSONAGEM B REGOZIJA-SE COM O TAPA, PERMANECENDO A MÃO AINDA 

SOBRE O ROSTO. PERSONAGENS COMEÇAM A DESFAZER O CIRCULO DE 

CONES, CRIANDO AGORA UMA CONFIGURAÇÃO DISFORME COM OS CONES. 

D– (REFERINDO-SE AO PERSONAGEM B) Ele tem razão! Como faremos com 

nossos carros!  Isso vai interromper o fluxo do trânsito. Isso vai interromper o fluxo 

da vida! 

C – (SÚBITO) Depende! Isso depende da quantidade de faixas de pedestres que 

existem no mundo. 
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A – (GRITANDO) Pare, gente! Que loucura é essa? Vocês estão concordando com 

essa ideia maluca de morar numa faixa de pedestre. Habitar naquelas faixas 

brancas, tal e qual elas fossem uma casa?  

B – (AINDA SOFRENDO COM A MÃO NO ROSTO) Mas uma coisa que eu não 

estou entendo. Por que esse cara está morando na faixa de pedestre, meu Deus! 

Por quê? 

A – Não ponha Deus na conversa! 

PAUSA. 

B – (SÚBITO) A faixa de pedestre é um espaço perigoso! Morar ali é um perigo!!! 

D – Passar por ela, independente de morada, já era um perigo! Mesmo no sinal 

verde! 

C – Perigo por quê? Em tese se existe alguém ali na faixa, é porque o sinal está 

aberto pra ele! (DESCOBRINDO) Ah! Pode ser isso! Pode ter dado uma pane no 

sistema de semáforo, e agora o sinal está eternamente  verde  para os pedestres! 

Por isso eles devem ter feito morada por lá! É isso! 

E – Não me parece isso. No vermelho ou no verde, eles estão sempre por lá. Estão 

morando lá... com cama e tudo mais.  É virótico mesmo! As pessoas estão cada vez 

mais indo morar nas faixas de pedestres. O vírus começou lá no Alaska, e está se 

alastrando realmente para o mundo todo. Com o alto fluxo nos aeroportos não temos 

como evitar a epidemia. É um vírus... e ele está á fazendo com que as pessoas 

deixem seus lares, e se mudem de mula e cuia para as faixas de pedestres 

A- Seria uma espécie de movimento político?  

B- Movimento político? 

A- Sim. Já aconteceu isso uma vez aqui em Salvador... por causa do gelo 

baiano. 

B- (ESTRANHANDO) Gelo baiano? 

A – Uma vez deixaram cair um gelo baiano enorme numa rua... bem na faixa de 

pedestres. E como todos nós sabemos, gelo baiano não derrete. Então na ocasião 

apareceu um rapaz com a desculpa de que o gelo baiano não derrete, disse que iria 

morar ali na faixa de pedestre. Será que não é a mesma coisa? 

B –  Como assim gelo baiano não derrete? Nem com fogo? Um maçarico? Duvido! 

Se for isso vamos derreter esse gele baiano, gente!  

D – (PREOCUPADO) Não adianta! O gelo baiano é composto por uma fórmula 

química que impede seu derretimento.... não tem fogo ou maçarico que derreta o 
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gelo baiano! Se a razão da moradia nas faixas de pedestres for isso, estamos 

lascados! 

E – (TRISTE) Não foi o gelo baiano não, gente.  Esses moradores de faixa de 

pedestres da Rua São Raimundo ou do Alaska foram afetadas pelo vírus que 

provocam o desejo insano de morarem na faixa de Pedestres. A razão exata 

somente no futuro os cientistas saberão explicar. 

B – (AINDA COM A MÃO NO ROSTO. QUASE CHORANDO) Que vírus é esse, 

gente? 

E – Teve um deles, que sentado no sofá, em plena faixa de pedestres, pediu a mão 

de uma garota em casamento. Ele já estava morando lá fazia um tempo. O trânsito 

todo parado. O trânsito não se movimentava dias. De repente...  passou uma garota 

e ele confortavelmente deitado naquele sofá, clamou a mão da  garota em 

casamento. (PAUSA) Ela aceitou o pedido de casamento. Deitaram-se então na 

cama de casal que estava ao lado, também na faixa de pedestre, e... 

(CONSTRANGIDO) começaram a transar insanamente na frente de todos que 

estavam presentes na rua. Senhoras de idade que estavam dias esperando a 

desobstrução da faixa para poder atravessar... crianças acompanhadas por seus 

pais... todos assistiam a transa louca e desvairada daquele casal. 

B – (ESTUPEFACTO) Meu Deus!  

E- Mas a transa foi interrompida por um outro cidadão afetado pelo vírus da 

faixa, que queria morar também naquela mesma faixa (IRRITADO) . Exatamente 

naquela faixa! Tantas faixas ao redor da cidade para o garoto, afetado pelo vírus, ir 

morar, mas ele queria aquela ali... ele queria a  faixa de pedestres do casal. 

(ACALMA-SE, RESPIRA FUNDO E RETOMA CALAMAMENTE A NARRATIVA) Eles 

conversaram entre eles... entraram em um acordo. O garoto aceitou morar em um 

cantinho da faixa... um cantinho bem pequeno. Tão pequeno, que o garota não 

conseguia nem se deitar. Passou dias dormindo em pé, no pequeno pedaço de terra 

que resignadamente lhe coube. Anoiteceu, e o casal começou a escutar o silêncio 

ensurdecedor dos carros ligados e parados por vários por não poderem cruzar a 

faixa de pedestres. Uma pessoa chegou e questionou por que eles estavam ali 

deitados em uma cama no meio de uma faixa de pedestre. E avisou que eles não 

podiam estar por ali. Que era ilegal. O casal disse que aquela faixa era a casa 

deles... e a pessoa cobrou o documento de escritura da faixa de pedestres.  Foi 

quando o homem disse que ele era um pedestre, a partir do momento em que a 
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faixa de se chamava FAIXA DE PEDESTRES, logo essa a lhe pertencia, e não ao 

casal morador. Começou a explicar que a faixa tinha uma função específica que 

favorecia aos pedestres... que as faixas deveriam voltar a pertencer aos pedestres, e 

não aos moradores infectados por aquele vírus que viera do Alaska. Foi quando o 

menino que estava morando no pequeno pedaço da faixa começou a gritar que 

estava se sentindo muito sozinho... apesar de ouvir todas a noites o casal transando 

ao lado na cama  tamanhoking size. O pedestre-invasor se compadece com a queixa 

do garoto que mora na faixa de pedestres... e desiste de atravessar a faixa..mesmo 

estando o sinal verde pra ele. O menino-morador então se questiona: como seria 

atravessar a faixa de pedestres? Na verdade ele não conseguia atravessar.  Ele 

tentou uma vez... mas era um pedestre frustrado, que não conseguia realizar sua 

único função na vida que era atravessar faixas de pedestres. Um fracassado! Eu 

acho que ás vezes falta coragem aos pedestres. (TOM POLITIZADO) Coragem pra 

travessar aquela faixa...de maneira determinada... firme! Que nem os Beatles 

naquela famosa fotografia na Abbey  Road!. Uma fotografia referência para todo 

pedestre destemido, e sabedor de sua função na vida: atravessar eufórica, corajosa 

e obsessivamente as faixas de pedestres! Sem medo do perigo.  O garoto-morador 

contempla seu pequeno espaço de morada na faixa... ao luar. O casal dormia... 

dormia sem parar... na faixa de pedestres. 

 

OS ATORES COMEÇAM A COLOCAR FAIXAS BRANCAS NO PALCO, 

FORMALIZANDO UMA FAIXA DE PEDESTRES. 

D – Em outra faixa de pedestres... de um país não identificado, tem-se notícias de 

uma garota loira, que fica sempre agachada na sua faixa...  morando! Movimenta-se 

engatinhando de lado a outro na faixa impedindo o fluxo contínuo dos carros. O 

silêncio também faz parte de sua existência.  

O CLIMA AGORA É BASTANTE CALMO. VIOLINOS TOCAM AO FUNDO DA 

CENA. 

ATORES AGORA COLOCAM UM SOFÁ. 

A - Uma hora dessas, com esse vírus se espalhando por aí, já deve existir um 

morador em todas as faixas de pedestre do mundo. Nenhum carro mais consegue 

cruzar as ruas... ficando estáticos e engarrafados. 

ATORES AJUSTAM UMA MESA DE CENTRO SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE. 
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C- Faixas de pedestres... Pensando nesse lugar que é um espaço de  travessia, 

imagino a faixa de pedestre também como um lugar de choque. Choque entre as 

pessoas.  Um dos poucos lugares de encontro, onde a violência do toque é 

permitida. Você pode se esbarrar sem criticar. É um lugar de trânsito intenso. A 

violência é uma potência de relação e nas faixas de pedestres, muita violência 

acontece... seja de um carro levantando uma pessoa..... ou  apenas um ombro 

encontrando outro ombro inadvertidamente. 

C- Sempre que eu cruzava uma faixa de pedestre, eu me desviava das  pessoas. A 

faixa é um caminho. Que às vezes é obstruído. 

ATORES TRAZEM UMA GARRAFA DE CHAMPAGNE. 

B- Uma vez eu soube de um casal que dançou uma música... acho que uma 

bossa nova... no meio da faixa de pedestres. O trânsito obviamente parou... mas as 

pessoas não se incomodavam com aquele casal dançando... aquele momento 

estava parado e ao mesmo tempo ativo. A faixa era como se fosse um palco! 

A – Uma vez eu vi a mesma coisa, mas o casal dançava um arrocha... aquela 

música onde o corpo desenha um oito..sabe como é?  

NESSE MOMENTO VEMOS UMA VERDADEIRA SALA DE VISITAS SOBRE A 

FAIXA DE PEDESTRES. ELES SE PERCEBEM MORADORES DESSE ESPAÇO. 

E – Um dia, eles ainda vão descobrir uma vacina que nos liberte desse vício de 

morar aqui, nestas faixas de pedestres. Mas enquanto essa vacina não existe, o 

usucapião nos protege e nos legitima na nossa insistente morada sobre as faixas! 

Pois elas nos pertencem. Foi nela que nos encontramos. Que nos abordamos. Ela é 

e sempre será, nossa via de acesso. Abramos essa garrafa de champagne.  

MÚSICA ESTRANHA DE NINA HAGEN INVADE O AMBIENTE. PERSONAGENS 

NO MEIO DAQUELA SALA DE VISITAS EM PLENA FAIXA DE PEDESTRES, 

BEBEM A CHAMPAGNE E DIVERTEM-SE AO SOM DA MÚSICA . 

ENVELOPES LACRADOS COMEÇAM A CAIR DO ALTO, COMO QUE UMA 

CHUVA DE CARTAS. OS PERSONAGENS DIVERTEM-SE AINDA MAIS EM 

REGOZIJO COM A GRANDE QUANTIDADE DE CARTAS QUE CAEM DO CÉU, 

AO SOM DA MÚSICA QUE CONTINUA INCESSANTEMENTE. DE REPENTE A 

CHUVA DE CARTAS É INTERROMPIDA, APESAR DA CONTINUIDADE DA 

MÚSICA. ATÉ QUE EM DETERMINADO MOMENTO, O PERSONAGEM B, 

RESOLVE PEGAR UMA DAS CARTAS, ENQUANTO OS OUTROS 

PERSONAGENS DANÇAM. O PERSONAGEM B ABRE E COMEÇA A LER A 



191 
 

CARTA EM VOZ ALTA. NO PRINCÍPIO SUA VOZ É INAUDÍVEL E SE CONFUNDE 

COM O SOM DA MÚSICA DE NINA HAGEN, MAS AOS POUCOS A MÚSICA VAI 

SE DISSIPANDO, E COMEÇA-SE A OUVIR SOMENTE A VOZ DO PERSONAGEN 

B QUE VAI ADQUIRINDO , ASSIM COMO OS OUTROS PERSONAGENS, UM 

SEMBLANTE MENOS DIVERTIDO E MAIS PREOCUPADO. 

B -... e foi assim que ficou determinado que no exato lugar onde se  sofre a 

passagem da vida  ou o  processo de mortificação... ali naquele ponto, o espírito faz 

morada. E se faz presente por toda eternidade como um sinal para aqueles que 

ficaram... (SOM DE NINA HAGEN VAI RETOMANDO O AMBIENTE, IMPEDINDO A 

PLATEIA DE OUVIR O RESTANTE DA CARTA LIDA PELO PERSONAGEM B 

NAQUELA SALA DE VISITAS EM PLENA FAIXA DE PEDESTRES, MAS OS 

PERSONAGENS CONTINUAM OUVINDO A LEITURA DA CARTA, COM SUAS 

TAÇAS DE CHAMPAGNE NAS MÃOS. O PERSONAGEM C CHORA. O 

PERSONAGEM A GARGALHA. O PERSONAGEM D SE SEPARA DO GRUPO 

COM AS MÃOS NOS OUVIDOS QUERENDO NÃO MAIS OUVIR O CONTEÚDO 

DA CARTA. O PERSONAGEM E SENTA-SE NO SOFÁ REFLEXIVO. SOM DE 

NINA HAGEN TORNA-SE ENSURDECEDOR. BLACK-OUT ACONTECE 

SIMULTANEAMENTE COM A INTERRUPÇÃO DA MÚSICA). 

SILÊNCIO 

DEPOIS DE ALGUNS SEGUNDOS A LUZ VOLTA. O PALCO ESTÁ VAZIO. 

APENAS A FAIXA DE PEDESTRES INSISTE NA CENA.  

 AO FUNDO PROJETA-SE A SEGUINTE FRASE COM FONTE 

SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA QUE SEJA LIDA PELA PLATEIA: 

“NO BRASIL, A CADA ANO MORREM EM MÉDIA 13.000 MIL PESSOAS NA 

FAIXA DE PEDESTRES” 

 A PROJEÇÃO SUSTENTA-SE POR ALGUNS SEGUNDOS, E DISSIPA-SE. 

SILÊNCIO. 

FIM. 
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Texto 02 – Sem Título 

Dramaturga convidada: Thais Alves 

 

Tema escolhido pelo público: TODA FORMA DE AMOR VALE A PENA 
Dramaturga convidada: Thais Alves 
Dia: 16.10.2012 (terça) 
 
O público do dia  - Elenco conidado: Lulu Pugliese, Milena Flick, Gabriel Camões, 
Igor Epifânio, Fabio Ferreira e Bruno de Sousa - Diretor convidado: Bertho Filho 
Técnicos convidados: Karina Allata (figurino e maquiagem), Fernanda Mascarennhas 
(iluminação), Adriana Prates (DJ), Alessandra Novhais (fotografia), Fred Alvim 
(ambientação do espaço), Raquel Maciel e Carlos Alberto Ferreira (produção) 
Coordenação artística: Cristiane Barreto 
Cabaré dos Novos - Teatro Vila Velha -  Salvador. BA 
 
 
Personagens: 
 
Narrador 
Homem1 
Homem2 
Mulher 
Homem 
Vizinho do meio 
 
 LOCAL: Apartamento de Três Andares. 

 

(SOM AMBIENTE.  ENTRADA DA PLATEIA). 

 

NARRADOR - Boa noite. Tudo aqui agora acontece de repente. A peça começa de 

repente....e acabará...ainda não sei, estou no processo da coisa....Bem....A peça 

será escrita de forma explicativa e ocasional...Então...Começarei: O Público entra. A 

peça inicia-se com bate papo entre atores e plateia . A sonoplasta coloca um som 

com barulhos de latidas de cachorros. os atores  sentam no palco. o  figurino dos 

atores são de roupas Havaianas, nada tem muita lógica até então.... Como amor, 

sem lógica até então....! Ah, falei do amor... Por quê? O tema é o amor. Dentro 

desse tema, mil temáticas. ...Bem....Voltemos aos acontecimentos:  Muito bem....E 

agora...A  sonoplasta solta uma música... tempo passa....O Tempo é algo que não 

se "mede". Um minuto pode parecer um ano, e um ano pode parecer um minuto... ! 

Ê....frase meio clichê essa que disse agora...Mas estou aqui "sozinha", e converso 
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com o tempo...Até penso nos meus amores... tão vastos, tão diferentes, tão 

infinitos...Hmmmm....Não irei devanear....Que eu seja prática para falar de amor. 

Prática? Parece ironia comigo mesmo, ser prática no amor?"....os atores estão indo 

de mesa em mesa para conversar com a plateia..... Enquanto isso....Recebo um 

bombom de chocolate de uma das atrizes. Abro. Como. Dou uma primeira dentada. 

Cupuaçu. Lembrei de um amor antigo; amava cupuaçu. Esse "passou".Amores não 

passam.... Dei uma segunda dentada. Lembrei de amores atuais. Não sei se gostam 

de cupuaçu.....Acho que irei perguntar...?!... Obsevo tudo. O amor escorre no meu 

coração...Penso nos meus amores. Penso que o amor é clichê, é  tudo igual. Volto 

para a cena.  Tudo será representado agora. O teatro vai começar....ou ja começou 

desde que sentei aqui? Ah, sei não, vai começar... 

 

ATOR 1- Boa noite, sou ator, irei ler a indicação escrita pelo público....( 

SONOPLASTIA DE TEMPO PASSANDO).... E Vamos iniciar a  peça. Primeira 

Cena! Um momentinho: Eu acho que o narrador poderia ler  isso aqui...e nos 

representamos.... 

 

NARRADOR- Era uma vez  dois Casais ( dois homes/ uma mulher e um homem). 

O  Local: Andar de cima/Andar de Baixo. O  Primeiro casal, os dois homens. O 

assunto deles?! Falando do primeiro encontro deles. Existe um clima  de amor entre 

eles, mas percebe-se um tom  de cobrança  de um para o outro.  O  Segundo casal; 

uma mulher e um homem. Assunto : Quase Nada, eles ouvem a conversa dos 

vizinhos, do casal acima. o estimulo das suas vidas de casados, é a vida de casado 

do casal acima, ouvir as conversas deles....Que viagem !!! Cada um tem um tesão, 

uma perversão.... A vida é assim, não entre em julgamento você com você mesma!!! 

Ok..Voltando: Na história desse tema proposto TODA FORMA DE AMOR VALE A 

PENA existe um terceiro elemento: o vizinho, este  que chegará para interromper  e 

provocar os casais....Enfim.... Vamos ao teatro!!! Ou ja começou desde que sentei 

aqui? 

 

(ENTRA UMA TRILHA DE INICIO DE PEÇA- A SONOPLASTA QUE SENTE O 

CLIMA) 
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NARRADOR- Foco no segundo  casal que mora embaixo. Eles estão falando 

qualquer coisa, falando de plantas.   

HOMEM- Plantas, plantas....Você só fala disso 

MULHER- E você não tem assunto.... 

HOMEM- Psiu! Espera, esta ouvindo?! Eles começaram de novo a falar...Vem, vem, 

agora a gente enlouquece, meu amor, de paixão...!! 

MULHER- Aiii esse casal é a salvação da nossa vida sexual....!!!!!!! 

NARRADOR-  o Foco  se transfere para o primeiro casal. Eles estão dizendo que 

este dia é uma data  especial... 

HOMEM 1- Você lembra que dia é hoje? 

HOMEM 2- claro que lembro.... 

HOMEM 1- Não lembra coisa nenhuma...! Já chegou aqui querendo ir embora.... 

NARRADOR-Foco para  o segundo casal que aguarda as conversas alheias.   

HOMEM- E tão falando baixinho hoje, não é? 

MULHER- Me dá uma raiva, mas uma raiva quando eles falam baixo! 

HOMEM-(PARA O CASAL DE CIMA) êeee por acaso aqui tem algum surdo???? 

falem mais alto!!!! 

NARRADOR- o casal acima surpreendidos. 

HOMEM 1- quem será esse louco? 

HOMEM 2- acho que é o casal  de baixo.... 

HOMEM 1- Oscar veja bem, não mude de assunto....Esqueça esse casal...Você ta 

querendo fugir das minhas acusações...você esqueceu a nossa data. 

NARRADOR- Ouve-se o grito do vizinho de baixo. 

HOMEM- Mais altoooooooooooooooooooo!!! 

NARRADOR- A campanhia da casa do casal de cima  toca. Um deles abre. 

HOMEM 1- Vai lá...deve ser o louco que tá gritando....Ou  de repente um amante 

seu, não é verdade? 

HOMEM 2- Deixa disso Mario, você sempre desconfiando...Eu te amo.... 

NARRADOR-A campanhia toca insistentemente. 

VIZINHO DO MEIO- Olá boa tarde! 

NARRADOR- um novo personagem: o vizinho do meio aparece. 

(ENTRA UMA MÚSICA PARA APRESENTAR O VIZINHO DO MEIO). 

VIZINHO DO MEIO- Boa noite....Meu chuveiro tá com defeito, de modo que não 

estou conseguindo resolver.... 
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HOMEM 1-  vá lá, vá Oscar, deve ser um dos seu amant.... 

VIZINHO DO MEIO- amant...? O que amigo? vocês são...? 

HOMEM 1- Não, não não disse nada...Tava cantando uma música.... 

NARRADOR- HOMEM 1 falando baixo. 

 HOMEM 1- vou lá rapidinho e volto. 

NARRADOR- Foco no casal  de baixo. 

HOMEM- o que tá rolando lá? Será que é um terceiro elemento? Uma ménage a 

tróis? 

MULHER- ahhh, não, isso eu não admito, eles dois são nossos...sou liberal até certo 

ponto, mas daí a passar por cima da nosso romance com eles..... 

NARRADOR- O homem 2 retorna.... 

HOMEM 2- pronto amor, já resolvi, foi um problema na eletricidade.... 

HOMEM 1- ok....vamos esquecer isso....vou colocar uma música. 

NARRADOR- Colocam uma música e dançam. 

HOMEM 1- Amo dançar com você....você é tão bom, tão maravilhoso e eu fico com 

esse ciúme. 

HOMEM 2- bobagem, vem....! 

NARRADOR- Foco no segundo casal. 

HOMEM- O que eles tem hoje? 

MULHER- Com certeza Colocaram  uma música alta para nos perturbar.... até curto 

a música, mas não tô ouvindo o que ta rolando lá..... 

HOMEM- Falem altooooooooooooooooooooooooo pelo amor de Deus!!! 

NARRADOR- O casal de cima ouve os berros e os pedidos e começam a falar alto. 

HOMEM 2- vamos morar juntos?  

NARRADOR- o segundo casal começa a achar que eles estão fazendo a proposta 

para eles. 

HOMEM- Eita....assim tão rapido....! 

MULHER- Eles já querem que a gente vá morar com eles 

HOMEM- ah esse povo tem umas carências...Mas é tanto amor.... 

MULHER- é amor meu bem, é amor.... 

NARRADOR- Volta à cena para o segundo casal.... 

HOMEM 2- Então diz, vamos morar juntos? 

HOMEM 1- Eu, eu, eu.... 

NARRADOR- O Segundo casal entra bruscamente interrompendo. 
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HOMEM E MULHER- Topamos! 

OS DOIS HOMENS -Hã??? 

NARRADOR- O vizinho do Meio aparece. 

VIZINHO DO MEIO- Queridos...!!!  

NARRADOR-  Agora estão os dois casais e o vizinho na sala da casa do casal de 

cima. O segundo casal fala que se excita muito com as conversas do primeiro...Um 

constragimento...Algo sexual ficou no ar. O vizinho fala sobre troca de casais; ele 

parece sempre ser a ponte que tenta solucionar as histórias.. 

HOMEM 1: Que loucura é essa??? 

HOMEM 2- Topam o quê? 

MULHER- Vocês não pediram para a gente morar juntos....? 

Eu sei que será algo fora dos padrões... 

VIZINHO DO MEIO: Eita lasqueira....Uma suruba, é? 

HOMEM 1- Eu não estou entendendo mais nada.... 

HOMEM- Cara, não tem o que entender, nossas vidas estão ligadas....Um encontro 

de amores.... 

VIZINHO: Olha só, eu diante da situação que me encontro....Eu topo! 

HOMEM 2- Mas a proposta não era para vocês..... 

MULHER - Meus amores deixem de orgulho.... o amor quebra barreiras,  acaba com 

certezas, desaba orgulhos, espalha poderes, arrasa com o impossível.... 

VIZINHO DO MEIO- Você fala tão bonito.... 

HOMEM 2- Então, o que faremos Mario? 

HOMEM 1- Vamos dizer que sim....Quem sabe isso não foi uma pegadinha do 

destino PARA AS NOSSAS VIDAS TEREM MAIS MOVIMENTOS! 

VIZINHO DO MEIO- Poliamor, é? 

TODOS - sim!!! 

NARRADOR- E foi depois desse dia.... uma linda história de amor surgiu entre 

Mario, Oscar, Julieta (esse é o seu nome), Fernando (o homem) e Pedro ( o Vizinho 

do meio)...E viveram Felizes sempre!!! Ironia da vida...e eu aqui com o meus amores 

também...Dou a última dentada no bombom de cupuaçu, fecho o computador...e 

meu celular toca: São eles...Meus amores! 

FIM 
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Texto 3 - AMORES VACAS 

(PORQUE TUDO ISSO ME LEMBRA ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU) 

 

Por Luciana Comin 

 

No dia 22.10.2012 os temas propostos pela dramaturga Luciana Comin foram 
diluídos em um só pelo público, a saber: 
 
1 - "Há histórias tão verdadeiras que às vezes parecessem que são inventadas." 
(Manoel de Barros) 
2 - "CURVA PSICODÉLICA/ a mente salta dos trilhos/ LÓGICA AISTOTÉLICA/não 
legarei aos meus filhos." (Paulo Leminski) 
 
Processo colaborativo de criação: 
O público presente  -  Elenco convidado: Lulu Pugliese, Milena Flick, Gabriel 
Camões, Igor Epifânio, Fabio Ferreira e Bruno de Sousa - Diretora convidada : 
Jacyan Castilho 
Técnicos convidados: Karina Allata (figurino e maquiagem), Fernanda Mascarennhas 
(iluminação), Adriana Prates (DJ), Alessandra Novhais (fotografia), Fred Alvim 
(ambientação do espaço), Raquel Maciel e Carlos Alberto Ferreira (produção) 
Coordenação artística: Cristiane Barreto 
Cabaré dos Novos - Teatro Vila Velha - Salvador. BA 
 

A cena se passa em três planos distintos e intercalados. 

 

PLANO 1 

  

No cinema. D. Almira, uma senhora de 60 anos, assiste o filme segurando uma caixa 

de bombons. D. Noélia, também de 60 anos, senta-se ao seu lado. 

NOÉLIA – Igualzinho como antes! 

ALMIRA – Só estava esperando você chegar pra abrir o pacote. 

Abrem o pacote e começam a comer os bombons. 

NOÉLIA – Pena que o cinema não é o mesmo. 

ALMIRA – Aquele fechou faz muitos anos. Teve uma época que virou igreja. 
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NOÉLIA – Que horror. É um pecado fecharem um cinema pra transformar em igreja. 

ALMIRA – Lembra o último filme que assistimos? 

NOÉLIA – Claro que lembro. Os dois atores já morreram. 

ALMIRA – Os atores já morreram. O cinema já fechou. E tanta coisa aconteceu com 

a gente. 

NOÉLIA –  O gosto do bombom continua o mesmo. 

Elas se olham. Comem os bombons olhando pra tela. 

ALMIRA – E agora? 

NOÉLIA – Agora a gente sai de fininho para a praça. 

ALMIRA – Igualzinho como antes. 

 

PLANO 2 

 

Dr. Alberto fala ao telefone. 

  

DR. ALBERTO – Tudo agendado para hoje à noite? Sem vacilo, Mustafá! Negócio 

simples, rápido e caceteiro, tá ouvindo?  E a outra ação na zona leste? Tudo 

perfeito? Assim, que eu gosto, Mustafá. Hoje, vocês vão arrebentar com tudo lá. 

  

Entra Ching com um pacote na mão. 

  

DR. ALBERTO – (Enquanto fala ao telefone, pergunta com gestos o que tem no 

pacote) Quem chegou? Passa pra ele, Mustafá. Passa pra ele agora. Filho da 

puta! (Ching sinaliza que o pacote não tem remetente) Feitosa? Ô, 

companheiro.  Que é isso, Feitosa? Sou correto com os amigos! Vou arrebentar 

aquela merda hoje, meu querido, pode confiar.  Já tem gente minha dentro da 

Câmara pra limpar qualquer sujeira, ta ouvindo? Não tem erro. (Para Ching) Que 

porra é essa, Ching? 

 CHING – Deixaram com a secretária. 

  

DR. ALBERTO – Abre essa merda. (ao telefone) Porra, Feitosa, to perdendo a 

paciência. Sai daí e confia que meu pessoal precisa começar a ação e você está 

atrapalhando. Que outra vez? Da outra vez também deu certo. Só morre, quem 

vacila, Feitosa. Você entendeu? Agora sai daí.    
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Ching vai tentando abrir. O telefone dele toca. Ele para de mexer o pacote. 

  

CHING – Doutor. A Jéssica saiu pelo telhado. 

  

DR. ALBERTO – (ao telefone) Resolve com o Mustafá e sai daí, tá 

ouvindo? (desliga) Esse Feitosa está querendo me foder. Como é que é? 

  

CHING – A Jéssica. 

  

DR. ALBERTO – Como é que é? 

  

CHING – Fugiu, doutor. Pelo telhado. 

  

DR. ALBERTO – (suspirando pra conter a raiva) Vocês tão querendo me foder. Eu 

não mandei vigiarem essa menina? 

  

CHING – Tinham uns dez cuidando disso, doutor. 

  

DR. ALBERTO – E como é que uma menina de 16 anos conseguiu dar a volta em 

dez homens, Ching? 

  

CHING – Decerto não imaginaram que ela ia fugir pelo telhado. 

  

DR. ALBERTO – Ela tá querendo me foder (toca o telefone. Ele já reagem prevendo 

mais problema) Tá todo mundo querendo me foder! Alô!(Para Ching) Manda o 

Marilon rastrear a menina! (Ao telefone) Como é? Dom Corleone? Puta que pariu, 

você tá de sacanagem! (Para Ching) Abre logo esse pacote, cacete! 

  

PLANO 3 

 

Gustavo está em um ônibus com outros passageiros. Estão todos irritados com a 

vagareza do motorista. 
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HOMEM 1 (comentando com o Homem 1) Ele tá passeando? Ele está passeando! 

Eu tenho mais o que fazer! 

HOMEM 2 – Vou falar com ele. (para o motorista) Ô Amizade!  

MOTORISTA – Tá vendo a placa? Proibido falar com o motorista. 

HOMEM 2 – Acelera um pouquinho aí, meu irmão. Tá todo mundo com pressa! 

A senhora que está ao lado de Gustavo puxa conversa. 

SENHORA – Uma flor tão bonita. Desse jeito vai murchar com a lerdeza desse 

homem. 

GUSTAVO – Mais rápido aí, motorista! 

MOTORISTA – Tô fazendo o meu trabalho! Se corre, uns reclama, se vai mais 

devagar, outros reclama.  

Som de buzina de um carro pequeno que está querendo ultrapassar. 

HOMEM 2 – Mas é folgado. Anda devagar e ainda toma a estrada toda. Não deixa 

nem os outros carros adiantar o lado. 

HOMEM 1 – O carro pequeno tá xingando ele todo! 

O motorista faz uma curva abrupta pra deixar o carro passar. 

MOTORISTA – Vai, passa, maluco! Daqui a pouco sai com uma arma aí pra me 

matar! Esse povo fica tudo é doido na estrada. É por isso que meio dia a gente vê 

tanta barbaridade no jornal! É melhor devagar, que assim ninguém morre. 

 

PLANO 2 

 

Ching tenta abrir o pacote.  

 

DR. ALBERTO -  Já falei que tem gente minha infiltrada, meu querido. Calma, meu 

amigo. Fica calmo. (para Ching) Me liga com o Prestes. (Ching deixa o pacote para 

fazer a ligação) Basta um telefonema meu e...eu vou ligar agora, tá entendendo. 

Calma que eu já estou resolvendo. (Ching entrega o telefone para Dr. Alberto e volta 

a tentar abrir o pacote) Prestes! Meu querido! Como é que tá a família? Pois é, meu 

querido. Eu acabei de saber. Que porra é essa de operação Dom Corleone, 

Prestes? A Polícia Federal tá querendo me foder! 

 

Toca o celular de Ching. 

  



201 
 

CHING - Rastrearam a Jéssica. 

  

DR. ALBERTO – (ao telefone) Se chegar em mim, eu fodo com meia Brasília, 

Prestes! (para Ching) Onde é que ela tá? 

 

CHING – Tem dez minutos que parou em um estúdio de tatuagem. 

  

DR. ALBERTO – Outra tatuagem? Essa menina quer me foder. (para o telefone)  

Ajeita isso aí pra gente, Prestes! 

  

CHING – É pra tirar ela de lá? 

  

DR. ALBERTO – Não, só continua vigiando. (ao telefone) Vai sobrar pra todo 

mundo!  Se eu for, levo todo mundo, Prestes!  

  

 Ching volta a abrir o pacote. 

DR. ALBERTO – Não dá pra cancelar a ação, meus homens já foram. Porra, 

Prestes, você quer me foder? Você sabe quanto dinheiro a gente vai perder? Não 

quero nem saber, você tem que dar seu jeito.  

CHING (Mostrando uma vaca de pelúcia que estava dentro do pacote) – Dr. Alberto? 

DR. ALBERTO – Não tem gente sua na Polícia Federal? (para Ching) Que porra é 

essa? Uma vaca? Que brincadeira é essa? 

CHING – Dr. Alberto. Tá fazendo um barulhinho. Acho que é uma bomba. 

PLANO 1 

D. Almira e D. Noélia conversam em uma praça. 

NOÉLIA – (olhando ao redor )Como está abandonada.  

ALMIRA – Muita coisa nessa cidade ficou abandonada desde que você foi embora. 

NOÉLIA – Quando cheguei notei logo a diferença. Foram muitos anos fora. O 

abandono é muito claro. 

ALMIRA – Eu que fiquei não percebo tanto assim. Sou parte dessa cidade, dessa 

paisagem. Abandonada como ela. 

NOÉLIA – Não fala assim. 

ALMIRA – Não estou reclamando.  
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NOÉLIA – Lembra das nossas tardes tomando sorvete? Ainda servem aqueles 

bolinhos? 

ALMIRA – Nunca mais fui lá.  

NOÉLIA – Por que?  

ALMIRA – Pra não lembrar. 

NOÉLIA – Eu nunca quis esquecer. 

ALMIRA – Você foi embora. Lembrar é doloroso pra quem fica. 

NOÉLIA – Trouxe umas fotos pra te mostrar. De algumas viagens. 

ALMIRA – Você conheceu muitos lugares? 

NOÉLIA – Muitos. Foi a parte boa de ter me casado com ele. Não, não posso ser 

injusta. Ele se esforçava pra ser bom marido. Eu que demorei demais pra 

reconhecer isso. Eu tive muita raiva por ter sido obrigada. 

ALMIRA – Então você se divertiu. 

NOÉLIA – Eu me diverti. Eu tive filhos, eu viajei. Eu vou ser avó! Tudo isso me 

ajudou a levar a vida. Me ajudou a chegar até aqui. 

ALMIRA – Pois pra mim, aqui, sozinha, o tempo demorou de passar. 

NOÉLIA – E  por que não formou uma família também? 

ALMIRA – Não era isso que eu queria. Você sabe. Nunca me conformei. 

NOÉLIA – Mas não foi isso que a gente combinou.  

PLANO 3 

Gustavo está impaciente. Tenta ligar, mas o celular não quer  pegar. 

GUSTAVO – Faço essa viagem toda semana. Uma hora dessa outro motorista já 

tinha passado a ponte. E a gente já estava chegando. 

SENHORA – O senhor vai e volta toda semana?  

GUSTAVO – Trabalho na capital. Minha mulher e meus filhos ficam por aqui. Mas 

vejo eles todo fim de semana. 

SENHORA – Que bom que o senhor conseguiu vir mais cedo dessa vez. Faltam dois 

dias pra sábado ainda. 

GUSTAVO – Tive que vir mais cedo. 

HOMEM 1 – Bora, motorista!  

HOMEM 2 – Bota pressão, minha gente! Se a gente não reclama, a gente só chega 

amanhã! 

SENHORA – Vai comemorar né, filho! Essa flor tá muito bonita! É aniversário da sua 

esposa? 
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GUSTAVO (Aflito com a demora) Não. 

SENHORA – Toda semana o senhor leva for pra ela? Que bonito! 

GUSTAVO – (tentando ligar, aflito) Devia ter tido essa ideia. Sem sinal. (olha o 

relógio) 

HOMEM 1 – Tá de pirraça esse motorista, só pode ser. 

HOMEM 2 – Tá diminuindo! O sacana tá diminuindo a velocidade! 

Os dois homens se aproximam pra reclamar com o motorista. 

MOTORISTA – É acidente. 

HOMEM 1 – É o carro pequeno que passou pela gente. 

HOMEM 2 – O que é aquilo alí na frente? 

MOTORISTA – É um bicho. O carro pequeno atropelou um bicho grande! 

HOMEM 1 – É uma vaca. No meio da estrada! É agora que a gente não chega. 

PLANO 2 

DR. ALBERTO – Quem mandou isso, Ching?  

CHING – Não tinha remetente, doutor.  

DR. ALBERTO – Larga essa porra e vamos sair daqui. 

CHING – Acho que não vai dar tempo, doutor. 

DR. ALBERTO – Dá pra desarmar? 

CHING – É a única chance. (tenta desarmar a bomba) 

DR. ALBERTO – Quem mandou essa bomba? Quem mandou? Não dá pra saber 

quem mandou. Tá todo mundo querendo me foder! Jéssica! Cadê minha filha? 

CHING – Acho que ainda está no estúdio de tatuagem. 

DR. ALBERTO – Ela não pode voltar pra cá agora. Quem mandou essa porra dessa 

bomba! Quem é que tá querendo me explodir com tudo? Com testemunha, 

documentos, com tudo! Puta que pariu, é alguém de Brasília!  Só pode ser!  

Som de mensagem do celular de Ching. Dr. Alberto pula de susto. 

CHING – Mensagem do Marilon. A Jéssica ainda está fazendo a tatuagem.  

DR. ALBERTO – Mais uma porra de uma tatuagem. Essa menina tá me deixando 

louco! Pelo menos ela não tá aqui. Tanta coisa pra acertar com essa menina! Tanta 

coisa que ela precisa entender!  

Ouve-se um clique. Ching olha para Dr. Alberto. 

DR. ALBERTO – Conseguiu? 

PLANO 3 
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MOTORISTA – Olha aí. Castigo. Tanta pressa pra quê? Esse povo com pressa não 

sabe viver. 

GUSTAVO - Como é que a gente faz pra sair daqui? 

HOMEM 1 (Se aproximando) – Não morreu não, tá só machucado. 

MOTORISTA – A vaca? 

HOMEM – O homem do carro pequeno.  

MOTORISTA  – E a vaca? 

HOMEM 2  - Sinal! Tá pegando o celular! A gente chama a polícia ou a ambulância? 

Gustavo pega seu celular e, aflito, faz uma ligação. 

GUSTAVO – Oi. Como ela está? Teve um acidente na estrada. Eu tô bem... E ela? 

(triste) Tá indo? Não vai dar tempo... Eu não acredito. Coloca o telefone no ouvido 

dela. É o único jeito. (pausa) Raquel. Sou eu. Eu não sei se você consegue me 

escutar de onde você está. Do jeito que você está. Eu fiz de tudo pra estar aí com 

você. Eu procurei muito por essa flor aqui na minha mão. Ela é branca e azul, como 

você gosta. Raquel, eu não queria que fosse assim. A gente merecia uma despedida 

melhor. Será que você consegue ficar só mais um pouco, até eu chegar aí? Eu sei 

que já te pedi tanta coisa nessa vida. E você sempre, sempre me atendeu. Eu queria 

te dizer, Raquel, olhando pra você, que você vá feliz. Que pode ir tranquila, que vou 

cuidar de tudo aqui pra você. Eu...Eu não consigo. 

A Senhora que ouvia a conversa se aproxima dele para dar apoio. 

GUSTAVO – Alô! O quê? (fala para a mulher) A frequência cardíaca se alterou.  

SENHORA – Então continua falando com ela. Ela está te ouvindo. 

GUSTAVO (ao telefone) – Raquel. Você me esperou tantas vezes. Tantas vezes eu 

fiz essa mesma viagem. E você cuidou de tudo pra mim. E quando eu chegava você 

estava sempre pronta pra mim. Eu queria que você me esperasse um pouco mais. 

Desligaram. 

SENHORA – Ela te ouviu. 

PLANO 1 

D. Noélia mostra fotos para D. Almira 

NOÉLIA – Essa foi a última viagem que fiz antes de voltar pra cá. Olha como é 

bonita a Índia! Olha que confusão bonita! Tanta gente, tanta cor! 

Almira não presta muita atenção nas fotos 

NOÉLIA – Estava tão animada pra te mostrar. 

ALMIRA – Você viveu. Foi feliz. Esqueceu de mim. 
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NOÉLIA – Eu só fiz o que a gente combinou. 

ALMIRA – Eu fiquei sozinha. 

NOÉLIA – Todas as fotos que eu tirei, de todos os lugares que fui, foi pensando que 

eu dia eu ia mostrar pra você. 

ALMIRA – Eu não tenho nada pra te mostrar. 

NOÉLIA – Não foi esse o combinado. Você está triste por que eu cumpri o 

combinado? 

Almira não responde 

NOÉLIA - A gente combinou de se guardar uma pra outra. Sem sofrimento. Sem 

deixar a impossibilidade matar a gente por dentro. A gente combinou de se manter 

limpa, nova, em plena juventude. De começar de onde paramos. De onde não 

deixaram a gente viver.  

ALMIRA - Eu tentei. Por você, eu tentei. Mas o tempo, a família, as obrigações, essa 

vida tão sem graça que eu levei aqui... Eu tive muita raiva. Tiraram você de mim.  

NOÉLIA - Achavam que estavam fazendo o certo. A gente mesmo às vezes pensava 

que nós duas juntas era muito errado! Mas a gente aqui, hoje, depois de tanto 

tempo...isso prova que não era errado. Não era. 

ALMIRA - Você ainda sabe me fazer chorar. 

NOÉLIA – Vamos continuar vendo as fotos. Fiz essa viagem pensando em você. 

PLANO 3 

HOMEM 2 (falando ao celular) - Uma vaca caída no meio da estrada! Não passa 

carro nenhum! Quanto tempo? 

Gustavo e a senhora estão parados no acostamento. 

GUSTAVO – Foi de repente. Estava tudo bem quando eu deixei ela lá. Cuidando 

das crianças, como sempre. Cuidando de tudo pra mim. De repente. Quando me 

ligaram, ela já estava no hospital. Já não tinham mais esperança.  

SENHORA -  A vida de vocês foi boa? 

GUSTAVO – Eu não sabia que tinha sido tanto. Nunca aconteceu nada nessa 

estrada e justo hoje... não vai dar tempo de me despedir. 

SENHORA – Pra quê sofrer com despedida? Se a vida de vocês foi boa, então ela 

sabe. Está tudo certo. 

GUSTAVO – Eu devia ter passado menos tempo longe. 

SENHORA – Aí a vida de vocês teria sido perfeita. E isso não existe. 

GUSTAVO – Ela vai me esperar. Como sempre esperou. Pela última vez. 
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HOMEM 2 (Desligando o telefone) - Bote aí uns quarenta minutos só pra chegarem. 

O dia hoje vai ser longo! 

HOMEM 1 – Pior é que eu tô com uma fome! 

Tira uma garrafinha de água mineral da bolsa. 

SENHORA – Vamos molhar um pouquinho essa flor. Assim ela aguenta esperar um 

pouco mais. 

Molha a flor que Gustavo está segurando. 

SENHORA – Mas se não aguentar, não tem importância. Você sempre vai lembrar 

de como esta flor é bonita.  

PLANO 2 

CHING – Ela tem dispositivo reserva.  

DR. ALBERTO - Quem mandou essa porra queria mesmo me foder. Quem mandou? 

Será que foi o pessoal do Feitosa? Ele estava muito confiante no telefone! O pessoal 

do Feitosa tá querendo assumir a Zona Leste, só pode ser! 

CHING – Dr. Alberto, eu sinto muito. 

DR. ALBERTO – Ainda nada? 

CHING – Nada.  

DR. ALBERTO – Continua tentando! Continua! Vivendo com ela, todos os dias e 

deixei de falar tanta coisa com a Jéssica. Eu preciso me acertar com essa menina! 

Ela ainda acha que eu matei a mãe dela! A mãe dela vacilou, eu não tive culpa! Ela 

ainda não entendeu que só morre quem vacila!  

CHING – Não tem jeito.  

DR. ALBERTO – Todo mundo querendo me foder! O Feitosa, o Prestes. A Polícia 

Federal! 

CHING – Essa bomba vai estourar a qualquer momento. 

Som de mensagem do celular de Ching. 

DR. ALBERTO – Eu tenho que falar com a Jéssica! 

CHING – Dr. Alberto. 

DR. ALBERTO – Me liga com a Jéssica! 

CHING – Dr. Alberto. Ela está tatuando uma bomba no ombro. 

DR. ALBERTO – Ela o quê? 

CHING – Chegou a hora Dr. Alberto. 

Dr, Alberto olha pega a vaca de pelúcia. 

DR. ALBERTO – Essa vaca... 
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CHING – Acabou. 

DR. ALBERTO – Fui eu que dei pra ela essa vaca! 

CHING – É agora. 

DR. ALEBERTO – Jéssica! 

Som de explosão. Black. 

PLANO 1 

NOÉLIA – Essa é a foto que eu mais gosto. 

ALMIRA – Uma vaca? 

NOÉLIA – Na Índia as vacas são sagradas. Consideradas animais puros. Podem 

circular onde quiserem e fazer o que bem entendem. Elas são respeitadas, cuidadas 

até enfeitadas, olha? Até as fezes e urinas das vacas são usados em rituais de 

purificação. 

ALMIRA – A vida lá fora parece tão mais simples. 

NOÉLIA – Tem uma música que meu filho cantava: “Tudo é tão simples que cabe 

num cartão postal. E se a história é de amor, não pode acabar mal”. Nas próximas 

viagens você vai comigo.  

Elas se olham e se dão as mãos. 

ALMIRA – Mas antes nós vamos naquele baile.  

NOÉLIA – Aquele baile ainda existe? No mesmo lugar? Do mesmo jeito? 

ALMIRA – Claro que não! O espaço é o mesmo, mas por dentro e por fora mudou 

uma porção de coisas. A música que tocam também não é a mesma. Mas eu acho 

que ainda tem uma alma daquele tempo. Vai ser bom ir lá com você. 

NOÉLIA - E de lá a gente ganha o mundo! 

ALMIRA – A gente ganha do mundo. 

Saem abraçadas e felizes. 

FIM. 
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Texto 4 - SALVADOR TÁ FELIZ 

Texto de Vinnicius Morais 

Tema escolhido pelo público: Salvador: Não sei se vou ou se fico. 
Dramaturgo convidado: Vinnicius de Morais 
Dia: 23.10.2012  
 
O público do dia - Elenco conidado: Lulu Pugliese, Milena Flick, Gabriel Camões, 
Igor Epifânio, Fabio Ferreira e Bruno de Sousa - Diretor convidado: Caíca Alves 
Técnicos convidados: Karina Allata (figurino e maquiagem), Fernanda Mascarennhas 
(iluminação), Adriana Prates (DJ), Alessandra Novhais (fotografia), Fred Alvim 
(ambientação do espaço), Raquel Maciel e Carlos Alberto Ferreira (produção) 
Coordenação artística: Cristiane Barreto 
Cabaré dos Novos - Teatro Vila Velha - Salvador. BA 
 
Personagens: 
Assaltante 
Rapaz 
Baiana do acarajé 
 
Ponto de ônibus. 

Em cena, um rapaz e uma baiana de acarajé. Entra o assaltante. 

 

ASSALTANTE 

Beleza, bróder. Tem hora aí? 

RAPAZ 

Cinco e quarenta. 

ASSALTANTE 

Já? Porra... Passe a grana. 

RAPAZ 

É... 

ASSALTANTE 

Passe a grana, viado. 

RAPAZ 

É comigo? 

ASSALTANTE 

To com uma faca aqui na sunga. 

RAPAZ 

Peraí, cara. 

ASSALTANTE 
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Peraí, o caralho. 

RAPAZ 

Eu não tenho nada não. 

ASSALTANTE 

Como não tem, bróder? E o celular? 

RAPAZ 

Não é meu. 

ASSALTANTE 

Não é seu mermo não, porque agora é meu. Me dê. Me dê, mermão! Que porra é 

essa? 

Coopera com o meu trabalho, que eu coopero com o seu. 

RAPAZ 

O meu? Que meu? 

ASSALTANTE 

De assaltado. 

Rapaz entrega o celular. 

ASSALTANTE 

Não fica olhando pra baixo, porra. Vão pensar que sou marginal. O dinheiro. 

RAPAZ 

Não tenho. 

ASSALTANTE 

O dinheiro! 

RAPAZ 

Não tenho! 

ASSALTANTE 

Nem pro busu, sacana? 

RAPAZ 

Só pro busu! 

ASSALTANTE 

Aí, tá vendo? Depois morre e reclama que a culpa é do ladrão. Fica mentindo. 

RAPAZ 

Eu não tenho como voltar pra casa. 

ASSALTANTE 

Tem quanto aí? 
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Rapaz mostra cédula de dez reais. 

ASSALTANTE 

Cê tá pior que eu, bróder. Cê é professor, é? 

RAPAZ 

Sou. 

ASSALTANTE 

Porra, que humilhante. Vou trocar. Me dê. Me dê! 

Rapaz entrega a cédula. 

ASSALTANTE 

Fique aí. Senão atiro. 

RAPAZ 

Mas você... 

ASSALTANTE 

Pshh! Cale a boca. 

Assaltante aproxima-se da baiana. 

ASSALTANTE 

Troca dez? 

BAIANA 

Tô sem, meu nego. 

ASSALTANTE 

Porra... Tem cocada? 

BAIANA 

Ô nego, cê acredita? Esqueci em casa. 

ASSALTANTE 

Porra, baiana, sério? 

BAIANA 

É a pressa, nego. Busu tá cada vez mais cheio pra chegar aqui. 

ASSALTANTE 

Salvador tá foda. 

BAIANA 

Demais. 

ASSALTANTE 

Me vê duas coca. 

BAIANA 
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Qual coca? 

ASSALTANTE 

De limão. 

Assaltante paga, Baiana entrega duas latas com canudos e o troco. 

Assaltante volta para o rapaz e entrega-lhe uma lata. 

RAPAZ 

De limão? 

ASSALTANTE 

Bebe não? 

RAPAZ 

Bebo. 

ASSALTANTE 

Salvador tá foda. Até pra marginal. 

RAPAZ 

Por quê? 

ASSALTANTE 

Cê vai assaltar o cara, é só cinco, dez real. Bebe logo essa porra desse sprite, tá um 

calor 

retado. 

RAPAZ 

To bebendo! 

ASSALTANTE 

Não to tirando quase nada na rua, véi. Assim vou ter que procurar emprego. 

RAPAZ 

Cê sabe fazer o quê? 

ASSALTANTE 

Sei fazer nada já ajudei em construção. Mas paga muito pouco. Melhor curtir a praia 

e 

assaltar uns otário. Sem querer ofender, tá ligado. Eu queria tá na escola. 

Recebendo o 

bolsa. Mas meu pai matou minha mãe na faca. Aí matei meu pai. Aí é foda, né, 

bróder. 

RAPAZ 

É... 
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ASSALTANTE 

Salvador tá foda. Muita violência. O segredo de tudo é a educação. Sem educação 

não tem 

país, não tem, as coisa que é pra ter, né? Segurança, hospital direito. Cês são a 

base, bróder. 

RAPAZ 

Obrigado. 

ASSALTANTE 

Dou valor a professor. Tem uns que são filho da puta, mas também, melhor tá na 

sala 

inducando que tá na rua matando. 

RAPAZ 

Com certeza. Terminei. 

ASSALTANTE. 

Então rapa daqui, bróder, se não quer morrer. Pega esse busão aí. 

RAPAZ 

Mas não é o meu. 

ASSALTANTE 

Cê vai pra onde? 

RAPAZ 

Boca do Rio. 

ASSALTANTE 

Pega esse mermo, vá, vá, vá! 

RAPAZ 

Alto de Coutos? 

ASSALTANTE 

Sobe, vá, vá! Vou tirar a faca da sunga. 

O rapaz pega o ônibus. 

ASSALTANTE 

Na moral, véi. Ô baiana, quanto tá o acarajé? 

BAIANA 

Com camarão, seis; sem, cinco. 

ASSALTANTE 

É pra turista, é? Porra, que assalto é esse? 
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BAIANA 

É o aumento do dólar, nego. Imposto tá tudo mais caro. 

ASSALTANTE 

É nisso que dá. Trabalhar na legalidade. 

BAIANA 

Fale não. 

ASSALTANTE 

Porra, esses governante é tudo ladrão. Só tomam dinheiro da gente. 

BAIANA 

Vai querer? 

ASSALTANTE 

Tô só com três. 

BAIANA 

É nego. Tá difícil pra todo mundo. 

ASSALTANTE 

Salvador tá foda. 

FIM 
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ANEXO C – TEXTOS PRODUZIDOS NO SEGUNDO EXPERIMENTO DE “O 

QUINTO CRIADOR: O PÚBLICO 

 
 
 

EXPERIMENTO DRAMATURGIA I 
 

O Quinto Criador: o público 
Coordenação artística de Cristiane Barreto 

Diretora convidada: Melissa Mardones 
Dramaturgo Convidado: Diego Pinheiro 

 
Dia 31 de Agosto de 2013/ Cabaré dos Novos – Teatro Vila Velha 

 
 
 

 
Um narrador. 
Três personagens. 
Três dubladores. 
 
Personagens: Dondoca, Garoto de Programa, Operadora do Caixa e Voz no Alto 
falante. 
Local: Supermercado. 
Tema: Erótico. 
 
Dondoca entra do supermercado, é uma mulher de mais ou menos 40 anos. 

Enquanto pesquisa os preços, Garoto de programa se aproxima. O garoto parece 

conhecer a Dondoca. Uma voz em off, informa sobre o preço de algumas 

mercadorias. 

 

GAROTO – Oi... A Sra, poderia me informar quanto tá o quilo do pepino? 

 

DONDOCA – Meu senhor, você pergunta ali, ó, ali. 

 

GAROTO – Mas, espera... espera aí... Por que essa violência? 

 

VOZ – Pepino, 5 reais um quilo. 

 

DONDOCA – Ouviu? Você ouviu. 

 

Dondoca continua vendo os preços.  
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GAROTO – Olha, eu sou... eu sou do sensível... Leio Drummond... Fernando 

Pessoa... Arnaldo Jabor... 

 

DONDOCA – Você é viado, é? 

 

Dondoca volta a pesquisar os preços. Pega uma lata.  

 

GAROTO – Sabe o que é isso aí? (Pausa) Chantili.  

 

DONDOCA – Você me dá licença, tá, que eu estou atrasada. 

 

Garoto passa na frente da Dondoca.  

 

DONDOCA – O Senhor me da licença que eu quero pagar... (O garoto seduz) 

Pagar... (O garoto continua seduzindo)... O... (Derretida) O chantili... 

 

VOZ – Chantili, chantili... Muito loucura, por 10 reais.  

 

DONDOCA – (Voltando a si) Não... deixa eu  passar... 

 

Dondoca passa, mas quase que se esgueirando no Garoto. 

 

OPERADORA DO CAIXA GRITA ALTÍSSIMO. DONDOCA TOMA UM SUSTO E 

GRITA TAMBÉM.  

 

OPERADORA: É ela, é ela... a atriz da novelo do Manuel Carlos, ela. 

 

Voz do alto-falante: É ela sim. É ela sim. Arroz integral, um quilo, 2 e 50.  

 

Garoto – É ela mesmo. (Pega uma revista) Me dá um autógrafo. Me dá... um... um 

abraço... Me dá... Me dá... o chantili...  

 

DONDOCA – (Suspiro) O chantili... Que isso? E minha imagem...? 
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EXPERIMENTO DRAMATURGIA II 

 
O Quinto Criador: o público 

Coordenação artística de Cristiane Barreto 
Diretora convidada: João Lima 

Dramaturgo Convidado: Hayaldo Copque 
 

Dia 01 de Setembro de 2013/ Cabaré dos Novos – Teatro Vila Velha 
 
 
PERSONAGENS: 
ZULEIKA 
GODOFREDO 
BIANCA RINALDI 
KAROL SENNA 
ZUMBI 
 

(NUM BOSQUE, UM CASAL DE IDOSOS CAÍDO. UM SOBRE O OUTRO. ELE 

SOBRE ELA, DE BARRIGA PRO CHÃO. VEZ OU OUTRA SOLTAM GEMIDOS DE 

DOR) 

ZULEIKA – Acho que não foi uma boa ideia, né, Godofredo? 

GODOFREDO –É, acho que não. (pausa) Mas que ideia mesmo, Zuzu? 

ZULEIKA – Ai, Godofredo. Essa ideia da gente subir na nossa árvore. 

GODOFREDO – É. (pausa) Zuzu? 

ZULEIKA – Que é, Godofredo? 

GODOFREDO – Esqueci. 

(CAI SOBRE ELES UM TERCEIRO CORPO. É O TRAVESTI) 

BIANCA – Ai. 

ZULEIKA – Meu deus. Que você comeu, homem? 

GODOFREDO – Acho que caiu alguma coisa em cima da gente. 

BIANCA – Ai, fui eu, gente. Eu me desequilibrei. 

ZULEIKA: Quem é você? 

BIANCA – Bianca Rinaldi. 

ZULEIKA e GODOFREDO: Ah! 

(KAROL SENNA CAI SOBRE ELES) 

KAROL SENNA: E eu sou a Karol Senna. 

(SILÊNCIO CONSTRANGEDOR. CAI UM ZUMBI SOBRE ELES). 
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BIANCA: Meu filho, que bafo é esse? 

ZUMBI (BABANDO): Ahnnnn... 

GODOFREDO: Zuzú? 

ZULEIKA: Que foi, Godofredo? 

GODOFREDO: Acho que a Bianca encontrou minha bengala. 

(CAEM TODOS OS ATORES SOBRE O GRUPO). 
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ANEXO D – TEXTOS PRODUZIDOS EM OFICINA DE DRAMATURGIA, 

PREPARATÓRIA PARA MONITORIA NO COLEGIO ESTADUAL LUIZ VIANA 

 

Sala de Tortura 
(Teatro da ótica do torturado) 
Matheus Xavier – Experimento Dramatúrgico #2 – abril/15 
 
 
(A frase O cão está firmemente amordaçado. Ele não pode respirar livremente é o 
dispositivo norteador deste experimento. Trechos de textos, poesias, músicas de 
Tom Zé e Waly Salomão e vivências de minha recepção artística preenchem e 
tentam dar sentido a ação). 
 
CENÁRIO 
Uma cadeira de metal com amarras para os braços, pernas e pescoço, Uma mesa 
com diversos objetos: raio de bicicleta, alicates, martelo, arame farpado, copo com 
água, maçarico, pistola de choque elétrico. 
 
PERSONAGENS 
DEUS; 
AGENTE LOIRA BABALORIXÁ DE UMBANDA; 
MAQUININHA; 
HOMEM. 
 

CENA #1 | Experimento Performativo #1 

(Homem. Nu, amarrado na cadeira, escoriações por todo o corpo) 

HOMEM (mórbido) – Mas eu não sei de nada, mas eu sou inocente, mas eu não 

tenho chicote, mas eu sou até fraco (pausa. Muda) Oh, nossa senhora do dendê, 

salve soberana dor empata foda, da futrica, da fofoca, do fuxico e do banzo. Oh 

meusorixás do olimpo, porque eu? Confinado aqui, assim como Prometeu, 

encarcerado não à morte, mas ao sofrimento sem fim. Torpe sofrimento sem fim. Oh, 

nossa senhora do Dendê, tudo abarco e nada aperto, tudo aperto e nada abarco.  

CENA #1,5 ou #2 | Experimento Performativo #1,5 ou #2 

(Agente Loira Babalorixá de Umbanda dança) 

HOMEM (insistentemente) –  Me tire daqui, por favor... 

AGENTE LOIRA BABALORIXÁ DE UMBANDA (Vocifera) – Silêncio! (respira. 

Dança. Homem chora) 

AGENTE LOIRA BABALORIXÁ DE UMBANDA – Homem, pobre homem (pausa). 

Boa tarde meu grande. 
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HOMEM – Boa tarde? Quem é você? Me tire daqui, por favor, eu juro que não fiz 

nada. Olhe meu estado, tenha humanidade, por favor... 

AGENTE LOIRA BABALORIXÁ DE UMBANDA (respira) – Não fez?... Então não 

temas, deus tem um propósito na sua vida... Não é verdade? A tal da tanajura, só cai 

se tiver na gordura, não é verdade? É um dia, é um dado, é um dedo, chapéu de 

dedo é de dau... me diga há quanto tempo está aqui? Por que aqui? 

HOMEM – A minha última lembrança antes daqui é de estar andando pela praça 

principal, ouvi uma sirene, muitas pessoas começaram a correr em uma direção 

parecida e do nada tomei uma pancada, foi um apagão muito rápido. Acordei aqui, 

amarrado, sem roupas e todo machucado, amarrado a esta gélida cadeira. Fome, 

frio, sede. 

AGENTE LOIRA BABALORIXÁ DE UMBANDA – Você precisa entender que talvez 

você não entenda. Paradoxal, não é verdade? Mas presta atenção no assunto.... 

(vai a mesa com diversos objetos, olha com atenção, com suavidade passa as 

mãos nos objetos. Pega o copo com água, aproxima-se de Homem. Olha para 

copo, olha para o homem, olha para a mesa... respira. Bebe a água). 

 

CENA #2 | Experimento Performativo #2 – ou #3 

 

(Homem desacordado, Deus e Maquininha) 

MAQUININHA – O cão está firmemente amordaçado. Ele não pode respirar 

livremente. 

DEUS – Que horas são?  

MAQUININHA – Tá na hora de você comprar um relógio e tomar vergonha na cara! 

DEUS (furioso) – Como é? 

MAQUININHA – O cão está firmemente amordaçado. Ele não pode respirar 

livremente. 

DEUS – Me dê a pistola de choque elétrico e o copo com água. 

MAQUININHA – A pistola tá aqui, toma! Mas o copo não possui água, está vazio. 

DEUS (assustado) – Como assim? O copo tinha água... Como ele conseguiu essa 

proeza? Isso eu vou descobrir... Ah, se vou, agora que não tem água, não posso 

intensificar o tratamento elétrico para falos. (ri). 

MAQUININHA – O cão está firmemente amordaçado. Ele não pode respirar 

livremente. 
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(Deus esbofeteia Homem. Acorda) 

DEUS – No curso antiguerrilha aprendi a fazer de você um mero número. Não me 

dói. Mais alguns experimentos e você revela até o que não sabe. Baila, baila, baila, 

tiroteio esquenta, baila, baila, baila é o quebra pau. E aí, vai falar agora? 

HOMEM – Sou um monte de carne. Não tenho nada pra revelar. 

DEUS (para Maquininha) – Alicate de bico, experimento número três, 

espontaneidade a partir das unhas do pé. Vamos vê quantas unhas vão sobrar. 

(Com o alicate de bico, Deus começa a arrancar bem lentamente as unhas dos 

pés de Homem) 

DEUS (Canta) – o fado ministrava meu noivado, com duetos-minuetos corais, corais. 

Uma gaivota me guiou ao porto dos bordões, onde botam ovos as canções. 

Canções, canções. 

HOMEM (lobotomizado) – Dor, palavra pequenina. Aguda farpa com 3 letras 

apenas. Essas 3 tinhosas invocam angina pectoris. O que o vulgo denomina apertão 

do peito. DOR é uma palavra torniquete. DOR é uma palavra alicate. Duas 

consoantes apunhalam uma vogal. „O‟ – oco vão central, „O‟ – a vogal do vazio, „O‟ – 

túnel por onde escapa o gemido do coração agoniado. DOR: 3 letras que choram 

num soluço... 3 letrinhas apenas. Mas como dói! 

MAQUININHA – O cão está firmemente amordaçado. Ele não pode respirar 

livremente. 

(Fade-out luz, Homem contorce-se de dor, gritos. Black. Gritos. Silêncio). 

 

CENA #3 | Experimento Performativo #3 – ou #4 – ou ainda #final 

 

 HOMEM (clemente) – Oh, garrafada das ervas maceradas do breu das brenhas, se 

adonai de mim e do meu peito lacerado, Oh, senhora dos remédios, oh, doce dona, 

oh chá, oh unguento, oh destilado, oh camomila, oh beladona, oh pharmacon. 

Serenai minhas irremediáveis pupilas dilatadas. (luz ao fundo, Agente Loira 

Babalorixá de Umbanda dança). Oh, é você novamente. Aquela água que você 

bebeu...(pausa.) Mas afinal quem é você? Você não faz parte dos agressores, 

porque a dança? Me ajude... aaaahhh.. 
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AGENTE LOIRA BABALORIXÁ DE UMBANDA – Vou falar por enigmas, cair na 

clandestinidade. (Agente Loira Babalorixá de Umbanda pega o maçarico da 

mesa de objetos, encosta em Homem. Homem se desespera). 

HOMEM – Não, pare. O que vai fazer?  Pare com isso, por favor. Você não pode 

comer nem beber fogo. Muito menos se queimar. Muito menos eu. Já basta de dor. 

(Agente Loira Babalorixá de Umbanda ascende maçarico e cauteriza as feridas 

das unhas arrancadas. Apenas luz do fogo, muitos gritos, homem desmaia. 

Black. Deus, Maquininha e Homem). 

DEUS – Maquininha, o raio de bicicleta e o maçarico. A uretra dele agora vai falar... 

Um ato pedagógico deste se faz necessário não é verdade? 

MAQUININHA – O cão está firmemente amordaçado. Ele não pode respirar 

livremente. 

(Deus introduz o raio de bicicleta em brasa na uretra de Homem. Silêncio. 

Desamarram-no, Homem cambaleia tonto, para). 

HOMEM – Sinto-me possuidor d‟alguma coisa indestrutível dentro de mim. (Homem 

cai, morre, Deus sai de cena rindo. Permanece Maquininha) 

MAQUININHA (mórbida, para a plateia) – Este é o final. (Black-out. Luz. Os três 

em cena agradecem).  
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Texto JANELAS LATERAIS 
Joadson Prado 

 
 
PERSONAGENS 
Carlos 
Marcelo 
Mãe 
Pastor 
Bonecos 
 

CENA I 

 (Uma grande parede preta em frente ao ciclorama. Abre-se uma janela na parte 

esquerda superior da parede. Luz na janela. Luz se apaga. Na parte lateral esquerda 

do palco entra uma mulher. Para no meio do palco, procura algo. Seus movimentos 

são bruscos, desesperados. Grita. Luz se apaga).  

(Pessoas entram com cadeiras e formam várias filas em frente à plateia de costas 

para a parede. No lugar de pessoas, serão bonecos sentados. A janela da parede 

preta novamente se abre. Luz na janela. Aparece Carlos). 

Carlos: E se descobrirem?  

(Aparece Marcelo, também na janela).   

Marcelo: Como “E se descobrirem?”. Não percebi que ninguém nos vê. Só existimos 

nós dois. 

Carlos: Não sei! Ela pode nos encontrar. Sei que pode! Disse que não descansaria 

enquanto não conseguisse o que tanto desejava. Que eu não teria paz! (Luz cai em 

resistência)  

CENA II 

(Os bonecos estão sentados nas cadeiras em fileiras. Entra um homem. É um 

pastor). 

Pastor: Sejam bem vindos, irmãos! Essa casa também é de vocês. 

 (Entra Carlos e a mãe) 

Carlos: Já falei que não queria ter vindo! 

Mãe(puxando o filho pelo braço): Não tem de querer! Faz parte de nossas 

obrigações como ser humano pagar o que Deus nos deu, a vida. E esse pagamento 

é vindo aqui, toda semana. 

(Sentam em duas cadeiras que estavam vazias) 
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Carlos(olhando para o espaço): As portas estão sempre fechadas, até as janelas. 

Ninguém sai. 

Mãe: O que você disse? 

Carlos: Nada minha mãe, nada! 

CENA III 

Pastor: Irmãos, estamos aqui para... 

(A fala do pastor é interrompida por Marcelo que entra na lateral direita. Luz). 

Marcelo: Amém! 

(Carlos o observa como se fosse uma aparição. A cena congela. Música) 

Pastor: Amém, Marcelo. Se junte a nós, e obrigado por ter comparecido. Fique a 

vontade! 

(Carlos não para de observá-lo e não consegue disfarçar. A mãe percebe). 

Mãe (Baixo): Psiu! Olha pra frente. Perdeu alguma coisa? 

Carlos(para a mãe): Nada minha mãe. Só não entendo porque as portas e janelas 

ficam sempre fechadas. 

(O pastor começa a falar, mas sua voz não sai. A cena é muda. Valsa N° 06 de 

Beethoven. Começam a tirar as cadeiras do espaço. A mãe se levanta, chama 

Carlos e sai na frente. Carlos deixa a bíblia cair no chão, abaixa para pegar).  

Marcelo(Se aproxima e pega a bíblia. Coloca um papel dentro): Deixa que eu pego 

(entrega) prazer, meu nome é Marcelo! 

Carlos: Oi. Me chamo... 

(A mãe entra e chama) 

Mãe: Carlos! Anda logo menino. 

Carlos (sem vê a mãe): Carlos. Desculpe, mas tenho que ir (sai). 

Marcelo: Ei! Não vai levar a bíblia? 

Carlos (volta): Ah, sim! Desculpe (pega). 

(A cena congela. A mãe interrompe). 

Mãe (puxando): Vamos, meu filho! Quem era aquele que estava conversando. 

Parecia que se conheciam há tempos! 

Carlos: Marcelo! (pensa alto) Primeira vez que o vi.  

Mãe: Não quero que fique conversando com ninguém por lá. E se desconfiarem de 

você? Ouviu? 

Carlos(devaneio): Ouvi! 
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(A luz cai em resistência. A mãe sai e Carlos fica em cena observando a bíblia. 

Deixa cair. Cai um papel. Pega. Marcelo aparece na janela. Os dois leem juntos). 

Carlos e Marcelo: Volte amanhã. Foi bom vê-lo novamente! 

(Luz cai em resistência) 

CENA IV 

(Na igreja. Duas cadeiras juntas em frente à parede. Entra Carlos) 

Carlos: Tem alguém ai? Oi? (Entra Marcelo) 

Marcelo: Oi! 

(A cena congela. Os dois se abraçam e se beijam). 

Marcelo: Está bem difícil te ver todos os dias e não poder te beijar, abraçar, sentir 

teu corpo! 

Carlos: Sinto o mesmo. Mas cada dia que passa vai ficando mais difícil conseguir 

driblar minha mãe. Aonde vou ela está perguntando, questionando. Se dependesse 

dela, estaria preso em casa. Tenho medo (chora). 

Marcelo: Calma meu amor, calma. Você acha que ela desconfia de nós dois? 

Carlos: Depois daquele dia, acho que sim. Não consegui disfarçar! Sei que ela ficou 

imaginando mil coisas naquela mente fértil. Mas também não tocou no assunto. 

Como sempre, disse o que eu tinha que fazer e mais nada. 

Marcelo: Entendo.  

Carlos: Marcelo, você não acha estranho essas janelas e portas sempre fechadas? 

É muita escuridão aqui dentro. Não me sinto a vontade. 

Marcelo: Acho. Mas é o único lugar em que podemos nos ver sem ninguém estar 

espinhando. Lá fora as ruas estão sempre desertas, mas é só alguém caminhar pela 

cidade, que todos abrem as janelas para espiar. Sempre em busca de um novo 

acontecimento! 

Carlos: Sempre em busca de algo. Hipócritas! Preciso ir. Logo minha mãe chegará 

em casa e não pode perceber que saí! 

(Carlos e Marcelo se beijam. Luz cai em resistência). 

CENA V 

(Em casa. Carlos entra. A mãe está esperando). 

Mãe: Aonde você foi? 

Carlos(assustado): Mãe! Fui à igreja. 

Mãe: Na igreja? Como? Se passei em frente e estava tudo fechado? 
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Carlos: Claro, minha mãe, as portas e janelas estão sempre fechadas. E quer 

saber? Não vou ficar me explicando aqui não. Dá licença! 

(Carlos sai. Luz cai em resistência). 

CENA VI 

(Pessoas entram novamente com cadeiras e formam as mesmas filhas da cena I. Os 

bonecos representam as pessoas. Entra Carlos e a mãe). 

Mãe: Hoje você fica comigo o tempo todo e quando sairmos quero que não fale com 

ninguém. Ouviu? 

Carlos: Sim. 

(Entra Marcelo, passa ao lado de Carlos e da Mãe e sai de cena. A janela da parede 

preta se abre. Luz invade a janela. Aparece Marcelo). 

Carlos: Vou ao banheiro. 

Mãe: Não demore, pois percebi que aquele mesmo rapaz de ontem está aqui. Não 

quero... 

Carlos(incisivo): Vou ao banheiro. 

(A mãe abre a bíblia e começa a ler. Valsa n° 06 durante toda a cena. Aos poucos 

pessoas começam a entrar e tirar as cadeiras e bonecos. Só fica a mãe). 

Carlos(aparecendo na janela): Oi! 

Marcelo: Oi! 

Carlos: Acontecerá hoje? 

Marcelo: Sim. Observe.  

(Janelas começam a se abrir na parede preta. Luz nas janelas). 

Carlos: As janelas não estão mais fechadas. As portas estão abertas. Olha minha 

mãe! Está esperando por mim. Façamos logo.  

(Carlos joga um papel no chão. A mãe pega. Abre. Lê em voz alta. A Valsa n° 06 

continua tocando). 

Mãe(Carlos e Marcelo também falam): De uns dias pra cá, tenho pensado muito em 

liberdade. Antes eu vivia preso dentro de mim, hoje me prendem sem minha 

permissão. Ao vir para a igreja, o único lugar que me sinto livre, e feliz, é aqui, no 

ponto mais alto. Aqui me sinto como se fosse pegar no céu. Eu poderia sair daqui e 

voltar para aquele banquinho lá em baixo e ser quem eu não sou. Mas prefiro a 

liberdade. Daqui de cima, vendo o sol se pondo, sinto que estou tão próximo do céu, 

que eu poderia voar. É misterioso, de repente nascem asas em mim, eu as sinto. 

Mãe, perdão, não pelo que sou, mas por ter feito você sofrer. Não chore mais, o sol 
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já está partindo. É como se ele dissesse: “Vem comigo”. E eu vou. Assinado: Carlos 

e Marcelo. 

(Carlos e Marcelo se beijam. A luz de todas as janelas vai caindo em resistência. Luz 

na mãe que está paralisada. Expressão de desespero. Ouve-se um barulho alto, 

como se corpos caíssem no chão. A mãe de João grita. Blackout). 
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Texto “Combinação é outro nome para camisola” 

Por Emanuelle Nascimento 

Cena 1 – ato único 

Tarde de outono, uma senhora senta-se no banco da praça, da pequena cidade de 

Viveiros. Após alguns instantes, outra senhora aproxima-se, e senta-se no mesmo 

banco. 

Senhora 1 (olha desconfiadamente para a senhora 2): Ai... Esse tempo que acaba 

com minha artrose.  

Senhora2: (responde com simpatia) Nem fale, menina. Não sei nem mais o que é 

dobrar os joelhos.  

Senhora 1: E na hora de tirar a camisola?  Um sufoco para subir até o pescoço 

(fazendo o gesto) que ultimamente só uso mais folgada, porque tiro já dos quadris 

para baixo.  

Senhora 2: Não, você não sabe. Eu só uso agora um camisão grande, tamanho 

extra g, por causa disso também.  

Senhora 1 (fica um pouco perplexa com a falta de vaidade da senhora 2 e responde 

apenas balançando a cabeça). 

(pausa. Senhora 1 pega um livro, e a senhora 2, o crochê).  

Senhora 2: Você já viu como esses novos produtos da marca Sabores dos Viveiros 

estão dando uns gases danados?  

Senhora 1: (pausa.) Nunca senti nada, mas o povo lá de casa, meus netos, ficam só 

falando: “Não dá esse biscoito de puba para minha avó não”. E eu nunca entendi. 

Sempre como. Acho gostoso, doce.   

Senhora 2: Ah! É porque você já deve estar beirando os 80, não é? Aí faz mal 

mesmo à saúde. Pode ter diabetes, viu? Dr. Marlon me disse que passou dos 40, já 

era, tem que correr contra o tempo.  

Senhora 1: Ih, pois Dra. Lívia sempre elogia minha saúde. Toda vez fala para eu 

evitar só o açúcar, mas eu quase não como bala, pirulito, doce, essas coisas.  

Senhora 2: (tira um livro da bolsa): Olha aqui esse livro é muito bom. “Medicina 

Alternativa de A a Z”. Se quiser eu te empresto, mas tem que me devolver com uma 

semana porque fiquei de emprestar a Zefinha, minha vizinha chata do 202.  

Senhora 1: Zefinha é uma costureira?  

Senhora 2: É. Você conhece? 
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Senhora 1: Não. É porque uma vez precisei de um conserto do meu blazer de linho 

italiano que usei no casamento da minha irmã, em 1977, aí me falaram dessa tal de 

Zefinha.  

Senhora 2: Ah. Porque eu já ia falar bem dela.  

Senhora 1: (Risos.) (Pausa mais longa). 

Senhora 2: Você já foi casada?  

Senhora 1: Já. Ele morreu no último outono, de câncer de próstata.  

Senhora 2: O meu morreu no início desse ano. Tá tão difícil viver sem ele. Eu 

cozinhava a comidinha dele, passava o terno dele, lia poesia antes de dormir. Chu... 

Senhora 1: (silêncio) O quê? 

Senhora 2: Chupava pirulito de cereja com ele.  

Senhora 1: Ah. Que bonito.   

Senhora 2: Posso te fazer uma pergunta?  

Senhora 1: Pode. 

Senhora 2: Há quanto tempo você não... 

Senhora 1: Não o quê? 

Senhora 2: Não... você sabe.  

Senhora 1: Não... o quê? (assusta-se) Ah! Sua velha depravada! Me poupe... 10 

anos.  

Senhora 2: Meu Deus! Faz muito tempo, então. Ah! Eu tenho um livro que acho que 

vai ser bom para você.  

Senhora 1:  (Nervosa) Lá vem você de novo com essa coisa de livros. Você tem livro 

pra tudo, não é? Me diga uma coisa: você tem livro para fazer a gente cagar?  

Senhora 2 (pausa. Assustada). Tenho. O “Medicina Alternativa de A a Z”. Te falei. 

Empresto durante uma semana. É pegar ou largar.  

Senhora 1: Eu pego (som estranho interrompe) ... O que foi isso? Você ouviu? 

Hfum... Hfum...  

Senhora 2: (envergonhada): Eu acho que tem alguém nos ouvindo.  

Senhora 1: (pausa) Alguém morto, você diz.  

Senhora 2 e 1 (Caem na gargalhada).   

Fim.  
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Texto CONVIVÊNCIA DE DOIS GUMES 

Luan Romir 

CENA I 

 (A todo instante, o som do tic-tac de um relógio) 

ANTONIETA – Já falou com ela? 

EDUARDO – O quê? 

ANTONIETA (Mais alto) – Já falou com ela? 

EDUARDO – Não pedi pra você repetir, só perguntei o assunto que você estava 

cobrando que hipoteticamente, tivesse falado com ela... 

ANTONIETA – Você tem que ser tão grosseiro? 

(Pausa, o som do relógio acentua-se) 

EDUARDO – Que horas são? 

ANTONIETA (Tocando uma nota no piano) – Nove e meia. 

EDUARDO – Já está tarde e você não se pronunciou a respeito do que falaram com 

o Jeronimo no rádio. 

ANTONIETA – Como se fizesse alguma diferença... 

EDUARDO – Às vezes faz! 

ANTONIETA – Eduardo, não seja complacente com esta maresia, estamos vivendo 

numa prisão de ideologias... tu não vês que já está tarde para não agir como um 

infante? 

EDUARDO – Se eu quiser – e acho que devo – eu ajo assim. Qual foi, Antonieta?! 

Deu pra se meter em assunto de homem agora? 

ANTONIETA – Os mercenários ainda são os mesmos... e as aparências, não 

enganam não. 

EDUARDO – Eu já sei qual rumo esta história vai tomar! É melhor parar por aí... 

ANTONIETA – Se não, o quê? Quer que D. Sueli saiba de seus segredinhos com o 

seu assessor, Carlos Augusto? Ou você pensa que eu não sei o que o “Lov‟is trois” 

significou para vocês sexta à noite? 

EDUARDO (Engrossando a voz, levantando-se apreensivo, indo à  janela, olha pela 

cortina para ver se tem alguém perto, e volta para o sofá) – Mas que merda é que 

você... (ela dá uma olhada cortante como se o reprimisse pelo tom de voz) Mas, que 

merda é que você tem que sempre se meter nos meus assuntos políticos? Você 

nunca vai entender o que é estar em campo. Você sempre estará aos pés de quem 



230 
 

te faz de subalterna! Ou você acha que eu não sei o que tu faz com os homens 

funcionais que chegam aqui a serviço do governo? Não se faça de Santa Puta, 

Antonieta! 

(Pausa dramática, o silêncio se instaura, ela volta-se para o piano, para não dar-lhe 

motivos de gritaria) 

ANTONIETA (Tocando novamente uma nota no piano) – Vamos sair sexta à noite! 

EDUARDO – Sexta à noite? Sua mãe falou o quê do rádio? 

ANTONIETA – Ela elogiou, mas, ainda continua a criticar a cor dos móveis da 

secretária... Vamos ao Clube dos Gomes. 

EDUARDO – Ela não se cala porque não foi dela que aquele sangue noturno jorrou 

em prol de silêncio. 

ANTONIETA – Parece até que sua mãe é uma santa... 

EDUARDO – Agora quem está sendo complacente é você! “Um grito pode durar o 

suficiente para aleijar um tigre na Ásia.” 

ANTONIETA (amarga) – A gente estava bem demais até aquela visita ao Museu de 

Arte Moderna... O que houve ali, Eduardo? Hein?! O que houve ali? Você faz 

questão de que nossos encontros sejam sob a perspectiva de quem cultua mais 

sombras do que girassóis. É em momentos assim que a mamãe se sente ofendida... 

EDUARDO (Interrompendo com indignação) – A mamãe não fala nada dessas 

coisas pra mim. 

ANTONIETA – Talvez porque você não queira dar ouvidos a ela... 

EDUARDO (Levantando-se) – É mais fácil amar os mortos que os vivos! (Pausa) Tu 

sabes muito bem o que a mãe tem a me dizer! Ainda mais depois que você fez 

questão de contar a ela sobre meu assess... (Cortando-se) Ela não permitiria nossa 

ida ao “Bocaberta” se soubesse que o Carlos Augusto estaria lá. De jeito nenhum... 

(pausa, liga o rádio) 

VOZ DO RÁDIO – ... que assim como no Éden, a mulher interligou o dispositivo de 

quem afundou o critério necessário a privatização daqueles dias obsoletos... (vai 

abaixando o volume) 

ANTONIETA – Tu tens que temer menos, Eduardo! 

(Eduardo entreolha a irmã por cima do jornal) 

EDUARDO (levantando-se) – Acho que vou dormir. Temo que seja meu último “Boa 

noite”... 

ANTONIETA (ela fica) – Boa noite, Eduardo! 
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EDUARDO – Boa, minha irmã. 

(Ao fundo, som de bombas e tiroteios, como o de uma guerra em atividade, à cena 

vai caindo, a luz oscila, até apagar e ficar somente a luz da TV sem sinal). 
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Texto “O maníaco geriatra do Rabinho” 

Por Jomir Gomes, dedicado a Marcos Magno. 

Personagens: 
Nelsinho - Adolescente de treze anos que vive com os hormônios ativos 24 horas 
por dia. 
Dona Dalva - Ex-cafetina de 93 anos, vaidosa, quase cega, que tenta diariamente 
ativar os hormônios. 
Adalgiza - Zeladora do abrigo Repouso do Rabinho, evangélica pentecostal, 50 
anos. 
Epifânia - Madrinha de Nelsinho, dona do abrigo. 
Branca- Mãe de Nelsinho. 
 

Cena 1 

As luzes vão se acendendo aos poucos, revelando a sala de estar do abrigo, 

enfeitada para uma festa surpresa, com uma faixa escrita: seja bem vindo, Nelsinho! 

Do lado de fora do hall que dá acesso à sala, estão Nelsinho e Branca. Sobre eles, 

está um letreiro luminoso escrito: Abrigo Repouso do Rabinho. Nelsinho está 

segurando duas malas, enquanto sua mãe tira fotos.  

Branca (entusiasmada): Oh! Veja como você está uma gracinha. Sua madrinha vai 

amar ficar com você durante esses seis meses. Agora vá! Faça a última pose para 

entrar no álbum do meu Nelsinho! (suspirando aliviada) Ai, filho, eu estou tão 

orgulhosa de você. (Tira uma foto com flash e em seguida blackout).  

Cena 2 

Sala de estar. Todos estão escondidos à espera da surpresa que irão fazer a 

Nelsinho. Toca a sirene. Epifânia faz gestos para que todos permaneçam quietos, 

vai em direção ao hall, abre a porta, entra Nelsinho acompanhado por Branca.  

Epifânia (tentando não estragar a surpresa): Olá, meus amores! (observa Nelsinho) 

Não posso acreditar que o bebê da dinda está desse tamanhão! (para Branca) 

Cuidado para não virar avó tão nova. Nessa fase da vida, esses garotos andam com 

os hormônios a todo vapor, querem furar tudo, até buraco de fechadura. (à parte) 

Avisarei as velhinhas para andarem com as xoxotas encostadas na parede, pois 

meu sobrinho está na área. (risos). 

Branca(pouco constrangida): Para de falar bobagem! Ele é apenas uma criança.  

Epifânia(ainda rindo) Era só uma brincadeira, sua bobinha.  

Nelsinho(interrompendo): Bença, madrinha. 

Epifânia: Deus te abençoe! Agora chega pra cá pra eu dar um cheirinho de pó!  
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(Nelsinho se aproxima, ela faz o ritual do “cheirinho de pó”). Cheirinho de pó!  

Atchim! Está vendo, Branca? Ele continua a mesma criança. Agora vamos entrar.  

Todos: Surpresa!!!!  

Black out.  

Cena 3 

É noite. Dona Dalva está sentada à frente da televisão, que a ilumina. Ouvem-se 

gemidos. Do outro lado do palco, vê-se Nelsinho com um pijama do Mickey. Ele 

boceja e então percebe os gemidos vindos, na sua imaginação, da TV. Na 

curiosidade, ele se aproxima e se depara com D. Dalva tocando o próprio corpo, 

assistindo ao programa Altas Horas.  

Nelsinho(pigarreando para ser percebido) 

D. Dalva: Quem está aí? 

Nelsinho:É... é... eu, Nelsinho.  

D. Dalva: O quê está fazendo acordado uma hora dessas, menino? 

Nelsinho: Eu estava indo beber água, e vi que a senhora estava aí. O quê a 

senhora estava fazendo aí, Dona Dalva?  

D. Dalva: Eu fazendo o quê, menino? Estou apenas assistindo ao programa de TV.  

Nelsinho:(com o olhar desconfiado): Ah. Eu vi o que a senhora estava fazendo. Só 

não sei o quê, mas alguma coisa está se movendo aí embaixo.  

D. Dalva: Quer dizer que um menino grande, como tu, não sabe o que é isso!   

Nelsinho: Sei não, senhora.  

D. Dalva: Então vem cá. (seduzindo) Me dê sua mão aí, que a titia Dalva vai ensinar 

pra Nelsinho todo bê-a-bá.  

Blackout. 

Gemidos. 

Cena 4  

Na sala arrumada para festa junina, todos estão arrumados, porém D. Dalva rouba a 

atenção por estar com a vaidade extrapolando pelos polos. Batom vermelho, cabelo 

tingido, roupa com lantejoulas douradas.  À parte estão Nelsinho e Adalgiza.  

Adalgiza: Está vendo aí, Nelsinho? Como o poder de Deus é misericordioso? O 

cajado da justiça nunca falha.  

Nelsinho: Que Deus te ouça, Adalgiza. Amém.  

Música junina. 

Blackout. 
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Cena 5 é o mesmo acontecimento da cena 3, porém o pijama de Nelsinho é, agora, 

do Piu-piu. A única coisa diferente é o aparecimento de Adalgiza, e a televisão 

desligada. Ainda em blackout. 

Adalgiza: O QUE É ISSO, NELSINHO? 

Luz acende. Dona Dalva e Nelsinho estão debaixo de uma coberta de lã, na poltrona 

em frente a TV.  

Nelsinho:(Sai apressadamente em direção à Adalgiza, para tentar justificar): 

Ma...mas... Eu..Eu só estava... 

Adalgiza: Não toque em mim! Que coisa feia! Que absurdo! E a senhora, hein, D. 

Dalva? Esse menino tem idade de ser seu bisneto!  

D. Dalva:(abaixa a cabeça envergonhada). 

Adalgiza:  EPIFÂNIA! VENHA VER QUE ABSURDO!  

Blackout 

Cena 6.  

Lateral esquerda do palco. Um foco apenas revela Nelsinho com as malas prontas 

ao lado de um ponto de ônibus.  

Blackout 

Luzes. Do outro lado, outro foco que revela D. Dalva triste segurando, chorando, e 

cheirando o pijama do Piu-piu que Nelsinho esquecera na última noite de amor. 

Blackout 

Vozes ao fundo: Vá em paz, D. Dalva, que Deus possa te receber no céu onde eu 

sei que você espera pelo seu grande amor; Nelsinho.  

Música: Unchained Melody.  
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ANEXO E 

 

 

PIBID – TEATRO – UESB (Grupo 01) 

MONITORES BOLSISTAS: Emanuelle Nascimento, Joadson Prado e Nágella 
Almeida 

Estímulo: “Vejo alguém se aproximando do outro lado” 
 

Texto QUANDO SENTÍ SEU AMOR EM MIM 
Por Felipe Pires  

 
PERSONAGENS: 
PEDRO: 27 anos, garoto amável 
ANA: 22 anos, pessoa animada 
MARUJO: Pai de Ana, homem de característica mal. 
 

CENA I 

 

(Lentamente a luz vai se abrindo. Aspecto delicado. No cenário a ideia de um lago 

na fazenda. Projeção de fundo com paisagem exuberante. Sons de vento e de 

pássaros surgem constantemente. Pedro e Ana estão pescando concentrados, sem 

se perceber. A cena remete a simplicidade do campo.). 

 

PEDRO (pescando): Eita dia maravilhoso, bom para pescar! (Longa Pausa. Pedro 

percebe o reflexo de Ana nas águas cristalinas. Expressão de felicidade.). Minha 

querida Ana... 

ANA(cantarolando, alegre): Trá-lá-lá-lá! Trá-lá-lá-lá! Trá-lá-lá-lá... (Percebe Pedro, 

nervosa. Silêncio.). 

PEDRO(aproximando, sorridente): Oi... Tudo bem com você Ana? 

ANA: Sim Pedro. (Disfarçando o nervosismo) Você poderia me dar um peixe desse 

seu, por favor? 

PEDRO: Sim Ana. Se eu pudesse lhe daria o balaio todo, mas é que só peguei três 

peixes... 

ANA: OK. 

CENA 02: 
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(Marujo entra e observa de longe Ana e Pedro que estão se olhando num clima 

muito romântico). 

MARUJO(curioso): Mas o que é que minha filha está fazendo com esse rapaz?! 

PEDRO(romântico, olhando no olho de Ana, segura suas mãos): Ana, eu vou te 

dizer algo que nunca disse para ninguém, (silêncio, respiração ofegante) eu te 

amo... 

ANA(amorosa, retribui o olhar carinhoso, expressão de felicidade): Eu também te 

amo Pedro! 

Música romântica de fundo. Pedro toca o rosto de Ana carinhosamente. Longa 

pausa. Eles se aproximam para o beijo quando são interrompidos por Marujo. 

Música para. 

MARUJO(aproximando, bravo): Você está louca minha filha?! Você vai namorar este 

rapaz? Ele é pobre, não tem casa, não tem dinheiro, é um João ninguém!!! 

ANA(chorando, em prantos): Mas... Mas... Papai eu não quero dinheiro. Só quero 

alguém que me ame como eu sou! 

PEDRO: Mas Senhor Marujo... 

MARUJO(cortando, com agressividade): Fique calado seu muleque!!! Vamos minha 

filha, pois esse sujeito não tem nada pra te oferecer! 

ANA(gritando): Não! Não! Eu não vou com o senhor meu pai, eu vou sozinha 

mesmo! 

MARUJO(furioso): Vamos logo sua menina malcriada!!! Vou lhe ensinar a não 

responder seu pai! (segura no braço de Ana e sai) 

Blackout. 

CENA 03 

 

Casa de Ana. O telefone toca. Ana entra. 

ANA (atendendo): Alô..(Pausa). Pedro, é você meu amor?! 

Voz de Pedro ao telefone surge em off. 

PEDRO: Vamos fugir Ana... 

ANA: Eu não posso Pedro... Isso não está certo! 

PEDRO: Claro que pode meu amor... É a única maneira de vivermos juntos e felizes! 

Já está tudo preparado, vamos fugir hoje a noite num barco, estarei te esperando no 

mesmo lugar de sempre... Saiba que você é o amor da minha vida e nada e ninguém 

poderá nos separar, a não ser a morte... Estarei te esperando Ana. 
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ANA(nervosa): Tudo bem... (telefone desligando tum tum tum...) 

Som do tic tac do relógio anuncia meia noite. Ana lentamente surge com uma mala, 

a passos lentos, luz de lanterna ilumina a expressão de seu rosto. Depois de um 

longo percurso reencontra Pedro. 

PEDRO (carinhoso, expressão de felicidade): Que bom que veio meu amor! 

(beijando a testa de Ana) Prometo te fazer muito feliz... Agora vamos, antes que seu 

pai dê por sua falta. 

Casa de Ana. Marujo está de arma na mão. Clima tenso. Música de terror. 

MARUJO(com frieza, acariciando a arma): Ana pensa que me engana, mas eu já 

sabia de tudo! (sorriso irônico) Ah, Rá, Rá, Rá... (ameaçador, furioso) Eles não vão 

conseguir fugir! Aquele João ninguém vai se arrepender da hora de ter se envolvido 

com minha filha!!! (malicioso, coloca a arma na cintura e sai). 

Blackout. 

 

FIM. 
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ANEXO E – TEXTOS PRODUZIDOS PELOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE 

DRAMATURGIA, COLÉGIO ESTADUAL LUIZ VIANA 

 

 

PIBID – TEATRO – UESB (Grupo 01) 

MONITORES BOLSISTAS: Emanuelle Nascimento, Joadson Prado e Nágella 
Almeida 

Estímulo: “O que gostaria de dizer e não disse” 
  

O QUE EU GOSTARIA DE DIZER E NÃO DISSE 
Por Caroline Oliveira 

PERSONAGENS: 
ALICIA: Jovem de 19 anos, melhor amiga de Miguel. 
MIGUEL: Jovem de 20 anos, melhor amigo de Alícia. 
 

(Alicia está no quarto em um canto chorando. Miguel entra.). 

MIGUEL: Por que você tá chorando? 

(Alícia se cala) 

MIGUEL: Foi ele, não foi? 

ALICIA: Sim, foi ele. (cabisbaixo). Cada vez que ele comete um erro é como se 

arrancasse uma parte de mim. 

MIGUEL: Eu sei que ele te machuca. Parte meu coração cada vez que eu te vejo 

derramar uma lágrima. Esse cara! 

ALICIA: Eu não tenho de gostar daquele idiota! 

MIGUEL: Como você consegue ficar com um cara que não dá a mínima pra você? 

ALÍCIA: Miguel, eu não consigo controlar, você não pode me julgar por isso. Ele tá 

indo embora, isso tá me destruindo. Mas de uma coisa eu sei, se ele for embora, 

ainda vou ter você. 

(Miguel se cala) 

ALICIA: Miguel... 

MIGUEL: Sim, você ainda terá a mim. Eu sempre estive aqui. Quando fico com 

você, só consigo sentir felicidade, teu sorriso torna o meu mundo perfeito, por isso 

não quero te ver sofrer. Alicia, somos amigos desde a 4ª série e eu não quero te ver 

chorando por aquele idiota. 

ALICIA: Você tem razão, ele é um perfeito idiota! 
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MIGUEL: “Sá”, esquece esse otário. Você me ver como seu melhor amigo, mas pra 

mim você não é apenas um amigo. (Uma longa pausa). Garota, eu te amo! 

ALICIA: Nós somos amigos há muito tempo, isso estragaria a amizade, e eu não 

quero perder a amizade. Não quero perder você... 

MIGUEL: Eu sei que você não quer perder a amizade, eu também não quero. 

ALICIA: Miguel, desculpe! 

MIGUEL: Você não tem que pedir desculpa, isso não importa agora. Eu preciso te 

contar... 

ALICIA(interrompendo Miguel): ...Você sempre esteve aqui e nunca me deixou. 

MIGUEL: Eu nunca vou te deixar. Vou sempre te proteger (com a voz trêmula). 

Nada vai me separar de você, meu anjo. 

(De repente Miguel começa a passar mal, cai no chão e parece estar desmaiado. 

Alicia se desespera.). 

ALICIA: Miguel, o que você tem? 

MIGUEL(quase sem voz): Chama um médico, rápido... chama um médico. 

(Alicia chama uma ambulância e o acompanha até o hospital... Depois de um tempo 

consegue entrar no quarto para ver Miguel.).  

ALICIA: Miguel, você está bem? Que susto me deu! 

MIGUEL: Era isso que tava tentando de contar... 

ALICIA: Isso o que? O que tá acontecendo? 

MIGUEL: Alicia, presta atenção (tentando não chorar). Eu tenho uma doença 

terminal e a qualquer momento isso poderia ter acontecido. Eu tentei te dizer antes, 

mas não tive coragem... 

ALICIA: Não! Não Miguel, você não tem nada, deve ser um engano... Diz pra mim 

que você vai ficar bem! 

MIGUEL: Não, eu não vou ficar bem. Desculpa, meu anjo. 

ALICIA: Miguel, você não pode morrer, você não pode me deixar! Você prometeu 

que sempre ia me proteger e nunca ia me deixar... 

MIGUEL(segurando na mão de Alice, quase sem voz): Eu prometi sim, e eu vou 

cumprir. 

(Miguel morre.) 

FIM. 
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PIBID – TEATRO – UESB (Grupo 01) 

MONITORES BOLSISTAS: Emanuelle Nascimento, Joadson Prado e Nágella 
Almeida 

Estímulo a partir da frase extraída de uma notícia de jornal: “Mulher que é 
conhecida como Loira Fantasma é acusada de praticar crimes e some sem 

deixar vestígios.” 
  

LOIRA FANTASMA 
Por Wesley 

 
PERSONAGENS:  
Victória 
Loira Fantasma  
Policial 
Tenente 
 

(Sala de investigação. Há uma moça sendo mantida por ser considerada uma 

criminosa chamada “Loira Fantasma”. É como se fossem dois personagens 

diferentes; Victória e Loira Fantasma, e ao mesmo tempo, uma só. A interpretação 

da atriz é que vai dar transição das personagens no decorrer da cena. Um foco de 

luz abre. Música tensa. Clima muito pesado).  

 

VICTÓRIA: Não, eu não sou a loira fantasma! (com lágrimas nos olhos). Isso é um 

absurdo! 

TENENTE:(com um tom de voz angustiado) você pode falar o que quiser, negar até 

morrer. Temos provas que você é a Loira Fantasma, sinto muito Victória, não 

adianta mentir... temos você em nossas mãos! 

VICTÓRIA: Vocês estão loucos! (com raiva nos olhos) 

TENENTE: Não, quem está louca aqui é você... Me diz como você consegue matar 

sem deixar um rastro dos suas digitais?! (com tom de ironia) Você é um Deus? (com 

raiva) Diga logo! 

VICTÓRIA: Me deixe sair! 

(Victória pensando na possibilidade de sair daquela situação, lentamente ela coloca 

a mão em uma caneta preta que estava sobre a mesa, e sem recuar escreve um 

nome em seu braço. Tenente Mateus Gabriel entra abruptamente). 

VICTÓRIA(transitando para loira fantasma, com um grande sorriso no rosto): Agora 

você vai sentir a dor da punição de uma Deusa, tenente Mateus Gabriel!  
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TENENTE: Agora só falta você afirmar!  

LOIRA FANTASMA: Afirmar o quê? 

TENENTE (bate na mesa): QUE VOCÊ É A ASSASSINA! 

LOIRA FANTASMA(começa a conversar sozinha incompreensivelmente) 

TENENTE(vira-se de costas e vai até a mesinha pegar uma carteira de cigarro para 

ela): Enquanto isso, vou te refrescar a mente! 

LOIRA FANTASMA: Se eu sou a loira fantasma, o senhor pode me explicar como  

está me enxergando agora? (pega algum objeto que se encontra escondido entre os 

seios. Blackout): 

TENENTE: Mas o que você está falando, sua louca?  

LOIRA FANTASMA: (gargalhadas) Sim sou eu! (com olhos maliciosos) Agora você 

vai morrer, senhor Mateus Gabriel! (mais gargalhadas). 

TENENTE: Onde está você? (pausa) Agora tenho sua confirmação, você está pre... 

(Luz acende. O coração do tenente batendo cada vez mais devagar. Sentindo falta 

de ar, passando mal, coloca a mão no coração): Como você faz iss... (perdendo o ar, 

misteriosamente morre).  

Blackout. 

Luz abre. 

(Victória sai da sala de investigação e logo se depara com muitos policiais à sua 

espera). 

POLICIAL: Você está presa! 

Luz cai em resistência. 

FIM. 
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Construção Dramatúrgica – PIBID Teatro 2015 

Grupo 01 / Bolsistas: Emanuelle Nascimento, Nágella Almeida e Joadson Prado 
 

Estímulo: “Só queria que você estivesse aqui.” 
Todas as dores serão curadas 

Brenda 
 
Personagens: 
Espelho  
Bárbara 
 

(Quarto. A porta está aberta. Uma janela com luz. Personagem sentada em uma 

cadeira. Papéis sobre a mesa. Uma luminária. Um espelho).  

Bárbara: Meu avô foi assassinado esse mês. Eu, Bárbara, ainda permaneço triste. 

Só que tento me conformar conversando com o meu espelho, que eu sempre soube 

que é o meu inconsciente (vai até o espelho. Luz no espelho) Só queria que ele 

estivesse aqui comigo. Só queria dizer o último “Eu te amo” para aquele que sempre 

fez todas as minhas vontades, que sempre me ajudou e cuidou de mim de forma 

honrável. Só que ele estivesse junto a mim. (encosta o ouvido no espelho e o 

escuta). 

Espelho(voz em off): Minha cara, as coisas são complicadas, um dia não há de 

sobrar ninguém para sentir tristeza ou até mesmo saudade um do outro. 

Bárbara: Mas enquanto esse dia não chega, eu fico sofrendo? 

Espelho: Nunca estamos preparados para perder alguém, ainda mais alguém da 

família que está tão próximo de nós. Essa não foi a primeira e nem será a última vez 

que você perderá alguém tão próximo. Às vezes, nem conseguimos nos despedir 

direito! 

Bárbara (chorando): Mas parece que está tudo dando errado em minha vida. Tudo 

parece estar desabando ao meu redor. Vou desistir! 

Espelho: Desista e perca o bom da vida, que é lutar e conseguir o nosso espaço ao 

sol, com esforço e suor. 

Bárbara: Não tenho forças para lutar, desculpe-me. 

Espelho: Arranja forças! 

Bárbara: Como isso? 

Espelho: Já tentou pedir para o senhor todo poderoso? 

Bárbara: Deus? 

Espelho: Sim, ele mesmo. Recorra a ele e terás tudo o que precisar. 
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Bárbara: Como posso ir até ele? 

Espelho: Ore! Vá para um lugar onde se sinta bem, desligue a luz, sente em um 

cantinho e fale com ele, deixe que te ouça, te entenda. Só desabafa! 

Bárbara: Vou fazer isso, sim! Vai que meu avô escuta e me perdoe por não ter dito 

um simples “obrigado”, um “eu te amo”. 

Espelho: Com certeza ele ouvirá! É só ter fé. 

(Luz do espelho cai em resistência. Bárbara fecha a porta do quarto. Desliga a luz da 

luminária. Somente a janela está iluminada. Ela está em frente à janela. A cena é 

muda, como se ela estivesse falando com alguém. Música ao fundo. Volta para o 

espelho. Luz no espelho). 

Bárbara: Falei tudo! Vou esperar. Sei que o tempo de Deus cura qualquer dor e trás 

a felicidade, a paz para o coração. A partir de hoje vou agradecer sempre pela vida e 

tudo que há nela. Boa noite! 

(Luz da janela vai caindo em resistência. Luz do espelho cai em resistência. 

Blackout). 
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ANEXO F – TEXTO PRODUZIDO NO TERCEIRO EXPERIMENTO DE “O QUINTO 

CRIADOR: O PÚBLICO” 

 

EXPERIMENTO DRAMATURGIA 
 

O Quinto Criador: o público 
Diretor convidado: Jomir Gomes 

Dramaturgo Convidado: Leonam Sandes 
 
 

9 de dezembro de 2015, Colégio Estadual Luiz Viana Filho, Jequié, Bahia – com 
alunos-bolsistas do PIBID. 

 

TODA BÍBLIA TEM UMA CASA 
Leo Sandes 

 
 

PERSONAGENS:  
RICARDO 
JULIETA JULIANA 
POLICIAL NASCIMENTO/SONINHA (a outra) 
DONA ARMÊNIA, mãe de Ricardo 
DIVINA, empregada 
ELIAS, vendedor de Bananas 
TRÊS MULHERES, vizinhas 
 

 

 

PRIMEIRO ATO 

 

CENA I  

 

Rua de um bairro movimentado 

 

Entram três mulheres, vizinhas, sorrateiras e observadoras do cotidiano do bairro.  

 

PRIMEIRA MULHER – Esse bairro hoje anda uma loucura.  

SEGUNDA MULHER – Cleonice que o diga. Olha lá, já vai levando mais um pro 

matadouro.  

PRIMEIRA MULHER – Safada. 

TERCEIRA MULHER – Dizem que ela dopa o marido, deixa ele na cama, e leva 

outro homem pra mesma cama só por prazer.  
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PRIMEIRA MULHER – Minha nossa, dessa eu não sabia.  

SEGUNDA MULHER – Hoje ela tá aproveitando que o marido tá lá na feira, pra 

afogar mais um numa rapidinha na serra do cachimbo.  

TERCEIRA MULHER – Se o marido sobe até em casa agora, seria a tragédia, a 

tragédia. 

Pausa.  

PRIMEIRA MULHER – Olha lá quem vai chegando em casa, Ricaaaardo. 

SEGUNDA MULHER – Homem misterioso.  

TERCEIRA MULHER – Todo santo dia ele chega com bananas em casa.  

PRIMEIRA MULHER – Sua mulher, Julieta Juliana, deve saber pra onde vai tanta 

banana. 

SEGUNDA MULHER – Duvido que ela falaria.  

TERCEIRA MULHER – Devemos perguntar? 

PRIMEIRA MULHER – Hum! Não sei. Vamos espiar mais um pouco. 

 

CENA II 

 

Casa de Ricardo e Julieta Juliana.  

Entra Ricardo, chamando pela empregada. 

 

RICARDO – Divina? Divina?  

Entra a empregada  

DIVINA – Oi, Sr. Ricardo.  

RICARDO – O almoço está pronto? 

DIVINA – Está na mesa. 

RICARDO – E Julieta, onde está? 

DIVINA – Na mesa, já almoçando.  

RICARDO – Está bem, já vou. 

DIVINA – Pra mesa? 

RICARDO – Divina, pode ir, vá.  

Sai Divina. Ricardo tira um papel do bolso, olha-o e ri.  

RICARDO rindo – Ai, ai. Minhas bananas está dando lucro. 

Sai. 
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CENA III 

Cozinha 

 

Sentada à mesa está Julieta Juliana, chega Ricardo e senta-se. O casal 

mantém uma relação fria, com expressões indiferentes um ao outro. Silêncio 

agonizante entre os dois, apenas o barulho de talheres nos pratos, e o mastigar de 

comidas. 

 

JULIETA JULIANA quebrando o silêncio – Ricardo, onde esteve? 

RICARDO – Ora essa, onde estive? Estive onde costumo trabalhar minha querida.  

Continua a comer, novo silêncio. 

JULIETA JULIANA – Ricardo! 

Ricardo finge não ouvir. 

JULIETA JULIANA insiste – Ricardo! 

RICARDO – Hum? 

JULIETA JULIANA – Alguma vez você pensou em mim quando está com ela? 

RICARDO – Ela quem Julieta? 

JULIETA JULIANA irritada – Não se faça de desentendido. Bate com força na mesa 

Sua amante. 

RICARDO calmo – Eu não tenho amante nenhuma. 

JULIETA JULIANA – Cínico. Responde, anda responde. 

Silêncio 

JULIETA JULIANA levanta-se sobre a mesa e agarra Ricardo pela blusa e grita – 

Anda responde! 

RICARDO impaciente – Ó, está bem, pode me soltar por favor? Julieta solta a 

camisa de Ricardo Um pouco, não muito, falamos de você. 

JULIETA JULIANA abismada e pensativa – Vocês falam de mim... 

Há um novo silêncio entre os dois. Ricardo volta a comer enquanto Julieta Juliana 

enxuga uma lágrima de ódio que corre seu rosto. 

JULIETA JULIANA – Sabe qual a minha vontade agora? 

RICARDO – Qual Julieta? 

JULIETA JULIANA – Sair por aí contando a todo mundo o que você faz com suas 

bananas meu querido. 

RICARDO – Você não teria essa coragem.  
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JULIETA JULIANA – Não?  

RICARDO – Não! 

Julieta começa a gritar alto 

JULIETA JULIANA – O Ricardo é um grande la...  

Ricardo interrompe Julieta Juliana colocando uma banana em sua boca. 

RICARDO - Ah, Julieta! Ah, Julieta! Você não pode fazer isso.  

JULIETA JULIANA Engasgando-se – Não posso?  

RICARDO – Não, não pode. Ou você já se esqueceu que você também faz parte do 

negócio?  

JULIETA JULIANA – Ah, canalha! Ah, cachorro! Você verá, essa situação não ficará 

assim. Você não irá fazer por muito tempo eu engolir toda essa traição, me 

chantageando com nossos negócios.  

Pausa 

RICARDO Rindo - Sabe o que acontece quando falo de você para ela? Ela se 

diverte, goza da sua cara. 

JULIETA JULIANA irritada – Ela se diverte Ricardo?  

Pega e atira uma copo d’água no marido. 

RICARDO secando-se – Cada segundo Julieta Juliana.  

Pega e atira um copo de suco na mulher.  

JULIETA JULIANA – Canalha. Filho do cão. 

Ricardo e Julieta Juliana levantam-se da cadeira, vão saindo de cena discutindo, 

gesticulando. Divina, aparece.  

DIVINA – Já que vocês não vão comer, eu posso retirar o almoço da mesa? 

RICARDO e JULIETA JULIANA juntos – Cala essa boca Divina. 

DIVINA – Ok. Aparte Povo bruto dessa casa. 

Na cena, apenas Divina, que imita as palavras de Ricardo e Julieta Juliana. 

DIVINA – Ricaaardo! Hum! Alguma vez você pensou em mim quando está com ela? 

Ó, um pouco, não muito, falamos de você... Esses dois estão bem nojentos. Tenho 

que picar minha mula desse lugar, senão eu acabo pirada.  

Sai de cena.  

 

SEGUNDO ATO 

 

CENA I 
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Entram as três mulheres novamente, bisbilhotando os acontecimentos da casa de 

Ricardo e Julieta Juliana. 

 

PRIMEIRA MULHER – Viram algum movimento na casa do casal misterioso? 

SEGUNDA MULHER – Só uns gritos, parecia ser gritos de mulher. 

TERCEIRA MULHER – Será que Ricardo bate em Julieta Juliana?  

PRIMEIRA MULHER – Isso é crime! Dá até uma bela cadeia.  

SEGUNDA MULHER – Nada disso meninas. Ele não bate nela, mas ele tem outra 

na rua. Uma mulher sapuda, alta.  

PRIMEIRA MULHER – Como sabe disso tudo?  

SEGUNDA MULHER – Ora, ora. Eu dou meus passeios por aí e vejo. 

TERCEIRA MULHER – Sinto cheiro de tragédia no ar.  

PRIMEIRA MULHER – Cruz credo menina. Já basta seu Miguel, coitado, que foi 

atropelado por dois carros, naquela cruzamento sem sinal.  

SEGUNDA MULHER – Olha lá meninas, olha lá, um policial chegando na casa de 

Ricardo.  

TERCEIRA MULHER – Sabia que aí tinha coisa.  

PRIMEIRA MULHER – Mas onde está o carro da polícia?  

SEGUNDA MULHER – Policial sem carro ou moto de polícia? Isso está cada vez 

mais estranho. 

 

 

CENA II 

Casa de Ricardo e Julieta Juliana - A polícia bate à porta. 

Toca campainha. 

 

DIVINA – Ai meu Deus, mais um pra me enlouquecer. Olha pelo buraco da 

fechadura Eita meu Deus! Minha Nossa Senhora das Divinas, polícia aqui? 

Abre a porta.  

DIVINA - Pois não Sr. policial? Posso lhe ajudar em alguma coisa? 

Entra Soninha disfarçada de policial.  

POLICIAL NASCIMENTO – Eu sou o policial Nascimento... 

DIVINA interrompendo – É, eu tô vendo aí na sua farda.  

POLICIAL NASCIMENTO - Capitão Nascimento! 
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DIVINA – O senhor é policial ou capitão? 

POLICIAL NASCIMENTO – Policial e capitão Nascimento. Mas o que eu quero 

saber é se esta casa pertence ao Sr. Ricardo?  

DIVINA – Depende.  

POLICIAL NASCIMENTO – De que? 

DIVINA – Existem vários Ricardos nesse bairro. Qual que o senhor tá procurando? 

POLICIAL NASCIMENTO – Procuro o Sr. Ricardo, marido de Julieta Juliana.  

DIVINA- Ah! É aqui sim. Pode entrar. Um momento só, que eu vou chamar.  

Divina apenas grita do mesmo lugar. 

DIVINA – Seu Ricardo. Dona Julieta.  

Aparecem Ricardo e Julieta Juliana, assustados com o grito. 

RICARDO – Ora, pra que tanto grito Divina? 

JULIETA JULIANA – Aconteceu alguma coisa? 

DIVINA – A polícia está aqui. 

RICARDO assustado – A polícia? 

DIVINA – Sim, a polícia.  

Sai Divina. 

POLICIAL NASCIMENTO apresentando-se – Você que é o Sr. Ricardo?  

RICARDO assombrado – Sou eu mesmo.  

POLICIAL NASCIMENTO – Recebemos uma denúncia, de que você, ontem à noite 

estaria roubando um carregamento de bananas na feira isto procede? 

RICARDO – Claro que não. Onde já se viu isso, eu roubando bananas?  

JULIETA JULIANA – Meu marido não fez nada disso.  

POLICIAL NASCIMENTO – A senhora tem como provar que ele não fez nada disso? 

RICARDO – Eu mesmo tenho. Ontem à noite eu estava, eu estava com minha 

esposa na casa do Senhor. Não foi meu amor? 

JULIETA JULIANA – Foi sim Sr. Policial. Nós somos uma família tradicional, 

honesta, que vai a igreja, não somos de roubar bananas em feira. 

POLICIAL NASCIMENTO – Muito bem. Se vocês realmente são cristãos, o que eu 

duvido, mostrem as bíblias agora.  

RICARDO – Bíblias? 

POLICIAL NASCIMENTO – Sim, ora essa. Bíblias. Mostrem. Afinal, toda bíblia tem 

uma casa. 
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RICARDO puxa Julieta Juliana para um canto da casa – E agora Julieta? O que 

faremos? Não temos bíblia nenhuma aqui. 

POLICIAL NASCIMENTO – E então? Onde está a bíblia? 

Entra Divina 

DIVINA – Olha seu policial, eu não pude deixar de ouvir seu pedido e eu mesmo 

posso dizer onde está a bíblia para o senhor, sendo que foi eu que arrumei a casa. 

Mas eu não me lembro bem onde coloquei as bíblias, mas fiquei apenas com um 

pedaço que acabou rasgando ontem na arrumação; aqui está. mostra um pedaço de 

bíblia tirado de dentro do sutiã.  

POLICIAL NASCIMENTO – Isto é um pedaço de bíblia? 

DIVINA – Sim! 

POLICIAL NASCIMENTO – E você guardou dentro do sutiã?  

DIVINA – Divinamente.  

Tocam a campainha. 

DIVINA – Minha nossa, mais gente pra essa casa. 

RICARDO – Divina, atenda a porta por favor.  

Divina abre a porta. 

DIVINA – Quem é o Senhor? 

ELIAS – Eu sou o Elias, o vendedor de bananas. Queria falar com o Ricardo. 

DIVINA – Ô seu Ricardo, tem um tal de Elias querendo falar com o senhor.  

RICARDO – Elias? Julieta Juliana, vai lá ver o que o Elias quer, enquanto fico aqui 

acompanhando o policial. 

Julieta Juliana vai até a porta 

JULIETA JULIANA – Senhor Elias, algum problema? 

ELIAS – Problema nenhuma dona Juliana. 

JULIETA JULIANA – Julieta. 

ELIAS – Dona Julieta. Só queria entregar essas bananas ao sr. Ricardo, ele me 

pediu pra guardar ontem.  

JULIETA JULIANA – Agora não. Agora não é o melhor momento, o senhor por favor 

vá embora.  

ELIAS – Mas eu não posso ficar com essa banana toda lá na minha casa, preciso 

entregar ao seu Ricardo. Grita: Seu Ricardo! 

POLICIAL NASCIMENTO – Algum problema vocês dois aí? 

JULIETA JULIANA – Não seu policial, está tudo certo. 
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ELIAS entrando na casa – Seu Ricardo, as bananas que o senhor pediu pra guarda 

lá em casa eu vim trazer. 

POLICIAL NASCIMENTO – As bananas Sr. Ricardo? Pode me explicar que bananas 

são essas? 

RICARDO – Não foi eu seu delegado. Não foi eu que roubou aquelas bananas na 

feira, aponta para o vendedor de bananas foi ele. 

ELIAS – Eu? Mas eu não roubei banana nenhuma, foi o senhor que me pediu pra 

guardar as bananas, o carregamento de banana.   

POLICIAL NASCIMENTO – Senhor Ricardo, o Sr. está bem encrencado.  

RICARDO – Porque não toma um café? Julieta leve o policial para tomar um café.  

JULIETA JULIANA – Policial, por favor vamos por aqui. 

POLICIAL NASCIMENTO – Eu aceito o café. Mas eu volto, ainda temos coisas a 

tratar e a revelar. 

Julieta Juliana leva o policial Nascimento para a cozinha. Ficam na sala apenas 

Ricardo, Elias e Divina. 

RICARDO – Elias, você quer me encrencar? Vindo trazer essa banana aqui uma 

hora dessa? 

ELIAS – Eu pergunto o mesmo seu Ricardo, e olha que eu fui bem camarada com o 

senhor.  

RICARDO – Não falemos nessa história da banana até esse policial ir embora. 

ELIAS – Está certo, mas o senhor precisa tirar aquelas bananas todas de lá de casa. 

RICARDO – Eu vou tirar Elias. Amanhã mesmo eu tiro.  

ELIAS – Está certo.  

Julieta Juliana e o policial Nascimento voltam da cozinha. 

RICARDO – E então, policial Nascimento? O café estava bom? 

POLICIAL NASCIMENTO – Estava sim, senhor. Mas agora precisamos esclarecer 

algumas coisas. 

Outra vez a campainha toca. 

DIVINA – Meu Jesus do céu, quem falta chegar nessa casa? 

Divina vai atender.  

DIVINA – Seu Ricardo, é a velha surda da sua mãe. 

RICARDO – Mais respeito com minha mãe Divina. Deixa ela entrar. 

DIVINA – Ué, mas ela é surda, o que que eu posso fazer? 

RICARDO – Mãe. Entra. 



252 
 

Entra Dona Armênia, mãe de Ricardo.  

DIVINA – Entra dona Armênia.  

RICARDO pega na mão da mãe – Mãe, bênça.  

DONA ARMÊNIA brava – Vou te matar Ricardo. 

JULIETA JULIANA – Entra na fila dona Armênia, que eu sou a primeira. 

POLICIAL NASCIMENTO deixando uma voz feminina escapar – E eu também. 

JULIETA JULIANA – Que voz é essa seu policial? 

POLICIAL NASCIMENTO – Foi o café que queimou minha garganta. 

RICARDO interrompendo – Ninguém aqui vai me matar, ouviram? 

DONA ARMÊNIA – Ricardo, eu quero minhas bananas, Ricardo. 

RICARDO – Mãe, agora não é hora da senhora me cobrar bananas pra fazer sua 

vitamina. 

DONA ARMÊNIA – Em? Que menina? 

RICARDO – Mãe. Falando mais alto Eu disse que agora não é hora da senhora me 

cobrar bananas pra fazer sua vitamina, entendeu?  

DONA ARMÊNIA – Mas eu quero. 

RICARDO – Mãe, a senhora está alterada demais. A senhora trouxe seu remédio? 

DONA ARMÊNIA – Que tédio? 

RICARDO – O remédio? Cadê?  

DONA ARMÊNIA – Tá na bolsa Ricardo. 

RICARDO – Julieta, leva minha mãe para tomar o remédio dela. 

JULIETA JULIANA – Por que você não manda a Divina fazer isso?  

RICARDO – Eu posso precisar da Divina aqui, e além do mais só você sabe qual o 

remédio que ela tem que tomar. 

JULIETA JULIANA – Está bem. Mas você ainda me paga Ricardo. 

Julieta sai com dona Armênia.  

RICARDO – Policial Nascimento, o que houve aqui foi um grande mal-entendido... 

É interrompido por Elias. 

ELIAS – Menos a parte que você me acusa de ter roubado as bananas que eram 

suas. 

RICARDO – Elias por favor não atrapalha, senão, vai eu, você e todo mundo dessa 

casa para a prisão.  

ELIAS – Está bem Ricardo.  
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CENA III 

Cozinha 

Julieta Juliana faz dona Armênia tomar o remédio. 

 

JULIETA JULIANA – Toma dona Armênia, bebe tudinho, tudinho. 

DONA ARMÊNIA – É vinho? É vinho? 

JULIETA JULIANA – É, é vinho, sua velha desgraçada.  

Ao terminar de tomar o remédio, dona Armênia começa a passar mal.  

 

CENA IV 

Sala da casa  

 

Policial Nascimento, Ricardo e Elias, continuam a conversar. 

 

POLICIAL NASCIMENTO – O fato, é que há muito a ser dito e revelado nesta casa.  

RICARDO – Eu tenho a impressão que já lhe conheço de algum lugar, policial. Mas 

diga, o que que há pra ser revelado? 

A conversa é interrompida por um grito vindo da cozinha 

JULIETA JULIANA – Ricaaardo! 

RICARDO – O que foi isso? 

ELIAS – Aconteceu alguma coisa séria lá dentro.  

Antes que todos fossem na cozinha ver o ocorrido, aparece a mãe de Ricardo, 

engasgando e cambaleando pela sala. 

RICARDO – Mãe, mãe. O que está acontecendo? 

Dona Armênia cai no chão. 

RICARDO – Mãe. Não. Julieta o que aconteceu? Você fez o que com ela? 

JULIETA JULIANA – Eu acabei dando o remédio errado Ricardo, e ela não reagiu 

bem, mas eu juro que não quis fazer mal a sua mãe. 

RICARDO – Cala a boca Julieta. Ela está morrendo, por favor me ajudem aqui. Mãe, 

mãe, minha véa, não vai para a luz não, não, não. 

Ricardo chora. 

RICARDO – Eu não posso viver sem minha mãe. 

POLICIAL NASCIMENTO – Ricardo você precisa ser forte agora. 

RICARDO – Meu Deus, minha mãe morreu. 
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POLICIAL NASCIMENTO – Você precisa ser mais forte ainda, porque eu tenho uma 

revelação a fazer.  

RICARDO – Nesse momento eu não preciso de revelação. 

POLICIAL NASCIMENTO – Mas eu vim até aqui e vou falar. Eu não sou o policial 

Nascimento. 

Uma grande tensão ronda os personagens nesse momento. 

SONINHA se revelando - Eu sou Soninha, a verdadeira amante de Ricardo. Aquela 

que ele se diverte.  

JULIETA JULIANA grita – Ricardo! 

DIVINA – Ele te traiu Julieta.  

JULIETA JULIANA – Isso eu já sabia, mas eu não esperava que essa mulher fosse 

ter a audácia de entrar aqui.  

DIVINA impressionada – Que horror! 

RICARDO – Julieta, eu também não sabia, mas agora isso nada importa. Minha mãe 

morreu.  

JULIETA JULIANA – Claro que importa. Essa vagabunda dessa Soninha, vai ter o 

que merece.  

Julieta Juliana abre uma gaveta de uma mesinha da sala e saca um punhal e com 

muito ódio desfere apenas um golpe em Soninha. 

DIVINA impressionada – Minha nossa senhora ela matou a outra. Que horror! 

RICARDO – Calma Julieta, larga esse punhal, não vai fazer besteira. 

Julieta dessa vez ataca o próprio marido desferindo dois golpes no peito. 

ELIAS – Eu não tenho nada a ver com essa história dona Julieta, não me olhe 

assim. 

Julieta ataca o vendedor de bananas, matando-o. 

DIVINA horrorizada – Eu tenho que ir dona Julieta. Com licença.  

JULIETA JULIANA – Divina, eu não posso deixar você ir embora, não depois de tudo 

que eu fiz aqui. 

DIVINA – Julieta, não, não, não. 

Julieta ataca Divina, com um único golpe no pescoço. 

JULIETA JULIANA – Sinto muito, mas eu que sou divina.  

Julieta Juliana se apunhala e cai no meio da sala. 

 

CENA V 
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Entram as três mulheres, observadoras e inquietas.  

 

TERCEIRA MULHER – Eu disse. Tragédia. 

SEGUNDA MULHER – Nem a pobre da empregada escapou. 

PRIMEIRA MULHER – Como era mesmo o nome dela? 

TERCEIRA MULHER – Divina. 

SEGUNDA MULHER – Que triste. 

PRIMEIRA MULHER – Que horror. 

TERCEIRA MULHER – Que tragédia.  

PRIMEIRA MULHER – Devemos ir lá? 

SEGUNDA MULHER – Eu não! Tenho pavor de ver gente morta. 

TERCEIRA MULHER – Mas, gente, que tragédia! 

Blackout  

 


