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RESUMO 

 
 
O presente estudo analisou o processo de criação da protagonista de A Máquina do 
Tempo (2015), peça radiofônica adaptada do romance do escritor inglês Herbert 
George Wells, considerado um dos pais da ficção científica. A peça radiofônica em 
questão foi produzida pelo grupo PRO.SOM e faz uma releitura do texto de Wells, 
publicado em 1898, ao ser trazido para uma mídia sonora, assim como, ao se 
apresentar uma mulher no papel de uma cientista que protagoniza a narrativa. 
Buscou-se entender como se desenvolveu o processo de adaptação da referida 
protagonista. Os estudos da Crítica Genética foram importantes como embasamento 
teórico-metodológico da análise do referido processo. Partimos de reflexões 
propostas, principalmente por Almuth Grésillon (1994) e Pierre-Marc de Biasi (2000), 
para embasar o trabalho.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Herbert George Wells. Estudos de Gênero. Processo de 
Criação. Peça radiofônica. 
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ABSTRACT 

 
 

This study has analyzed the creative process of the radio play A máquina do 
tempo´s main character (2017), an adaptation based on the novel The time 
machine, written by the English author Herbert George Wells, considered one of 
those who fostered science fiction books. The script of the referred radio play has 
been written by PRO.SOM team and it is a recreation of Well's novel, published in 
1898. Then, the literary text has been translated into a sound media and, in such 
recreation, a woman plays the role of the scientist responsible for the creation of the 
time machine. Genetic criticism has been the theoretical and methodological 
background of this dissertation; Almuth Grésillon´s (1994) and Pierre-Marc de Biasi´s 
(2000) texts have been very important for this research. 
 
KEYWORDS: Herbert George Wells. Gender Studies. Adaption. Manuscripts. Radio 
play. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Herbert George Wells nasceu em 1866, na Inglaterra. Foi professor, escritor, 

historiador e ensaísta, escreveu artigos políticos sobre liberalismo, democracia e sociedade. 

Wells era adepto do socialismo e, em várias de suas obras, procurou demonstrar que o 

capitalismo era um sistema desigual e perigoso. No romance The Time Machine, Wells 

explora a desigualdade de classes causada pelo capitalismo e ao que isso pode levar: a uma 

distopia termo cunhado por John Stuart Mill em um discurso político e que é usado para 

referir-se a um universo ficcional em que impera, basicamente, um governo ditatorial 

(MAUTNER, 1997).  

O romance, que foi adaptado pelo grupo PRO.SOM, The Time Machine, publicado em 

1895, alude às inquietações da sociedade britânica capitalista daquele período de um 

avançado desenvolvimento industrial na Era Vitoriana.  A obra pode ser interpretada como 

uma crítica social ao capitalismo e a exploração de trabalhadores menos favorecidos em 

benefício das classes mais abastadas (SAEED; SHARIF, 2007).    

Em The Time machine, tem-se um protagonista sem nome, que é conhecido como “O 

Viajante do Tempo”. Este constrói uma máquina capaz de cruzar as fronteiras do tempo, e 

assim, consegue projetar-se oitocentos mil anos para o futuro quando encontra, então, a 

humanidade à beira da extinção, dividida entre duas raças, ou duas classes distintas, os Eloi e 

os Morlocks. 

O Grupo PRO.SOM (Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras)1, iniciado em 

2008, fez a adaptação do romance The Time Machine para uma peça radiofônica, após sua 

tradução para o português do Brasil. Assim, na peça radiofônica em questão, foi introduzida 

como protagonista não mais um viajante, mas uma viajante, a personagem Júlia, uma cientista 

que, com a ajuda de sua assistente, Alice, constrói uma máquina capaz de ultrapassar o seu 

tempo com o propósito de encontrar uma forma de retardar ou, quem sabe, até controlar a 

morte. Júlia se projeta para oitocentos mil anos no futuro e se depara com a raça humana 

dividida entre os Eloi e os Morlocks, à semelhança do que ocorre no romance. A história se 

passa na adaptação do séc. XIX para o séc. XXI, em que a mudança de um protagonista 

homem para mulher reflete também demandas sociais que, apesar de já existirem no período 

de Wells, tomam amplitude na atualidade. 

                                                             
1 O grupo PRO.SOM tem como vertentes: estudos dos processos de Tradução Interlingual, de Tradução 

Interartes/Intersemiótica/Intermidiática ou estudos dos processos de criação em diversas linguagens. 
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Nos propusemos, na presente dissertação, a fazer uma análise desse movimento de 

adaptação da protagonista, usando como base o referencial teórico metodológico da Crítica 

Genética, além de nos voltarmos, sobremaneira, para os Estudos de Gênero. Para isso, 

partimos de um recorte de três diálogos que se encontram nas Cenas 01 a 03, bem como na 

Cena Final do roteiro.  

Foi necessário, para desenvolver nossa análise, primeiro nos familiarizarmos com a 

obra de partida, realizando, ainda, pesquisas sobre o autor e o contexto de publicação do 

romance. Também, foi relevante compreender os elementos principais do gênero peça 

radiofônica, para o qual o romance seria transposto no suporte audiolivro.  

Por isso, no segundo capítulo, fizemos uma breve apresentação do autor inglês, assim 

como uma visão geral da Inglaterra Vitoriana, período em que foi publicada a obra. Para o 

estudo dos elementos que constituem uma peça radiofônica, nossa pesquisa partiu de um livro 

seminal sobre o tema, Introdução à Peça Radiofônica, de George Bernard Sperber (1980), 

que traz um breve histórico desse gênero e suas características principais.   

Também, para entender como o romance foi transformado em roteiro, visando ser 

gravado para uma mídia sonora, o livro Writing for Radio: A Practical Guide de Annie 

Caulfield (2009), em que a autora explica o que seria um manual de roteiro para a construção 

de peças para rádio, nos possibilitou conhecer certos elementos, que aparecem no script e são 

característicos do referido gênero. A peça radiofônica em questão, por ser uma adaptação, 

aparece como uma releitura do texto de partida e constitui não apenas uma transposição 

midiática, mas também, de gênero.   

No terceiro capítulo, trouxemos os teóricos Robert Stam (2006) e Linda Hutcheon 

(2006), visto que, suas teorias questionam a visão tradicional de adaptação. Considerando, 

ainda, os estudos mencionados, propomos pensar a adaptação, também, com base na noção de 

suplemento de Derrida para, assim, entender a construção da protagonista da peça radiofônica 

em análise como um suplemento da figura que servira de fonte de inspiração no romance.    

Ao ocorrer a adaptação de um romance em que se destaca um protagonista masculino, 

em uma sociedade em que as mulheres apareciam como figuras menores, para hoje, em que a 

mulher ocupa o palco principal da trama como uma cientista, que tem como assistente, 

também, uma mulher pesquisadora, percebe-se que houve um deslocamento na representação 

de gênero. A adaptação em questão vem, portanto, na contramão dessa ideologia sexista de 

um modelo falocêntrico predominante em 1898 e ainda hoje.  

 O fato é que, na literatura ocidental, até meados do século passado, era recorrente um 

estereótipo de mulher que se repetia: as mulheres costumavam ser representadas como “[...] 
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passivas, dominadas pelo poder patriarcal vigente” (ANASTÁCIO, 2006, p.71). Quanto aos 

homens eram, habitualmente, vistos como seres racionais e práticos; as mulheres tenderiam a 

ser mais emocionais e sonhadoras (SARDENBERG; MACEDO, 2008).  

No terceiro capítulo, traçamos um breve histórico da influência do movimento 

feminista no Brasil, a partir, especialmente, de uma análise dos estudos de Duarte (2004). 

Também, para o estudo crítico da representação da protagonista, pretendemos entender a 

construção desse perfil a partir de teorias como a de Joan Scott (1989) que, em seu texto, 

propõe gênero como uma categoria de análise. Também, Judith Butler (2015) nos levou a 

refletir a desconstrução dentro dos estudos de gênero. 

No âmbito da metodologia da pesquisa, para montarmos o dossiê de criação do roteiro 

da peça radiofônica e tendo em mente o nosso recorte de análise, recorremos a: manuscritos 

digitais das versões do roteiro estudado, três versões para cada diálogo analisado; gravações 

em áudio de discussões dos roteiristas sobre o script; filmagens de ensaios e discussões da 

equipe no estúdio de som sobre a construção e interpretação da personagem em questão; 

rasuras no script de gravação; trilhas sonoras em que a protagonista tem voz, modulada e 

ambientada pela utilização de efeitos sonoros, que ajudam, muitas vezes, a evidenciar o tom e 

a intenção das falas; coleta de e-mails trocados entre integrantes da equipe; entrevista com 

equipe. 

 Assim, para organizar todo esse material e analisá-lo, a geneticista Almuth Grésillon 

(2007) em Elementos da Crítica Genética nos ajudou a pensar a Crítica Genética, não só a 

partir de manuscritos de textos literários, mas levando em conta outros suportes. Partimos 

dessas reflexões para fazermos os ajustes necessários a fim de investigar os documentos de 

processo de uma obra de materialidade tão diversa, como a dos estudos de rádio em que a 

peça radiofônica se enquadra.  

Da mesma forma, a utilização de A Genética dos Textos de Pierre Biasi (2010) 

mostrou-se útil para organizarmos e interpretarmos o dossiê genético em análise, pois se trata 

de um livro bastante didático, que explica, passo a passo, como montar um dossiê de criação. 

Sentimos, também, a necessidade de adaptar esses estudos genéticos para ampliá-los à 

montagem do dossiê de uma mídia sonora.  

O diferencial desta pesquisa está, portanto, na proposta de uma análise do processo de 

criação de uma peça radiofônica, gênero relativamente pouco difundido no Brasil, ao 

contrário do que ocorre, principalmente, na Alemanha, e também, na Inglaterra, onde é ainda 

muito consumido. Mas por que estudar esse gênero em um mundo cada vez mais visual, 

principalmente, no Brasil, onde o gênero não é tão conhecido?  
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Porque, apesar das imagens visuais não fazerem parte desse tipo de peça radiofônica, 

trata-se de uma criação artística extremamente rica em que o ouvinte é convidado a explorar a 

própria imaginação a partir das impressões e emoções passadas através das imagens sonoras 

desse tipo de produção. Além disso, tratando-se da construção de uma obra de arte rica em 

todo o tipo de efeitos sonoros, esta contém um material vasto para os estudos de processo. 

Vasto, não apenas pelo volume de documentos gerados, mas também pela variedade de 

suportes digitais e eletrônicos que este processo envolve.  
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2 AUTORIA NO RÁDIO, ESTÉTICA DO RÁDIO E PEÇA RADIOFÔNICA 

 

 

2.1 A QUESTÃO DA AUTORIA 

 

Herbert George Wells nasceu em 1866, no condado de Kent, na Inglaterra. Seus pais 

eram de origem humilde, sendo que o pai faleceu quando Wells ainda era jovem. Ele foi o 

terceiro filho e, assim como os irmãos, começou a trabalhar cedo para ajudar nas despesas da 

casa. Mesmo assim, Wells teve a oportunidade de estudar com Thomas Huxley, o avô do 

escritor Aldous Huxley, influenciado pelas teorias evolucionistas de Darwin e que, também, 

se declarava humanista (SANTOS, 2003) 

Wells começou sua carreira como escritor, escrevendo ensaios e artigos para jornais 

literários e científicos. Um de seus artigos, The Man of the Year Million, publicado em 1893, 

descrevia os homens do futuro, lembrando os marcianos do seu romance A Guerra dos 

Mundos, que só seria lançado em 1898. Wells era, de fato, um jornalista científico que 

construía suas histórias baseando-se no método científico, a partir do qual, formava 

especulações futuristas próprias do gênero ficção-científica (TAVARES, 2016). Isso de fato, 

o levou a diferentes áreas da ciência. Tanto a astronomia, presente em um dos seus romances 

que ganhou reconhecimento, The War of the Worlds, quanto biologia.   

The Time Machine, romance que lhe rendeu reconhecimento no mundo literário, foi 

publicado em 1895. A trama teria sido baseada em uma série de ensaios que havia escrito em 

1888 (SANTOS, 2003). Daí em diante, Wells publicou um livro atrás do outro. Destacam-se, 

The Island of Doctor Moreau (1896), The Invisible Man (1897); The War of the Worlds 

(1898). Este último, teria sido influenciado pelo frenesi causado pela descoberta de canais em 

Marte, o que poderia indicar existência de vida inteligente. No entanto, naquele momento, a 

descoberta dos canais não pôde ser confirmada, mantendo-se apenas especulações 

(TAVARES, 2016); e The Country of the Blind (1904).   

 Por sua obra, Wells é considerado, ao lado de Júlio Verne, o pai da ficção-científica. 

Segundo Santos (2003) considera-se que teria sido o precursor ideológico do gênero, no 

sentido de que em Wells prevalece a ficção científica de ideias, enquanto Verne, ocuparia, de 

fato, o lugar de criador da ficção-científica, tendo a ciência pura como base.  

 No início do século XX, Wells retomou os tipos de publicações do início de sua 

carreira, passando a escrever mais ensaios e artigos, que refletiam seu desencanto com a 

humanidade, após a Primeira Guerra Mundial. Os textos de Wells assumiram, então, um tom 
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mais socialista, refletindo o seu posicionamento político, adepto das teorias marxistas. 

Segundo Santos (2003), nesse período de sua vida, Wells, em reclusão na sua propriedade em 

Essex, escreveu as obras mais reconhecidas. Dentre elas, destaca-se The Work, Wealth and the 

Happiness of Mankind, publicada em 1931. As obras que se seguiram, carregavam um tom 

pessimista, já percebido em The Time Machine. 

Wells morreu em 1946, por complicações de diabete e tuberculose. Mas sua obra 

permanece viva, principalmente, os trabalhos de ficção-científica que, ao contrário de sua 

crítica ensaísta, mais restrita a um público específico, tornou-se popular e, hoje em dia, é 

traduzida em várias línguas e adaptada para diversos meios.  

O fenômeno Wells, poderia ser explicado, mais tarde, pelo crescimento na literatura 

popular inglesa no período de 1870, ocasionada por uma reforma parlamentar “Education 

Act” e pela redução dos impostos sobre o suporte papel. As histórias eram seriadas em jornais 

e só mais tarde seriam publicadas como livro (TAVARES, 2016). Sobre a publicação 

serializada, Tavares (2016 p.12 grifo nosso) afirma: “[...]o florescimento dessa literatura era 

propício a quem fosse, como ele [Wells], capaz de ter uma ideia brilhante, explorá-la com 

intensidade por um breve tempo, publicá-la, e partir para a próxima.”  

Wells destacou-se como escritor de ficção científica por sua criatividade nas reflexões 

críticas sobre a sociedade em que viveu, e, sobre a condição humana.  

O foco de análise deste trabalho é a adaptação de um dos romances mais famosos de 

Wells, The Time Machine. A adaptação para peça radiofônica foi escrita e produzida pelo 

grupo PRO.SOM em 2015. A referida adaptação foi feita por membros do PRO.SOM, tendo o 

roteiro passado por uma roteirista profissional2, que prestou consultoria ao roteiro adaptado do 

romance de Wells. Até chegar ao texto entregue à publicação, o roteiro passou por novas 

modificações, durante a gravação, para o qual o técnico de gravação, o diretor e mesmo os 

atores contribuíram.  

Assim como as peças de teatro, os roteiros televisivos e de cinema, cuja autoria 

costuma ser coletiva, a peça radiofônica em análise também pode ser encarada a partir desse 

tipo de proposta. Considerando que lidamos com um texto construído por mãos diferentes, 

compreendemos que a atribuição autoral não se restringe a um único indivíduo responsável 

por todo o processo, do começo ao fim. Esse processo se iniciou com a tradução interlingual 

do romance de Wells pelo Grupo PRO.SOM, seguido pela roteirização e passagem do texto 

                                                             
2 Clarissa Rebouças é graduada em Comunicação Social – Cinema e Vídeo pela Faculdade de Tecnologia e Ciências em Salvador, Bahia. 

Especializada em Roteiro pela Escuela Internacional de Cine y TV, em Cuba (2009) e pela UNIJORGE, Salvador-Bahia, em 2010. Desde 

2006 dirige curtas metragens de ficção e documentário e até hoje já foram mais de 10 dirigidos e escritos por ela. Em destaque, Desvelo, 

curta lançado em 2012, apoiado por edital do Ministério da Cultura, que foi exibido em mais de 30 festivais, eventos e mostras nacionais e 

internacionais, ganhando 7 prêmios em diversas categorias. 
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para audiolivro. Logo, várias foram as etapas desse processo e diversas mãos trabalharam para 

que a peça radiofônica em questão nascesse. 

É possível, portanto, atentar para as modificações sofridas, ao longo do processo. Não 

só em termos das correções de diversas versões das traduções interlingual e intermidiática 

realizadas, como também, no ato de sua transmissão. Essa discussão é trazida por Chartier 

(2002) em seu texto A Mediação Editorial, que reflete sobre a importância da materialidade 

do texto e de como seu suporte é capaz de modificá-lo. No começo do texto, ele afirma: “O 

‘mesmo’ texto, fixado em letras, não é o ‘mesmo’ caso mudem os dispositivos de sua escrita e 

de sua comunicação.” (CHARTIER, 2002 p.62). Mais adiante, o autor afirma que:  

 

[...] a história do livro separa o estudo das condições técnicas e materiais de 

produção ou de difusão dos objetos impressos e a dos textos que eles transmitem, 

considerados como entidades cujas diferentes formas não alteram a estabilidade 

linguística e semântica. (CHARTIER, 2002 p.62) 
 

 

Assim, entendemos que historicamente, priorizou-se a oposição entre a “ideia” e a 

“matéria”, o que veio a culminar com a separação entre o estudo da difusão do texto e o 

mesmo. Consequentemente, passou-se a ignorar as formas de transmissão e a materialidade 

do suporte da escrita. É importante perceber que isso influenciou em uma visão que 

desprivilegiava o trabalho realizado pelos editores e pelos operários responsáveis pelas 

impressões do texto.  

Historicamente, segundo Chartier (2002), a correção ortográfica de um texto, 

destacando que também o cuidado com a sua pontuação era influenciado pela sua 

materialidade, tinha a correção feita por letrados, contratados pelas editoras para que a edição 

do texto estivesse dentro dos padrões esperados. Evidentemente, era sabido que a mudança na 

pontuação de um texto interferia sobre a leitura, o que é bem perceptível, inclusive, em textos 

teatrais. Afinal, no momento da interpretação do ator, a pontuação poderá modificar todo o 

sentido da leitura.  

Chartier (2002) destaca, ainda, que as modificações dos editores, especialmente no que 

concerne à correção das provas, também podem levar em conta o público-alvo daquele texto. 

Em nosso caso, ao se pensar no suporte audiolivro, houve uma busca de aproximar o texto 

escrito do registro informal e da oralidade; para fins de simplificação do mesmo, até 

passagens podem ser suprimidas, de acordo com a necessidade de redução do texto alvo.    

Assim, entendemos que ainda que o autor seja identificado como sujeito único, por 

trás de seu texto, existem contribuições de pessoas diferentes, de forma direta ou indireta. 
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Serafim (2010) questiona como se atribuir a autoria para esse tipo de produção, considerando 

que o texto é produto de vários profissionais. Ele destaca que a definição de autoria passa por 

duas questões principais: a estética, em que há a necessidade de se atribuir um autor para tal 

obra, considerando suas características e criatividade; e a questão jurídica da propriedade 

intelectual e dos direitos financeiros, que o autor deterá. Da mesma forma, questionamos 

como se pode atribuir um autor a esta ou aquela produção, considerando ainda a figura do 

autor como o indivíduo responsável, ou a autoridade que detém total controle sobre sua obra.  

A figura do autor e a importância que se lhe atribui atualmente, nem sempre existiram. 

Foucault (2006) defende, em seu texto O que é um autor? como a importância atribuída ao 

autor estaria ligada à um momento histórico. O autor é um nome ligado a um discurso para 

que dentro de uma sociedade o texto possa ser disseminado e recebido. No período anterior ao 

século XVII, a literatura estava em circulação sem que houvesse a necessidade de um 

indivíduo responsável pela criação daqueles textos. O mesmo não se podia dizer sobre textos 

científicos. Afinal, a existência de um autor por trás do discurso científico era necessária, 

considerando que lhe seria atribuída uma punição caso o texto questionasse o status quo ao 

transgredir um discurso sacralizado.  

 

O discurso, em nossa cultura (e, sem dúvida, em muitas outras), não era 
originalmente um produto, uma coisa, um bem; era essencialmente um ato - um ato 

que estava colocado no campo bipolar do sagrado e do profano, do lícito e do ilícito, 

do religioso e do blasfemo. Ele foi historicamente um gesto carregado de riscos 

antes de ser um bem extraído de um circuito de propriedades [...] (FOUCAULT, 

2006 p.275) 

 

Antes que o discurso fosse encarado como um bem, ou propriedade, ele era um ato, 

um gesto arriscado que poderia gerar penalidades para aquele que seria identificado como 

responsável, o autor. Apenas no final do século XVII e início do século XIX, ainda segundo 

Foucault (2006), que se instaurou uma política de direito de propriedade sobre as obras 

escritas, principalmente, as obras literárias. É a partir deste momento que a escrita se 

comporta dubiamente: afinal, ainda que a literatura faça parte do sistema de propriedades, o 

gesto da escrita pode ser também, um gesto transgressor. 

 
[...] os discursos "literários" não podem mais ser aceitos senão quando providos da 

função autor: a qualquer texto de poesia ou de ficção se perguntara de onde ele vem, 

quem o escreveu, em que data, em que circunstancias ou a partir de que projeto 

(FOUCAULT, 2006 p.276) 

 

Esse autor é também, de acordo com a crítica moderna, a figura que se descobre no 

texto a partir de como ele é escrito; essa descoberta é vista por Foucault (2006) como um ato 
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próximo ao da exegese cristã, que atribui a santidade do autor a partir do texto criado. Sob 

essa perspectiva, ele questiona como seria possível a atribuição de um texto escrito por 

diversos autores, considerando que a função autor é estabelecida para um único indivíduo. 

Para Foucault (2006), a necessidade do autor está relacionada à autenticidade, afinal, o 

autor garantirá ao texto um nome com o qual estará relacionado. Esse nome também garante 

distinção, já que ao ser atribuído a um autor, o mesmo adquire destaque, consequentemente, 

valor. E, também, a importância da figura do autor está relacionada à permanência, já que 

dessa forma, será levado a posterioridade por se atribuir a um nome tal. Compreendemos, 

então que a função autor, no entanto, apesar de se tornar importante, na literatura, no século 

XVII até a atualidade, pode vir a mudar com o momento histórico.  

O texto de Foucault (2006) precede a discussão que Barthes (2004) traz em A Morte 

do Autor, primeiramente publicado em 1968. Neste artigo, Barthes (2004) afirma que o autor 

é um personagem criado pela modernidade e que com o fim da Reforma cristã, do século XVI 

em diante, descobre-se a importância do indivíduo, ou da “pessoa humana”.  Na literatura, a 

importância do autor estaria ligada a uma lógica mercadológica, positivista. Assim, sua figura 

se torna o cerne das discussões literárias, o que é abalado, ainda segundo Barthes (2004), mais 

adiante, com a própria linguística. Isso ocorre quando a linguística torna o sujeito, por 

exemplo, representado pelo pronome “eu”, um lugar vazio, em que a existência de 

interlocutores, com indivíduos que são identificados como pessoas, é indiferente para a 

linguagem. A partir de então, o autor se ausenta do texto, num presente contínuo, porque 

deixa de ser uma figura que existe antes do texto ou deixa de ser uma figura que precede o 

texto.  

Logo, quando o autor se torna ausente, não há mais a necessidade de decifrar o seu 

texto, considerando que este gesto encerra todo o significado que pode ser atribuído em um 

discurso. O gesto é um “fechar a escrita”, nas palavras de Barthes (2004).  

Ao deslocar o autor do centro do texto, aparece, então, o leitor: 

 

[...] um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas 

com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa 

multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor. 
(BARTHES, 2004 p.5)  

 

O leitor é o sujeito que atribui sentido ao texto. Na medida em que lê, a interpretação 

desse sujeito, anteriormente sem nome, “sem história, biografia, sem psicologia” (BARTHES, 

2004 p.5), confere ao texto visibilidade. O surgimento do leitor, então, só é possível com a 
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morte do autor. Assim, Klinger (2006), sugere um autor, que desaparece em Barthes (2004), o 

qual o transforma em um lugar vazio, que não é mais uma autoridade diante do próprio texto.  

O autor que retorna em Klinger (2006) não é um autor presente, como também, não 

totalmente ausente. Klinger (2006 p.48) afirma: “A hipótese que sustentamos [...] é que o 

autor retorna não como garantia última de verdade empírica e sim apenas como provocação, 

na forma de um jogo que brinca com a noção do sujeito real.” Ou seja, este sujeito autor 

possibilita interpretações a partir da sua escrita, ou de um “jogo” em que o mesmo pode estar 

presente ou ausente.   

Nas produções audiovisuais, a questão da autoria esbarra em uma série de fatores. 

Repete-se aí um discurso de sacralização do autor quando se procura atribuir o autor a partir 

de uma seleção ou de um critério, que toma uma etapa da produção da obra como a mais 

importante. Dessa forma, muitas vezes, um filme ou um programa é identificado pelo diretor 

ou roteirista. E, a partir das obras produzidas, identifica-se o “padrão” ou “estilo” dessa ou 

daquela obra de acordo com o de um único indivíduo, muitas vezes, considerado o mais 

importante da equipe. 

Para Jost (2010), existe um perigo ao se atribuir autoria a obras televisivas e 

cinematográficas a partir de um viés, que procura reconhecer nos traços dessa obra as 

características próprias de um sujeito único. O fato é que não se pode desconsiderar que a 

produção no cinema envolve diversos fatores e vieses.  

Jost (2010) aponta a existência, muitas vezes, de um privilégio autoral, que é atribuído 

ao inventor de uma determinada ideia. Existe, com frequência, uma hierarquia em que o 

responsável pela criação do projeto é colocado no topo, enquanto as demais pessoas que 

contribuíram para a produção de um filme ou de uma peça de teatro, por exemplo, como os 

intérpretes e os técnicos são relegados a um segundo plano. Ele traça um paralelo com a 

figura do diretor no cinema e a do pintor, já que ambas acabam se tornando aquele que 

intermedia a comercialização de sua obra e que responde por ela; o que lhe dá, então, o 

privilégio da autoria. Em relação a esse tipo de arte, costuma-se desvalorizar aquele que 

realiza gestos mecânicos. Jost (2010) dá como exemplo o operador de uma manivela, cujo 

trabalho poderia ser facilmente substituído por alguém que soubesse fazer aquilo até melhor. 

Esse tipo de trabalho manual é desprivilegiado apenas por não ser criativo, ao contrário do 

trabalha também manual de um pintor ou de um desenhista. 

 Jost (2010) conclui que a dificuldade de se atribuir autoria no cinema tem justamente 

a ver com a pluralidade artística que o mesmo evoca; ou seja, as diversas linguagens com as 

quais o cinema dialoga. Não apenas o texto escrito está em evidência; assim, a atribuição 
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autoral apenas ao responsável pelo roteiro seria uma escolha reducionista, própria dos 

primórdios do século passado.  

No caso do texto alvo da presente análise, a peça radiofônica, podemos considerar que 

não é muito diferente das produções cinematográficas, neste sentido. A atribuição de autoria, 

caso se busque priorizar uma determinada etapa da produção da mesma e um determinado 

viés, acaba por ignorar o trabalho realizado por diversas mãos importantes e várias fases 

relevantes para a finalização da obra.  

Nesta dissertação, contudo, foi necessário fazer um recorte para análise, tendo-se 

privilegiado o momento que se inicia com a roteirização e vai até a passagem para a mídia 

sonora em questão. Desde a roteirização, as ideias que permeiam o texto podem surgir da 

parte de vários indivíduos e, no caso da peça que nos propomos a analisar, na fase de 

gravação, o texto é novamente revisto pelos atores, pelo diretor e até mesmo pelos técnicos de 

som que contribuem para que o texto se torne o mais próximo possível da oralidade, com 

maior fluidez possível. Considerando as contribuições de tantos sujeitos que integraram o 

projeto em apreço, entendemos que a referida peça radiofônica é fruto de autoria coletiva. 

Esta é uma característica das obras audiovisuais, inclusive, das mídias sonoras em que os 

estudos da estética do rádio ocupam um lugar privilegiado.   

 

 

2.2 A PEÇA RADIOFÔNICA E A ESTÉTICA DO RÁDIO 

 

 

O rádio, desde a primeira emissora a apresentar programação regular, em 1920, 

KDKA, nos Estados Unidos, tem exercido uma função importante de democratização da 

informação, considerando que se trata de um meio ao qual todos podem ter acesso.  Em seu 

surgimento, o rádio foi um meio de comunicação que dialogava com as massas de forma mais 

direta e efetiva já que era o único meio que transmitia textos para milhares de pessoas, ao 

mesmo tempo (BALSEBRE, 2007). Nas palavras de Scheffner (1980 p.114): “O rádio acopla 

uma tarefa individual a uma tarefa coletiva, fala ao sentido interior de cada um e procura o 

que há de humanamente comum em centenas de milhares de pessoas.” O rádio permitia a 

possibilidade de ouvir enquanto realiza outras atividades, o que a televisão ou a leitura de um 

livro não permitem. 

No geral, o rádio transmite programas de duas categorias distintas: os programas 

musicais e falados. Quanto aos últimos, Brandão e Fernandes (2014) subdividem em 
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monólogos, que aparecem com frequência e podem ser crônicas, comentários ou reflexões; os 

diálogos, que caracteristicamente podem ser entrevistas mesas-redondas ou mesmo diálogos 

didáticos. O último formato seria o drama, que se utiliza de várias vozes e conta uma história 

ficcional ou ficcionalizada, através de personagens.   

Segundo Brandão e Fernandes (2014), o teatro radiofônico primeiro se estabeleceu na 

Inglaterra em 1924, a primeira transmissão chamava-se Através das estepes de inverno, e na 

França, no mesmo ano, com a transmissão Maremoto, segundo Peixoto (1980). Foi também 

na década de 20 no pós-guerra, na Alemanha, o período das primeiras transmissões de rádio, 

que ficaram conhecidas como “peças transmitidas”, que eram adaptações de textos literários e 

peças de teatro para o rádio (SILVA, 2005). Peças teatrais da Broadway também eram 

encenadas e transmitidas na década de 20, nos Estados Unidos. Enquanto as radionovelas só 

apareceriam na década de 30, em Cuba, o primeiro país a investir no gênero, apesar de ensaiar 

também outros gêneros radiofônicos como o radioteatro (BRANDÃO; FERNANDES, 2014).   

No período entre guerras, dos anos 30 aos 40, nos Estados Unidos, segundo Balsebre 

(2007), considerado como a “era de ouro”, em que o rádio prestou importante contribuição 

social ao disseminar propaganda política e publicitária, foi também quando estreou a 

produção de Orson Welles que criou horror entre os norte-americanos: The War of the 

Worlds. A peça era uma adaptação do romance de H.G Wells, sobre a invasão de marcianos 

na terra. O diferencial da peça radiofônica foi ter sido narrada como noticiário, o que criou 

pânico entre as pessoas que escutaram, pois chegaram a acreditar que a terra de fato estava 

sendo invadida por alienígenas.  

O pavor geral criado justifica-se também pelo fato do rádio ter sido o maior meio de 

comunicação do período. Em 1934, o aparelho de rádio, estava em 90% das casas das famílias 

norte americanas, e este era patrocinado por grandes empresas (BRANDÃO; FERNANDES, 

2014). 

Além disso, estudos sociológicos da época demonstraram que o rádio buscava, em sua 

programação, atender as demandas de diferentes tipos de audiência, o que facilitou uma 

aproximação grande entre o público e a esfera radiofônica. Por isso, em sua grade, as 

emissoras selecionavam um formato adequado para cada gênero, sempre procurando atingir 

diversos tipos de público-alvo, o que também lhes ofereceria rentabilidade (BALSEBRE, 

2007).  

  A popularização do gênero, no Brasil, também teve a sua Época de Ouro. Segundo 

Brandão e Fernandes (2014), o gênero dramático nas rádios brasileiras surgiu nos anos 1930, 

nas rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Neste período havia a necessidade de adaptar os 
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textos dramáticos para o meio radiofônico, considerando que a rádio brasileira começou por 

transmitir em sua programação radiodramas, como o radioteatro. Apenas na década de 40 que 

foi incorporada a radionovela, gênero introduzido por Oduvaldo Vianna autor de 

Predestinada, a primeira radionovela brasileira.   

A popularização da televisão na década de 60, no Brasil, ocasionou o declínio no 

sucesso das radionovelas, já que atores migraram para a televisão e junto com eles, os 

patrocinadores que costumavam financiar as novelas de rádio. Segundo Brandão e Fernandes 

(2014) entre 1980 e 1990 houve uma quase extinção de dramas radiofônicos. No entanto, no 

ano 2000 várias emissoras voltaram a produzir radionovelas e radioteatro esporadicamente. 

Esse declínio foi ocasionado mais por falta de recursos financeiros do que por ausência de 

ouvintes.   

Mais tarde, as radionovelas voltaram a ser transmitidas por tecnologia digital em que 

os produtores utilizam-se de ferramentas tecnológicas como recursos para produção de uma 

radionovela. O programa brasileiro Contos do Rádio é um exemplo. Este programa estreou 

em 2011, sendo transmitido pela Rádio MEC na cidade do Rio de Janeiro, Brasília, Alto 

Solimões, Tocantins e na Amazônia. As dramatizações feitas eram, em sua maioria, de obras 

da literatura brasileira (BRANDÃO; FERNANDES, 2014).  

As radionovelas e peças radiofônicas ainda são populares na Inglaterra, pela BBC, que 

emite por ano cerca de 400 produções dramáticas, segundo Balsebre (2007). Annie Caulfield 

(2009) em seu livro Writing for Radio apresenta um dado que demonstra a importância de 

radiodrama na Inglaterra. Em 2008, a média de ouvintes era de seiscentos mil pessoas por 

peça. Algo que apenas as grandes produções da Broadway conseguiriam em peças encenadas. 

Na Alemanha, atualmente, as produções radiofônicas ainda são bastante populares, fazendo 

parte do cotidiano dos alemães.  

 

 

2.2.1 A peça radiofônica 

 

 

A peça radiofônica, como gênero de uma mídia sonora, o rádio, um meio de 

comunicação que, como dito anteriormente, segundo Sperber (1980), fala individualmente 

com várias pessoas diferentes. Assim, a peça radiofônica foi caracterizada, em seu início, por 

essa possibilidade de comunicação: “[...] a história das Hörspiel, já no seu início, é marcada 
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pela tensão de não ser apenas uma articulação artística, mas também uma obra acessível a 

todos. Arte para todos” (SILVA, 2005, p. 3).   

Foi a partir daí, que nasceu a proposta de se criar uma “arte de rádio”. Nas palavras de 

Silva (2005), seria um tipo de arte próprio daquela mídia sonora, que fosse capaz de explorar 

todos os seus elementos.  Assim, ao ser produzida e transmitida, a peça radiofônica 

apresentava características democráticas que, nas palavras de Scheffner, traziam a “sensação 

imediata de estar junto” (SCHEFFNER, 1980, p.114) em prol de um objetivo único. As peças 

eram produzidas, muitas vezes, como adaptações de obras já existentes. Agora, os textos não 

seriam apenas lidos, mas sim, traduzidos para um novo gênero. Para Peixoto (1980 p.8), a 

peça radiofônica não é: 

Nem música nem literatura. Estamos diante do som trabalhado enquanto material 

básico para a construção de obras definitivas que instauram uma linguagem 

avassaladora, liberta do naturalismo, ou mesmo, de um superficial realismo: a 

estereofonia parece inaugurar uma nova ordem de elementos que, com liberdade 
criadora, desprezando a lógica de textos destinados a serem vistos ou lidos, 

abandonando a sintaxe de cinema, televisão ou literatura, organizam um universo 

novo, no qual palavra e som, ruídos e silêncios, ou mesmo música, propõem, a partir 

de efeitos técnicos e/ou humanos, uma realidade criativa surpreendente, e até 

mesmo, transformadora. 

 

Própria do meio sonoro, não pode, portanto, se equiparar a um texto literário impresso. 

Também não pode ser música porque sua construção não está unicamente pautada no ritmo e 

na melodia. O que ocorre é que a peça radiofônica abarca tanto a língua escrita, mas moldada 

a partir da fala, quanto a música, buscando sempre liberdade de expressão artística.  

Balsebre (2007) reflete sobre a necessidade de se traduzir o espaço visual para um 

palco sonoro, quando se trata do rádio. Segundo o autor, a peça radiofônica ou radiodrama foi 

o gênero que melhor soube realizar essa tradução audiovisual para o mundo do rádio. 

Considerando que, a estética do rádio integra complexos sistemas semióticos, que operam não 

só com a linguagem verbal através da voz, como também com a não verbal. Dentro da estética 

radiofônica, o autor destaca quatro sistemas dominantes: a palavra, a música, os ruídos, ou 

efeitos sonoros e o silêncio.  

A ausência do estímulo visual, como afirma Meditisch (1995), evoca e estimula outros 

sentidos no ouvinte. Assim, a estética do rádio é capaz de provocar vários tipos de imagens, 

não só visuais, mas também tantas outras imagens a partir de nosso paladar, ou do olfato, ou 

da memória tátil do ouvinte. Enfim, todo o tipo de impressões e lembranças é evocado pelo 

som da peça. A capacidade das mídias sonoras de criar uma interação entre o emissor e o 
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receptor através de um “teatro invisível”, segundo Street (2004), é única, que nem mesmo a 

televisão, o cinema o teatro pode oferecer.   

 A peça radiofônica compreende “[...] todos os elementos do audível para além do 

material básico do audível para além do material básico dos sons” (KLIPPERT, 1980 p.45). O 

instrumental do rádio que faz parte do mundo sonoro é usado em sua totalidade pelos 

produtores da peça radiofônica. Afinal, como se sabe, ao contrário do cinema e do teatro, a 

peça radiofônica trabalha apenas com o acústico. No entanto, o som é trabalhado em todas as 

suas potencialidades. A critério de explanação, o som utilizado na peça radiofônica, não é 

apenas o som harmônico, trabalho em músicas, mas também, aquilo que se convenciona 

chamar ruído, mesmo o “ruído branco” ou “som senoidal”, porque ajudam a compor uma 

cena. Sobre isso, Klippert (1980 p.47-48), afirma: 

  

Com um som senoidal, ou com alguns poucos, usados com parcimônia, pode-se 

interromper acontecimentos cheios de sons e ruídos mediante um corte brusco. A 

mesma coisa pode ser feita, aliás, com um estalo [...] que é registrado como falha 

técnica, ou como corte mal feito. Uma série de sons senoidais pode interromper um 

sonho ou lembrar sem rodeios alguma coisa. 

 

 

O som senoidal pode ser usado para introduzir uma cena, para registrar uma mudança 

de cenário e também, como interrupção de um sonho ou lembrança do personagem, no tempo 

passado, para a realidade presente. 

Na peça radiofônica, o som é transmitido eletronicamente, e, para Klippert (1980), 

esse tipo de som garante maior abertura na possibilidade de fusão entre as palavras, os sons e 

ruídos. No entanto, para ambientar uma cena, o produtor precisa escolher um ruído específico 

que possa identifica-la, por exemplo, o som de trens sobre os trilhos, em uma cena que se 

passe numa estação ferroviária. Do contrário, o produtor corre o risco de manter uma sucessão 

de ruídos que se confundem, poluindo a cena.  

 Entendemos, portanto, que um ruído, ainda que não seja o elemento mais importante 

na peça radiofônica, é fundamental para sua construção. Mais adiante, Klippert (1980) traz 

um exemplo do barulho de uma máquina datilográfica e do que se pode inferir sobre este 

ruído: Há, sem dúvida, uma pessoa ali, realizando aquela tarefa de datilografar. A depender 

do ritmo e da intensidade deste ruído, o ouvinte pode inferir se a cena se passa em uma 

empresa, e sobre a dinâmica do lugar. É possível inferir até mesmo o estado de espírito da 

pessoa que datilografa.  Afinal, ainda segundo Klippert (1980 p.54) “O ruído torna-se [...] 

prova da existência e tem função de voz”. É este ruído que permite que determinadas funções 



26 

 

sejam registradas, como provar a existência de um personagem, caracterizar um ambiente e 

uma ação.  

Caulfield (2009) destaca o poder do som para despertar emoções no ouvinte. Salvo no 

caso de pessoas com dificuldade auditiva, somos diariamente invadidos por sons que, muitas 

vezes, nem ao menos reconhecemos. De fato, não é possível “fechar os olhos” para o som, 

exceto com o uso de fones de ouvido. 

A palavra também é um elemento da peça radiofônica que possibilita a criação de 

imagens, quando é trabalhada de forma que permita o jogo próprio dos atos de fala. Balsebre 

(2007) afirma que, existem peças radiofônicas que se destacam pelo tratamento especial dado 

ao som, mas nas quais se observa a ausência de esforço criativo no uso da palavra para a 

construção de sentido. Na peça radiofônica, a palavra contém uma linguagem artificial, já que 

inexiste um interlocutor. A linguagem se torna “palavra imaginada”, caracterizada pelo 

monólogo, considerado característico do rádio. É a palavra através da voz que possibilita a 

criação de uma cena, afinal é a palavra que narra e caracteriza os personagens ou situações, 

para Klippert (1980 p. 76): “O mundo e os caracteres que rodeiam a voz são incluídos assim 

no ‘campo visual’ do ouvinte, elementos óticos e reconhecíveis são evocados na sua 

consciência”.  

A palavra falada é capaz de criar uma profusão de imagens, abrindo espaço para um 

universo que está além do visual. O rádio é um veículo de comunicação que utiliza mil 

palavras para criar cada imagem na mente do ouvinte. Porém, a mente de quem ouve as mil 

palavras produz muito mais do que mil imagens. Isto acontece através da união de fatos 

vividos, experiências de vida, além do conhecimento, da educação, da cultura formal e não 

formal que cada um possui (BALDO, 2004 p.2)  

Mas a capacidade sugestiva da linguagem do rádio só é possível quando existe uma 

cumplicidade entre o ator radiofônico e o falante, ou quando o texto aparece escrito de forma 

tal, que as palavras sejam capazes de abrir espaço para a imaginação, sem restringi-la de 

modo algum (SPERBER, 1980). Para entender a construção de uma peça radiofônica, através 

da palavra, também é necessário observar as características do roteiro, consideremos que no 

roteiro de uma peça radiofônica, ou de qualquer obra escrita para o rádio, há apenas a 

linguagem escrita que serve de guia para a construção da mídia oral. Assim, é preciso que o 

roteirista tenha em mente certos recursos próprios do gênero para que o ouvinte não perca o 

interesse sobre a história. Pois, ao contrário de uma peça escrita para o teatro, ou de um 

roteiro televisivo, ou ainda, cinematográfico, não existe um apelo visual que possa trazer o 
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ouvinte de volta para a história, caso ele se desinteresse pela mesma ou perca o fio da meada 

da narrativa (MCLNERNEY, 2001).  

O roteiro da peça radiofônica requer descrições as mais variadas para que o ouvinte 

seja um co-construtor da cena radiofônica. De modo que a aparência de um personagem, seus 

cacoetes ou o perfil de sua personalidade apareçam através de indicações do roteiro para que o 

ouvinte possa fazer suas inferências ou consiga mentalizar o que está ouvindo. Essas 

indicações ou descrições podem estar: nas palavras dos diálogos, ou dos monólogos dos 

personagens; no tom de suas falas, que é dado pelas intenções de interpretação do roteiro; 

também, através das músicas que acompanham essa ou aquela cena; ou das ambiências, que 

marcam o pano de fundo da trama; quem sabe, até pelo clima de tensão de cada cena. No 

roteiro de uma peça radiofônica, a narração dá lugar aos diálogos. Se as indicações sonoras 

devem gerar um desencadeamento de imagens na mente do ouvinte, o roteiro precisa, ao invés 

de contar a história, mostrá-la, mas mostrar apenas com os recursos sonoros disponíveis 

(HAND; TRAYNOR, 2011). 

Segundo Caulfield (2009), o diálogo é a figura central da peça radiofônica. É a partir 

dele que a história toma forma. Os diálogos precisam ser escritos de forma tal, que o ouvinte 

receba informações sobre os personagens, mas não tão detalhadas a ponto de não deixar 

espaço para especulações. É possível, numa única fala, que o ouvinte possa inferir as 

características de um personagem sem que elas sejam declaradas. De modo que a faixa etária 

e a classe social, talvez, possam ser inferidas pelo discurso. Contudo, essas são informações 

que podem não ser confirmadas claramente, ao longo da história. Então, as informações sobre 

os personagens são comunicadas através dos diálogos; afinal, a figura do narrador não precisa 

existir. E arriscar incluir esta presença é correr o risco de tornar a história maçante. A partir 

disso, podemos concluir que a palavra torna o universo da peça radiofônica vivo, apenas 

quando o ouvinte é conduzido por essa palavra trabalhada através da voz. 

A importância da voz ultrapassa até mesmo a dos instrumentos eletrônicos e dos 

sintetizadores em sua força expressiva. Ela torna o falante real e, de certa forma, “visível”. A 

voz não pode ser tomada na peça radiofônica, apenas como um meio para que as palavras 

sejam ditas. É necessário que haja interpretação, que a voz tenha seu próprio valor 

(KLIPPERT, 1980). Por isso, na peça radiofônica o trabalho feito com a voz é diferente 

daquele realizado no teatro. Os ouvintes vão receber a voz como uma forma de autoridade, 

porque ela se torna soberana na arte que se apoia unicamente no áudio. Sobre o trabalho com 

a voz no teatro, Spritzer (2010 p.3) afirma: 
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Muito freqüentemente a preparação de atores para o teatro [...] retira a voz das 

improvisações e exercícios, excede o trabalho corporal mudo para depois incluir 

novamente a voz e a palavra. Nessas condições a voz dificilmente será corpo, 

quando muito uma referência menor, um elemento a mais. 

     

Na peça radiofônica o ator precisa se preparar para que sua voz se torne corpo. Para 

conseguir que na peça radiofônica O ônibus da noite, as duas atrizes protagonistas extraíssem 

da voz sua força criativa, sua equipe trabalhou uma série de exercícios. Dentre eles, Spritzer 

(2010) destaca um exercício que possibilitava às atrizes observar como usar a voz em 

determinadas situações: como falar confidencialmente em um lugar barulhento, à certa 

distância. O exercício foi repetido com lugares e situações diferentes. O resultado foi a 

percepção das atrizes sobre a plasticidade da voz, ou seja, como usar a voz para obter 

determinado efeito sobre os ouvintes.     

A voz, então, caracteriza os personagens e delimita o espaço. Permite não apenas 

identificar um personagem, ou situação, como representa até mesmo sua metamorfose. Assim, 

o espaço cênico na peça radiofônica, depende da voz, pois não apenas ela é capaz de criar um 

espaço geométrico, mas porque também permite um espaço de sensações (KLIPPERT, 1980).  

Como afirma Meditsch (1995 p.4): 

 

A naturalidade no rádio é análoga à naturalidade no cinema [...] Como no cinema, 

será tão mais eficiente quanto mais for planejada, testada e calculada 

minuciosamente, ou seja, quanto mais for artificial. Um ator que aja naturalmente só 

será capaz de expressar a si próprio, não será capaz de encarnar a personalidade 

diferente de cada um de seus personagens.  

 

Dessa forma, na peça radiofônica, assim como numa peça de teatro, as personagens 

precisam ser representadas pelos atores através da voz. A naturalidade da fala precisa ser 

ensaiada e a leitura do roteiro não pode ser meramente leitura dramática, mas uma 

interpretação em que a voz do ator consiga expressar a intenção de cada fala. Também o 

aparato tecnológico tem o seu lugar, pois: 

 

O imaginário, provocado e estimulado pelas produções radiofônicas, é invadido 

pelos artefatos tecnológicos materializados nos processadores e sintetizadores 

eletrônicos, capazes de fazer múltiplas alterações na base sonora: reverberar, 

acelerar, distorcer, cortar, copiar, retardar, acelerar, ecoar, misturar, colar etc. 

(ARAÚJO, 2010 p.5) 

   

Entendemos, que o gênero conhecido como peça radiofônica constitui um espaço de 

experimentação expressiva, não sendo uma mera adaptação do teatro para o rádio. Pode se 

tratar de uma adaptação, sim, mas na maioria das vezes, são peças escritas diretamente para o 



29 

 

rádio. E quando nos referimos a rádio, naturalmente, esse termo engloba, também, os 

audiolivros. Afinal, as regras que governaram as peças teatrais não podem simplesmente ser 

utilizadas para a produção de peças radiofônicas, uma vez que há diferenças fundamentais 

entre esses dois meios, como a falta de uma linguagem visual, de uma plateia no momento da 

sua recepção, dentre outras.  

Assim, a peça radiofônica aponta para uma linguagem sonora autônoma, que utiliza 

uma infinidade de vozes e recursos sonoros. Entendemos, então, que o som, como recurso 

aliado mais forte da palavra, pode evocar a magia do Teatro, aludida na própria antiguidade 

clássica e personificada pelas deusas na Grécia Antiga, as Musas. Elas cantavam para 

encantar, causando deleite no ouvinte e buscando trazer de volta as histórias, um mecanismo 

próprio das sociedades antigas, marcadas pela oralidade (KRAUSZ, 2007).  

Assim, o som e a oralidade, frequentemente considerados como integrantes de um tipo 

de literatura considerada inferior, quando comparada à linguagem escrita, possuem uma 

complexidade que, ao serem explorados como arte, são capazes de produzir reações diversas. 

A complexidade do material sonoro também fica clara quando se observa, além da palavra, 

seus demais componentes na linguagem do rádio: combinando apenas alguns poucos sons 

isolados matematicamente, a música produz milhares de composições e centenas de estilos. E 

os ruídos captados na natureza e no mundo humano, quando não isolados matematicamente, 

elevam a possibilidade de combinações ao infinito.  

Neste ponto de vista, combinar palavra, música e ruídos num programa de rádio pode 

ser muito mais complexo do que compor uma sinfonia para orquestra. (MEDITISCH, 1995) 

E, segundo Balsebre (2007) O avanço tecnológico, ao longo dos anos, tem contribuído para o 

aprimoramento dessa linguagem radiofônica, cuja riqueza maior é a capacidade de produzir 

imagens na mente do ouvinte através de “paisagens sonoras”  

A peça radiofônica, nesse sentido, abre um campo de possibilidades para se explorar a 

arte sonora, como a proposta de adaptação da peça de Wells em análise pretendeu conseguir 

com a sua recriação. A riqueza sonora da peça radiofônica, capaz de incitar a imaginação do 

ouvinte, norteou a proposta de adaptação do Grupo Pro. Som, em que a visão não seria o 

apelo principal de recepção da referida obra de Wells.   

  

2.3 TRADUÇÃO INTERMIDIÁTICA 
 

 

Como adaptação de um romance para uma peça radiofônica, entendemos que A 

Máquina do Tempo é resultado de uma tradução intermidiática, aquela que ocorre entre meios 
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diferentes: do romance para o roteiro que foi construído com base na tradução do texto 

literário de Wells, de uma então, mídia sonora, o audiolivro. Portanto, uma adaptação em que 

elementos do texto de partida são recriados no texto de chegada (CLÜVER, 2006). 

Entendemos que as mídias estão inseridas em processos sócio-culturais e históricos, 

considerando que os signos que transitam entre meios diferentes agenciam uma rede 

complexa de confluência sígnica. Sob o viés da semiótica peirceana, concebemos um modelo 

triádico de signo por trás de cada processo tradutório em que existe uma relação entre três 

pólos, sendo que:   

 
Um signo [...] é aquilo que, sob certo aspecto ou modo representa algo para alguém. 

Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou 

talvez, um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante 

do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse 

objeto não em todos os aspectos, mas com referência a um tipo de ideia (PEIRCE, 

1995, p. 46). 

 

Na tradução intersemiótica, ocorre a passagem de uma linguagem sígnica para outra. 

Segundo Plaza, nesse tipo de processo, ocorre (2003, p. 45): “[...] tradução entre diferentes 

sistemas de signos, em que tornam-se relevantes as relações entre os sentidos, meios e 

códigos.”   

Entendemos que embora o conceito de signo, tal como o concebeu Peirce (1995), seja 

útil para a nossa reflexão acerca de tradução ele precisa ser ampliado com os estudos de 

tradução intersemiótica Roman Jakobson (1969) e desenvolvidos por Júlio Plaza (2003), 

sempre atualizados para uma perspectiva mais contemporânea, que contemple a diversidade 

midiática da atualidade.  Jakobson (1969) foi responsável por cunhar o termo tradução 

intersemiótica ao caracterizar os três tipos de traduções possíveis. A tradução intermsemiótica 

seria aquela que envolveria a tradução de signos verbais em signos não-verbais. 

De acordo com Higgins (2012), a separação entre as mídias é uma abordagem que 

aparece no Renascimento, século XVI, e que refletia uma constante categorização da 

sociedade do período. Essa forma de categorização, ainda segundo Higgins (2012), não reflete 

mais nossa situação atual, pois tais categorizações perderam sua força com o passar do tempo. 

A propósito, o autor destaca obras de artes que parecem estar entre mais de uma forma 

diferente de expressão; seriam híbridas ou fronteiriças.  Como é o caso do teatro, que pode 

englobar a música, a pintura, a escultura, a dança, a arte circense, dentre outras. 
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O uso do termo intermídia surgiu no século XIX, em 1812, com o mesmo significado 

que é empregado atualmente.  Ele se disseminou a partir da publicação de um artigo de 

Higgins (2012) que, por incentivo do próprio autor, foi amplamente divulgado. 

Higgins (2012) aponta como primeiros exemplos de intermídia como o ready-made ou 

objet trouvé, tipo de arte radical que usa elementos industrializados, e que, portanto, não se 

confinam a uma única mídia; e o happenings de 1958, tipo de arte de colagem, com pessoas 

reais, que ganha maiores proporções ao ser incorporado ao teatro.  

Mas para entender intermídia é preciso compreender a complexidade do termo. Para 

Clüver (2006), as mídias não se reduzem a sistemas sígnicos, apesar de reconhecer que a 

semiótica auxilia no estudo de transposições midiáticas.  

Segundo Müller (2012, p. 82): “[...] intermidialidade não é um conceito acadêmico 

completamente novo, mas uma reação a certas circunstâncias históricas nas humanidades, na 

paisagem midiática e nas artes”. É um conceito que passa a se estabelecer quando as artes são 

encaradas como mídias ou meios de expressão artística: “Uma vez que ‘mídia’ em vez de 

‘arte’ foi aceita como a categoria básica para o discurso interdisciplinar, a interrelação entre 

várias mídias foi entendida como ‘intermidialidade’” (CLÜVER, 2012, p. 14). Tal conceito 

implica na não existência de mídias puras. 

Para Rajewsky (2012), o ato de conceituar a intermidialidade como um fenômeno que 

envolve duas ou mais mídias é não atentar para a complexidade do termo. Tal conceituação 

apaga as relações de mídias que não se limitam a acontecer “entre”, mas também as que são 

transmidiáticas. Rajewsky (2012) alude ao fato de que diferentes mídias não possuem limites 

fixos. E, segundo Clüver (2006, p.14): “[...] é uma tarefa difícil encontrar uma definição geral 

de ‘mídia’, que possa valer para todas as mídias englobadas pelo conceito de 

‘intermidialidade’.”  

Rajewsky (2012) destaca três grupos de fenômenos, a saber: Intermidialidade como 

transposição midiática, aqui estariam inseridas as mídias que têm seu produto ou mesmo 

substrato transformado em outro tipo de mídia. As adaptações fariam parte deste grupo. No 

segundo grupo, a intermidialidade é vista como combinação de mídias, ou seja, as mídias 

incluídas neste grupo são formadas por uma fusão de mídias distintas. Como exemplo, tem-se 

as operas e os quadrinhos.  Por último, a autora destaca a intermidialidade como referências 

intermidiáticas. Neste grupo, estão inseridas as mídias que fazem referência a outras mídias. 

Como exemplo, Rajewsky (2012) traz a literatura ao referir-se ao cinema, tanto ao evocar um 

filme, ou mesmo, técnicas cinematográficas. 
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A peça radiofônica, seguindo essa perspectiva, se encaixa, primeiramente, nos estudos 

da intermidialidade como transposição midiática, visto que o texto literário impresso foi 

traduzido, ou adaptado, para signos sonoros e para um gênero específico, o da peça 

radiofônica. Dessa forma, se trata, para Clüver (2006, p.17) de uma transposição: 

 

[...] existem instâncias de transposições intersemióticas e intermidiáticas 

equivalentes a traduções interlinguísticas, mas elas normalmente têm funções 

diferentes [...]. A maioria de tais transformações implicam muito mais do que a 

representação dos aspectos característicos de um texto numa mídia diferente [...] 

 

Entendemos que as transposições não devem e nem podem remeter a uma 

equivalência entre textos, da mesma forma que não se espera tal coisa de traduções 

interlinguais; a fidelidade entre o texto de partida traduzido para o texto de chegada é uma 

quimera que os estudos de tradução na contemporaneidade já não contemplam mais. Assim, 

cada mídia pode apresentar elementos ou índices do texto de partida no texto de chegada 

dentro do processo de adaptação.  

Dessa forma, ainda que proponha uma visão tripartida, Rajewsky (2012) argumenta, 

que estes grupos não podem ser fechados, considerando que existem configurações midiáticas 

que podem ser inseridas em mais de uma dessas categorias. A autora exemplifica com o 

cinema, no entanto, podemos incluir mesmo a peça radiofônica nas três categorias. 

Considerando que a peça em questão é uma adaptação, também apresenta uma combinação de 

mídias, afinal, temos o texto escrito e o trabalho sonoro com a voz, a música e os ruídos. 

Assim como, ela pode remeter a outro tipo de mídia, no caso da peça com que trabalhamos, 

ao romance de Wells.  
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3 ADAPTAÇÃO DO ROMANCE THE TIME MACHINE PARA PEÇA 

RADIOFÔNICA 

 

 

3.1 A ADAPTAÇÃO 

 

 

A peça radiofônica em questão é a adaptação de um romance de H. G. Wells para uma 

mídia sonora. Trata-se, portanto, de uma tradução intermidiática em que o texto de partida foi 

roteirizado para audiolivro e enriquecido por signos sonoros.  

As adaptações, principalmente as fílmicas, costumavam ser encaradas a partir de uma 

visão negativa. Sobre isso, Hutcheon (2006) afirma: 

 

[...] adaptações têm uma relação visível e determinante com textos anteriores, com 

frequência, revelando os textos conhecidos como "originais" [...] É o valor que o 

período (pós) Romântico concedia ao gênio criador que é claramente uma fonte de 

degradação dos adaptadores e de adaptações. Ainda assim, esta visão negativa é na 

verdade, uma adição posterior da longa e feliz história da cultura ocidental de pegar 

emprestado e roubar, ou mais precisamente, dividir histórias (HUTCHEON, 2006 

p.4 tradução nossa)3 

 

Hutcheon (2006) afirma que essa visão preconceituosa sobre a adaptação nem sempre 

prevaleceu. Pelo contrário, aquilo que pode, na atualidade, ser considerado roubo ou 

empréstimo de outro texto, já foi visto como um simples compartilhamento de histórias ou até 

uma forma de se homenagear um outro autor. Assim, Hutcheon afirma que mesmo 

Shakespeare pode ter adaptado histórias de seu tempo, traduzindo-as do texto literário 

impresso para o palco.   

Contudo, teorias recentes da adaptação questionam o preconceito de que seria algo 

inferior quando comparado à obra de partida, comumente chamada de “original”.  Segundo 

Stam (2006 p. 20):   

 

Com demasiada frequência, o discurso sobre a adaptação sutilmente re-inscreve a 

superioridade axiomática da literatura sobre o cinema. Uma parte excessiva do 

discurso, eu argumentaria, tem focado a questão um tanto quanto subjetiva da 

qualidade das adaptações, ao invés de assuntos mais interessantes como: 1) o 

estatuto teórico da adaptação, e 2) o interesse analítico das adaptações.  

 

                                                             
3 […] adaptations have an overt and defining relationship to prior texts, usually revealingly called ‘sources.’ […] It is the  (post-) 

Romantic valuing of the original creation and of the creationing creative genius that is clearly one source of the denigration of 
adapters and adaptations. Yet this negative view is actually a late addition to Western culture’s long and happy history of 
borrowing and stealing or, more accurately, sharing stories. 
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As adaptações, nesse sentido, são tomadas, com frequência, como produções de 

qualidade inferior, principalmente quando partem de um texto escrito para qualquer outra 

mídia, privilegiando-se, portanto, uma visão logocêntrica. Em muitos casos, a adaptação pode 

se afastar da obra escrita que lhe deu origem, e assim, costuma-se ouvir que esta não foi fiel 

ao texto de partida. McFarlane (2005) entende que a ideia que se deve manter fidelidade à 

obra que lhe antecedeu remete a uma visão essencialista do texto; ou seja, a de se pensar que o 

texto expressa uma mensagem única, que deve estar presente na adaptação, pois do contrário, 

esta seria ilegítima: 

 

A crítica à fidelidade implica na ideia de que o texto possui para o leitor (inteligente) 

um único e correto “significado”, que o produtor [do filme] tem que captar, senão 

teria violado, adulterado [o texto de partida]. […] a fidelidade parece uma iniciativa 

fadada ao fracasso [...].  (MCFARLANE, 2005, p.8-9 tradução nossa)4 

 

Mais adiante, McFarlane (2005) comenta que a valorização desse conceito de 

fidelidade desconsidera a questão de que a adaptação é uma forma de convergência entre as 

artes, uma abordagem que parece inevitável, em especial, em uma cultura midiaticamente rica 

e diversificada. 

Já para Hutcheon (2006), as adaptações, com frequência, propõem uma releitura do 

texto ou dos textos com os quais dialogam, propondo uma nova leitura do mesmo, através de 

uma mudança de foco da narrativa, dentre outros fatores. E por isso, entende-se que, ao trazer 

um texto escrito para uma outra mídia, há a inclusão do elemento surpresa, que tem a ver com 

uma variação que pode surgir exatamente por causa de características próprias da nova mídia, 

o que, para Hutcheon (2006), é um dos motivos para que mesmo tão criticadas, as adaptações 

ainda façam tanto sucesso. A autora deixa claro, também, a questão financeira, ao mencionar 

os lucros que podem ser gerados ao se adaptar uma obra que já seja aclamada ou que tenha 

sucesso de vendas.  

Para Hutcheon (2006), as adaptações podem ser pensadas como palimpsestos, ou 

como camadas que se superpõem. De modo que a autora afirma que a obra fonte aparece 

como uma sombra na adaptação, que deve remeter automaticamente ao texto de partida. Não 

se trata de uma simples réplica, mas uma releitura em que existe um processo criativo, em que 

há uma transposição de algo que já existe, com mudança de meio, signos, mídia, contextos ou 

pontos de vista (HUTCHEON, 2006).  

                                                             
4  “Fidelity criticism depends on a notion of the text as having and rendering up to the (intelligent) reader a single, correct 'meaning' which 

the filmmaker has either adhered to or violated or tampered with. [...] the fidelity approach seems a doomed enterprise [..]”. 

(MCFARLANE, 2005, p. 8-9). 
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Portanto, ao se encarar a adaptação como um processo criativo, não é mais necessário 

seguir um critério de avaliação em que a aproximação com a obra de onde ela partiu seja 

levado em conta. 

Quanto a Stam (2010), há dois dentre seis motivos principais para a suposta 

superioridade do texto de partida em relação à sua adaptação. São estes: a iconofobia e a 

logofilia. Ambos parecem apontar para a ideia da supremacia da palavra sobre as outras artes. 

O primeiro, a iconofobia, seria a aversão às artes visuais, o que Stam (2010) aponta como uma 

herança da cultura judaico-islâmica-protestante contra os ícones. Enquanto o último refere-se 

à valorização do texto escrito, ou da palavra. Hutcheon (2006) argumenta que a inferioridade 

de uma adaptação que seja produzida numa mídia visual se torna bastante questionável, 

considerando a popularidade das adaptações e sua proliferação. Por isso, ela propõe pensar a 

adaptação como adaptação e não como uma busca de cópia de um texto anterior. 

Ainda ao pensar a adaptação como adaptação, Hutcheon (2006) aponta três formas de 

compreendê-la a partir da ideia de adaptação como interpretação: “[...] como um processo de 

criação, o ato de adaptar sempre envolve tanto (re-)interpretação quanto (re-)criação”5 

(HUTCHEON, 2006 p.8 tradução nossa). De forma que compreendemos que uma adaptação 

pode recontar uma história de forma criativa porque ela é, também, uma possível 

interpretação do texto ou obra que toma como partida. 

A adaptação vista como interpretação nos possibilita compreender sua independência 

em relação ao texto que lhe antecede. Isso porque, ao pensarmos em termos de interpretação, 

o texto de partida perde a sua autoridade em relação às adaptações que o tomam como base. 

Segundo Foucault (2013):  

 
[...] se a interpretação nunca pode se concluir, é muito simplesmente porque nada há 

a interpretar. Nada há de absolutamente primeiro a interpretar, pois no fundo tudo já 

é interpretação; cada signo é nele mesmo não a coisa que se oferece à interpretação, 

mas interpretação de outros signos. (FOUCAULT, 2013 p.48) 

 

 

Se o próprio signo gerado na releitura, bem como o que compõe o texto de partida 

podem ambos ser vistos como modos de interpretação por seus respectivos autores, o que se 

conclui é que mesmo o romance de Wells (1989) já é por si só uma interpretação do autor de 

algo que serviu de gatilho para o seu processo de criação.  

A propósito do tema em discussão: 

A morte da interpretação é acreditar que há signos, signos que existem 

primeiramente, originalmente, realmente, como marcas coerentes, pertinentes e 

                                                             
5 [...]as a process of creation, the act of adaptation always involves both (re-)interpretation and then (re-)creation.  
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sistemáticas. A vida da interpretação, pelo contrário, é acreditar que só há 

interpretações. (FOUCAULT, 2013 p.51)  

 

Visto que, se tomarmos o texto de partida como o texto “original”, corremos o risco de 

fechar uma cadeia de significação que se mostra, de fato, aberta, e se manifesta repetidamente 

através de signos, o que comentaremos mais adiante.   

Para os expectadores de uma adaptação, existe uma relação clara entre esta e o texto 

que toma como texto de partida:  

  

[…]vista da perspectiva do seu processo de recepção, adaptação é uma forma de 

intertextualidade: entendemos as adaptações (como adaptações) como palimpsestos 

através da nossa memória de outros trabalhos que ressoam através de repetição e 

variação. (HUTCHEON, 2006 p.8 tradução nossa)6  
 

No caso, entende-se que na adaptação de A Máquina do Tempo como uma recriação 

do romance The Time Machine para uma peça radiofônica, ocorre uma intertextualidade ou 

um diálogo não apenas com o texto de Wells (1989), mas também com outras adaptações de 

The Time Machine, ao longo do tempo.  

Dessa forma, pensar a intertextualidade é também pensar a adaptação em sua relação 

com outras obras, o que permite deslocar a questão da fidelidade do termo origem, ou da 

necessidade de uma presença, como aponta Derrida (2009). Existe uma norma que parece 

definir aquilo que vem primeiro, ou o que é lido como fonte ou origem, como mais belo, mais 

próximo da verdade; essencialmente melhor.  A noção de suplemento em Derrida (2009), nos 

permite deslocar o estatuto de verdade do romance de Wells (1989) e repensar a relação da 

adaptação com esse texto de partida. 

 

 

3.1.1 Adaptação como suplemento 

  

 

Propomos pensar a adaptação para uma peça radiofônica do romance The Time 

Machine como um suplemento (DERRIDA, 2009). Para pensar o suplemento em Derrida 

(2009), é importante refletir sobre o conceito de estrutura, que o autor se propõe a 

problematizar.  O conceito de estrutura seria regulado por um centro, que ditaria as regras de 

um jogo. Enquanto centro que remete a uma origem, ou a uma verdade, este não pode fazer 

                                                             
6 [...]. seen from the perspective of its process of reception, adaptation is a form of intertextuality: we experience adaptations (as adaptations) 

as palimpsests through our memory of other works that resonate through repetition and variation 
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parte do jogo: porque seu lugar não é movível numa cadeia onde há sempre um substituto e 

nunca o original: 

 

Deve-se sem dúvida ter começado a pensar que não havia centro, que o centro não 

podia ser pensado na forma de um sendo-presente, que o centro não tinha lugar 

natural, que não era um lugar fixo, mas uma função, uma espécie de não-lugar no 

qual se faziam infinitamente substituições de signos. (DERRIDA, 2009 p.409)  

 

Essa presença central, entendemos nesses temos, como a origem. Assim, percebeu-se 

que o centro não parecia encerrar uma presença, ou origem, mas sim, um substituto a repetir-

se.  Mais adiante, Derrida (2009) irá afirmar que, a totalização, ou seja, o encerrar de um 

movimento de substituições, não é possível em um campo onde não existe um centro que 

fundamente o jogo, ou a movimentação “[...] substituições infinitas no fechamento de um 

conjunto finito” (DERRIDA, 2009 p.421). A suplementariedade aparece por conta desta 

ausência de uma origem que é a presença e o centro do jogo: 

 

Não se pode determinar o centro e esgotar a totalização porque o signo que substitui 
o centro, que o supre, que ocupa o seu lugar na sua ausência, esse signo acrescenta-

se, vem a mais, como suplemento. O movimento da significação acrescenta alguma 

coisa, o que faz que sempre haja mais, mas esta adição é flutuante porque vem 

substituir, suprir uma falta do lado do significado. (DERRIDA, 2009 p.422) 

 

O signo que assume a função centro pode se tornar o suplemento que supre a ausência 

de uma origem, no sentido de que, ao invés de origem ou presença, temos substitutos. O 

movimento da significação citado pelo autor, dessa forma, parece um movimento contínuo 

que possibilita diferentes significados e não apenas um único, original.  

Assim, pensando a peça radiofônica A Máquina do Tempo, podemos interpretá-la 

como uma “adição flutuante”, que vem a suprir alguma demanda adjunta ao romance de 

Wells (1989): “[...] o suplemento é um adjunto, uma instância subalterna que substitui.” 

(DERRIDA, 2013 p.178). E como o processo sígnico é um processo contínuo, ele sempre 

pode ser suplementado por tantas outras cadeias de signos quantas forem as adaptações 

midiáticas que vierem a surgir a partir de uma determinada anterioridade.  

No caso da adaptação em análise, ela foi escrita a partir de um roteiro para peça 

radiofônica, ou seja, para uma mídia sonora. Observamos, logo de saída, que, a estrutura do 

roteiro aponta para um sujeito protagonista que difere daquele do romance em que um 

Viajante do Tempo assim se apresenta:   
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O Viajante do Tempo (já que é mais conveniente chamá-lo assim) estava expondo 

um assunto desconhecido para nós. Seus olhos cinzentos brilhavam e cintilavam. 

Seu rosto, normalmente pálido, estava corado e vívido. O fogo da lareira queimava 

com intensidade e o brilho suave das luzes incandescentes do candelabro atingia as 

bolhas que surgiam e se desfaziam em nossas taças. As cadeiras inventadas pelo 

nosso anfitrião nos acolhia e afagava, ao invés de ser apenas um objeto para que nos 

sentássemos. E havia aquela atmosfera confortável depois do jantar, em que os 

pensamentos vagam graciosamente, sem precisar pensar em nada. Ele explicou as 

coisas marcando os pontos com o dedo magro em riste, enquanto estávamos 

sentados, admirando preguiçosamente o seu fervor diante deste novo paradoxo 

(como achamos que era) e a sua criatividade. (WELLS, 1985 p.1 tradução nossa)7 

 

Portanto, no romance, temos um narrador em terceira pessoa, que começa a descrever 

uma cena em que O viajante do Tempo, o protagonista, relata a um grupo as suas aventuras. 

Já na peça radiofônica, a trama se inicia com uma estrutura diferente:  

 

SOM DA MÁQUINA DO TEMPO. SOM DE PASSOS. SOM DE PORTA 

ABRINDO. SOM DE INTERRUPTOR SENDO LIGADO. 
JÚLIA: (Andando) Vou terminar isso hoje! Acho que já sei onde está o problema. 

(Abre a porta e acende a luz) Minha máquina! Onde está minha máquina? (Aflita, 

gritando, nervosa) Não é possível! Alguém está tentando me pregar uma peça, só 

pode ser! Eu não fiquei nem três horas fora desse laboratório!!! Meu Deus, será que 

roubaram a minha máquina? Não é possível uma coisa dessas! Será que alguém 

colocou em outra sala? (PRO.SOM, 2015 p.1 grifo do autor) 

  

 

A peça radiofônica começa com uma fala da personagem, que é a protagonista. 

Observamos que, no lugar de O Viajante do Tempo, temos a personagem Júlia e, que, ao 

invés de uma descrição, há uma fala. No roteiro da peça radiofônica em questão, há uma 

atmosfera de nervosismo e tensão, um recurso usado geralmente nesse gênero para prender a 

atenção do ouvinte (MCLNERNEY, 2001). Logo, é mencionada uma máquina, que podemos 

supor ser A Máquina do Tempo. A indicação em negrito, antes da fala de Júlia, marca efeitos 

sonoros que darão a ambiência daquela determinada cena; assim, os acontecimentos do roteiro 

são contextualizados e o ouvinte, na sua tela mental, é levado a imaginar o que está 

acontecendo ali, naquele momento.  

Além de se buscar investir na ambiência da peça, um dos pontos que, logo de início, 

nortearam a construção do roteiro foi como dar um tratamento aos aspectos culturais que 

apareceram no texto de partida e que se decidiu que seriam atualizados para os dias de hoje a 

fim de haver maior identificação e proximidade com o ouvinte. Ao entendermos a cultura 

                                                             
7 “The Time Traveller (for so it will be convenient to speak of him) was expounding a recondite matter to us. His grey eyes shone and 

twinkled, and his usually pale face was flushed and animated. The fire burned brightly, and the soft radiance of the incandescent lights in the 

lilies of silver caught the bubbles that flashed and passed in our glasses. Our chairs, being his patents, embraced and caressed us rather than 

submitted to be sat upon, and there was that luxurious after-dinner atmosphere when thought roams gracefully free of the trammels of 

precision. And he put it to us in this way—marking the points with a lean forefinger—as we sat and lazily admired his earnestness over this 

new paradox (as we thought it) and his fecundity.” 
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como estando “[...] perpassada por todas as práticas sociais [...]” (HALL, 2009, p.136), 

podemos considerar as contribuições culturais como aspectos relevantes do roteiro.  

 The Time Machine foi publicado na Inglaterra vitoriana, período de grandes mudanças 

sociais, como a Revolução Industrial, que instaurou permanentes modificações naquela 

sociedade. Houve uma leva crescente de pessoas mudando-se do campo para a cidade em 

busca de empregos que pagassem melhor, principalmente, nas fábricas. E mesmo o campo 

tornara-se industrializado naquele período, considerando que, mesmo no campo existia a 

exploração dos trabalhadores e da natureza (WILLIAMS, 1989). 

Wells (1989) deixa transparecer em seu romance a exploração dos homens por aquele 

sistema capitalista, o que levaria à destruição da sociedade. Isso fica evidente na divisão de 

raças que o autor traz quando o protagonista, O viajante do tempo, é levado para oitocentos 

mil anos no futuro, a partir do séc. XIX. As duas raças que, provavelmente, representam 

diferentes classes sociais estariam apontando para a burguesia, com os Elois, e os proletários, 

os Morlocks. Sobre isso, Saeed e Sharif (2007, p.7) afirmam: 

 

O romance tenta mostrar o quão longe a evolução irá se o capitalismo continuar sem 

entraves: a humanidade vai se dividir em duas espécies, os Eloi (a classe dominante 

na novela cujo nome soa como ‘elite’) e os Morlocks (a classe trabalhadora cujos 

nomes soam como morbidez e doença) (SAEED; SHARIF, 2007 p.7 tradução 

nossa).8 

 

Os Morlocks vivem no subterrâneo. O Viajante do tempo apenas descobre sua 

existência quando andando por uma ruína próxima a casa onde passara a noite, adentra uma 

galeria escura e percebe um par de olhos brilhantes observando-o: 

 

[…]Virei-me com o meu coração na mão, e vi uma estranha figura parecida com um 

macaco, com a cabeça pressionada de uma forma peculiar, cruzando o espaço 

iluminado atrás de mim. Ela se chocou contra um bloco de granito, cambaleou de 

lado, e em um momento estava escondida sob uma sombra negra, por baixo outra 

pilha de alvenaria arruinada. Minha impressão daquilo era, obviamente, imperfeita. 

Mas eu sabia que era de um branco desbotado e que tinha estranhos olhos 

avermelhados, e que também havia um cabelo linhoso desde a cabeça até as costas. ” 

(WELLS, 1985, p.74-75 tradução PRO.SOM)9 
 

Em um primeiro contato com os Morlocks, o Viajante do Tempo acredita que estes 

sejam animais próximos dos macacos. Mas logo depois, conclui que seriam uma segunda raça 

                                                             
8 “The novel tries to show how far human evolution will go if capitalism continues unhampered: humankind will split into two distinct 

species, the Eloi (ruling class in the novel whose name even sounds like "elite") and the Morlocks (the working class whose name sounds 

like morbidity and disease) 
9 “I turned with my heart in my mouth, and saw a queer little ape-like figure, its head held down in a peculiar manner, running across the 

sunlit space behind me. It blundered against a block of granite, staggered aside, and in a moment was hidden in a black shadow beneath 

another pile of ruined masonry […]. My impression of it is, of course, imperfect; but I know it was a dull white, and had strange large 

greyish-red eyes; also that there was flaxen hair on its head and down its back.” 
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humana. Adiante, o personagem pondera sobre o que teria causado aquela separação entre 

raças:  

 

Há uma tendência de usar o espaço subterrâneo por propósitos menos ornamentais 

da civilização. Existe a Estrada de Ferro Metropolitana em Londres, por exemplo, 

onde tem estradas de ferro elétricas, metrôs, salas e restaurantes subterrâneos, que 
apenas aumentam e se multiplicam. Evidentemente, pensei que esta tendência havia 

aumentado até as indústrias gradualmente perderam a luz do sol. Quero dizer, que se 

deve ter ido mais e mais fundo em fábricas subterrâneas cada vez maiores, gastando 

um tempo ainda maior ali embaixo, até que no final...! Mesmo agora, não existe uma 

parcela de trabalhadores vivendo em condições artificias como se tivessem sido 

praticamente retirados da vida natural na superfície da terra?” (WELLS, 1989, p.79 

tradução PRO.SOM)10 

 

 
Os Morlocks pertenceriam a uma raça que surgiu como resultado da exploração, a 

longo prazo, dos humanos que se viram obrigados a viver em condições insalubres, o que, na 

época vitoriana, corresponderia aos empregados explorados nas inúmeras fábricas da época da 

Revolução Industrial. São figuras bestializadas, que se alimentam dos Elois, criaturas frágeis, 

de pouca inteligência e dadas à superficialidade.  É assim a crítica que Wells faz ao 

capitalismo e a Inglaterra industrial, sendo ele um adepto do socialismo e das ideias de Marx. 

Enquanto os Morlocks podem ser interpretados como os proletários, os Elois representariam a 

classe burguesa, que estaria apenas interessada em questões fúteis, alheias ao sofrimento dos 

operários (SAEED; SHARIF, 2007).   

 Interessante notar que a sociedade distópica de The Time Machine não ignora que o 

capitalismo destruiria não apenas a humanidade, como também, a natureza. Ocorre, então, o 

desaparecimento das cidades, ou daquela civilização, como consequência do declínio de uma 

sociedade que, após ter atingido a sua era de ouro, enfrentou um colapso pela exploração não 

só da natureza, como dos homens. Isso fica claro na disputa entre os Morlocks e os Elois, 

esses últimos, aparentemente, suas vítimas; e em um futuro longínquo, a terra acaba se 

transformando num lugar desolado onde um sol fraco brilha no horizonte.  

Enquanto Wells preocupou-se em tratar de questões que estavam evidentes em seu 

período, a adaptação do PRO.SOM retomou essas questões de uma forma diferente, mais 

pertinente a demandas sociais contemporâneas. Percebemos que a questão social da luta de 

classes acabou sendo substituída e deslocada para se propor uma discussão sobre gênero. 

  

                                                             
10 “There is a tendency to utilize underground space for the less ornamental purposes of civilization; there is the Metropolitan Railway in 

London, for instance, there are new electric railways, there are subways, there are underground workrooms and restaurants, and they increase 

and multiply. Evidently, I thought, this tendency had increased till Industry had gradually lost its birthright in the sky. I mean that it had gone 

deeper and deeper into larger and ever larger underground factories, spending a still-increasing amount of its time therein, till, in the end—! 

Even now, does not an East-end worker live in such artificial conditions as practically to be cut off from the natural surface of the earth?” 
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3.2 ESTUDOS DE GÊNERO 

 

 

A palavra “gênero” nem sempre foi familiar aos estudos feministas. De acordo com 

Scott (1988), o termo apareceu entre as feministas americanas, que buscavam minar as 

influências do “determinismo biológico” que, até então, dominava as discussões sobre as 

diferenças entre os sexos.  

O “determinismo biológico” atribuía aos homens, características como força física, 

racionalidade, objetividade, dentre outras. Já as mulheres, supostamente fragilizadas, seriam 

mais emocionais, sentimentais, pouco objetivas, menos racionais e inferiorizadas por esses 

atributos. Fica claro que esse “determinismo biológico” era uma diferenciação entre os sexos 

historicamente marcada e fortemente preconceituosa (ALMEIDA, 2002).    

Em oposição a essa perspectiva, o termo “gênero” fez sua entrada na Academia, nas 

décadas de 80 e 90. Segundo Scott (1988 p.75), “[...] os estudos de gênero visam obter o 

reconhecimento político desse campo de pesquisa”. Ainda de acordo com a própria autora, os 

estudos de gênero abarcam homens, mulheres e demais identidades. Assim, gênero funciona 

como a base da identidade e das construções sociais do caráter humano.  

Trazendo para esta dissertação relevantes autores que compõem a fortuna crítica sobre 

gênero, cabe citar Nicholson (2000) que, em seu texto Interpretando Gênero, afirma que o 

termo foi inicialmente usado para definir uma diferenciação entre humanos, que englobasse 

tanto o aspecto cultural, quanto o social e o biológico. Dessa forma, “gênero” estaria 

relacionado ao comportamento, à construção social, enquanto, “sexo” a uma distinção física 

entre os seres humanos. 

Para a autora, na segunda fase do feminismo, nos anos sessenta, acreditava-se que a 

distinção entre feminino e masculino apenas como biológica servia de base ao sexismo. Ainda 

segundo Nicholson (2000), a maioria das feministas dos anos 60 e 70 aceitava a distinção 

biológica entre homens e mulheres, usando o termo “gênero” para minar a generalização 

própria do termo “sexo” e encarando o termo “gênero” como um suplemento de “sexo”.   

Quando ocorre, de fato, uma separação entre “gênero” e “sexo” nos anos 60, 

compreende-se que tal condição não seria determinada por aspectos biológicos, mas ainda 

assim, o fisiológico permanecia um “dado” importante para se pensar sobre o assunto. 

Nicholson (2000) aponta que Gayle Rubin (1975), em seu texto Traffic in Women, 

apresenta o aspecto biológico como a base para os significados culturais; dessa forma, o sexo 

biológico ele é novamente invocado.  
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Em seu texto, Rubin (1975), seguindo uma análise marxista, encontra como causa da 

opressão das mulheres o sistema de troca em que os homens detinham controle sobre seus 

corpos. Eram os homens que decidiam e realizavam as trocas de interesse, que ocorriam 

através do casamento e em que as mulheres eram negociadas com seus respectivos dotes. Para 

a autora, o sexo, ou o aspecto biológico era, então, a base em que a cultura, através do sistema 

de parentesco e de trocas de mulheres, estabelecia qual indivíduo teria poder sobre 

determinada negociação.  

Apesar do sexo aparecer como um dado relevante no texto de Rubin (1975), a autora 

afirma que gênero não expressa diferenças a partir do “sexo”. Ela destaca a mobilidade do 

gênero e se coloca contra uma dicotomia opressiva.  

Estudos sobre a diferenciação na percepção do corpo, que ocorreram no século XVI e, 

principalmente, no século XVIII, podem ter fortalecido a visão de que o aspecto biológico é 

um dado importante para essas reflexões. Nicholson (2000), considerando que a identidade 

sexual tem uma construção histórica, afirma que, no século XVI, o corpo passou da noção 

unissexual, em que a mulher era considerada um homem imperfeito à bissexualidade quando, 

já no século XVIII, se distinguia o homem da mulher como dois seres de sexualidade 

separada um do outro.   

Nicholson (2000), então, problematiza a tendência de se encarar o “sexo” como se o 

corpo fosse uma espécie de “porta casacos” em que as roupas, ou os aspectos culturais, seriam 

“pendurados”. Assim, a autora afirma que o gênero, nessa perspectiva é: “[...] aquilo que nele 

[o corpo] é jogado como algo mais fraco do que determinista, porém mais forte do que 

acidental” (NICHOLSON, 2000, p.4, grifo nosso), o que a autora cunhou como 

“fundacionalismo biológico”.   

O “fundacionalismo biológico” sugere uma relação entre corpo, a personalidade e o 

comportamento humano. Essa perspectiva, portanto, privilegia a coexistência entre aspectos 

biológicos e culturais, bem como da personalidade. Esse “fundacionalismo biológico” permite 

que se leve em consideração diferenças não apenas entre homens e mulheres, mas também, 

entre as próprias mulheres, sem deixar de abarcar o que elas têm em comum: 

 

Quando se pensa o corpo como um porta-casacos comum onde diferentes sociedades 

impõem diferentes normas de personalidade e comportamento, pode-se explicar 

tanto algumas dessas normas serem as mesmas quanto serem diferentes [...] tais 

peças [de roupa] podem ter diferentes tamanhos e formas. (NICHOLSON, 2000 p.4-

5 grifo nosso) 

 

Apesar do “fundacionalismo biológico” permitir que se reconheçam diferenças entre 
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homens e mulheres, principalmente, entre mulheres, ou seja, baseando-se essa noção em um 

construtivismo social, ainda assim, não é o suficiente para dar conta de nuances que deveriam 

ser considerados em semelhante análise.  

Dentro dessa perspectiva, gênero, então, seria o que existe em comum entre as 

mulheres, enquanto questões como classe e raça, dentre outros fatores sociais, apareceriam 

como o que as diferenciam. E, a partir daí a diferenciação é interpretada como um aspecto 

negativo. Por isso, as mulheres privilegiadas seriam representativas do “gênero” enquanto as 

demais, além de descritas em termos negativos, marcariam uma diferenciação dentro do 

“gênero mulher”.  

Nicholson (2000) propõe, então, que se abandone tanto o “fundacionalismo biológico” 

quanto o “determinismo biológico” para definir a relação entre “gênero” e “sexo”. Ela sugere 

que o corpo passe a ser visto como uma variável e não uma constante que fundamenta as 

distinções entre homens e mulheres.  

 

A consequência é que nunca temos um único conjunto de critérios constitutivos da 

“identidade sexual” a partir do qual se possa inferir alguma coisa sobre as alegrias e 

as opressões inerentes ao “ser mulher”. Pensar o contrário nos leva ao erro. 

(NICHOLSON, 2000 p.7)  

 

A crítica que Nicholson (2000) defende é de que as diferenças culturais entre as 

mulheres tornam-se secundárias diante da feminilidade, ou de um “ser mulher”. Também, 

essas diferenças se definem a partir de perspectivas como o determinismo biológico e o 

fundamentalismo biológico, partindo de um pressuposto de que aquilo que é natural já 

constitui um dado, algo que perpassa todas as culturas.  

Para a autora, as feministas contemporâneas ocidentais não atentavam para as nuances 

de diferenciação do ser “homem” e “mulher” em variadas culturas. Também, a partir deste 

viés, o homem teria que ser imediatamente diferente da mulher por causa de sua genitália.    

Retornando a Scott (1988), em seu texto Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica, ao apresentar um conceito de gênero, ela rompe com essas duas perspectivas, que 

insistem em diferenciar o biológico do cultural.  Para Scott, gênero é uma forma primária de 

relação de poder dentro de um modelo de família tradicional. Scott (1988) afirma, ainda, que 

não há diferenças entre “gênero” e “sexo”, sendo o primeiro uma definição cultural, enquanto 

o outro, física. A autora defende que gênero e sexo são perpassados tanto pela história quanto 

pela cultura. 

A perspectiva dos estudos de gênero possibilitou o rompimento com o binarismo 
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“homem” e “mulher”, permitindo também que se pudesse problematizar um discurso sobre 

gênero que fosse considerado historicamente como um dado, algo que estava lá e que não se 

conseguisse modificar. A premissa seria de que o “sexo” determinaria o comportamento e a 

personalidade dos indivíduos, sem que isso fosse questionado. Também, o próprio “sexo” teve 

a sua condição abalada ao observar-se que, assim com o gênero era cultural, o aspecto 

biológico também o seria; afinal, o corpo em si não escapa à cultura.  

Hoje, os estudos de gênero permitem uma leitura interseccional não apenas sobre as 

mulheres, mas sobre as demais identidades. Por isso, Almeida (2002 p.93) afirma que: 

   

Ao meu ver, leituras que enfoquem uma análise de um discurso ou texto em termos 
das questões de gênero podem fornecer subsídios para uma visão crítica 

desestabilizadora e desconstrutora dos discursos contemporâneos.  

 

Essa proposta de um discurso que possa escapar da dicotomia “homem” e “mulher”, 

capaz de apontar apenas as diferenças entre ambos, assim como as semelhanças, também pode 

pensar a mulher não de forma estereotipada, mas como indivíduos que não se definem pela 

genitália ou por aspectos emocionais, ou de personalidade. Já que não há a necessidade de 

uma definição única, limitadora.  

Para a peça radiofônica que nos propomos a analisar, observamos que a proposta de 

uma protagonista mulher está inserida num determinado momento e local, e, que se torna 

possível com os resultados do movimento feminista ou dos feminismos. Em termos globais, 

mas também locais, como no país em que foi escrita a adaptação.  

 

 

3.2.1 O feminismo no Brasil 

 

 

Para compreender a proposta do feminismo, citamos Duarte (2003 p. 152), que 

considera que: 

 

[...] o “feminismo” poderia ser compreendido em um sentido amplo, como todo 

gesto ou ação que resulte em protesto contra a opressão e a discriminação da mulher, 
ou que exija a ampliação de seus direitos civis e políticos, seja por iniciativa 

individual, seja de grupo.  
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Os gestos mais marcantes do movimento feminista podem ser identificados a partir de 

ondas com diferentes pautas e conquistas para as mulheres, através da História. Assim como 

na Europa e nos Estados Unidos, essas ondas marcaram o referido movimento no Brasil. 

Duarte (2003) as divide em quatro, de acordo com os seguintes períodos: o início do século 

XIX, marcando a primeira onda; no final do século XIX e início do XX, iniciaria a segunda 

onda; em meados do século XX, a terceira onda; e por fim, a quarta onda, no final do século 

XX.   

A primeira onda do feminismo no Brasil, segundo Duarte (2003), destaca-se pela 

necessidade de alfabetização das meninas. Antes da lei de 1827, as mulheres educadas 

simplesmente para o casamento; por isso, as meninas aprendiam apenas as prendas 

domésticas, que as ajudassem a manter o lar, o que era sua obrigação. Isso mudou, com as 

mulheres que primeiro tiveram acesso a uma formação diferenciada e passaram o 

conhecimento adquirido para as outras. 

O nome de destaque neste período no Brasil é Nísia Floresta Brasileira Augusta, que 

foi a primeira mulher a publicar um livro no país, que tratava dos direitos das mulheres. 

Intitulado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, publicado em 1832, foi uma tradução 

livre de Vindications of the Rights of Women de Mary Wollstonecraft. Seu texto trouxe ao 

Brasil a discussão feminista que estava em voga na Europa e nos Estados Unidos, 

transportando várias questões para a realidade da mulher brasileira do período. O livro 

também foi um marco porque, no período, poucas mulheres sabiam ler e escrever, assim 

quase não publicavam em jornais e, quando o faziam, não costumavam nem assinar os 

próprios nomes (DUARTE, 2003). 

Esse quadro mudaria consideravelmente durante o período que marcou a segunda onda 

do feminismo no Brasil com o surgimento de vários jornais, que tratavam da causa feminista, 

em especial, no Rio de Janeiro. Isso ocorreu por volta do fim do século XIX. Duarte (2003) 

destaca o periódico dirigido por Francisca Senhorinha da Mota Diniz, O sexo feminino, que 

inspirava suas leitoras a instruir-se sobre os próprios direitos. A autora destaca, também, o 

Jornal Família, dirigido por Josefina Álvares de Azevedo, no período de 1888 a 1897, que era 

declaradamente em prol da emancipação da mulher e denunciava sua opressão.  

Ainda segundo Duarte (2003), na terceira onda do feminismo, no século XX, as 

mulheres marchavam pelo direito ao voto e pela profissionalização para que pudessem 

exercer profissões, além do magistério. Na época, Bertha Lutz foi uma das mais conhecidas 

militantes pelo direito ao voto, tendo se formado em Biologia pela Sorbonne, na França. Ela 

fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, junto com outras militantes, que teve 
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atuação em quase todos os estados do país e existiu por cinquenta anos. Uma das 

colaboradoras, Maria Lacerda de Moura, era adepta do ensino de educação sexual e contra a 

moral da época, tendo publicado em 1924 um livro polêmico, A mulher é uma degenerada? 

Maria Moura chegou a sugerir, nas escolas, a disciplina “História da mulher, sua evolução e 

missão social”, no período em que esteve como diretora da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino (DUARTE, 2003).  

  Em 1927, o governador do estado do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, 

aprovou a lei que dava o direito ao voto das mulheres. Então, as militantes da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino ocuparam as tribunas, exigindo que tal direito fosse 

estendido aos demais estados. No entanto, mesmo com a vitória da primeira prefeita mulher, 

Alzira Soriano, no município de Lajes, no Rio Grande do Norte, em 1929, o direito ao voto no 

país foi apenas incorporado ao Código Eleitoral em 1932 por Getúlio Vargas (DUARTE, 

2003). 

Dentre as conquistas femininas da época, a escritora Raquel de Queiroz, em 1930, 

publicou o livro O quinze, que teve repercussão nacional por tratar de questões sociais; sua 

autoria foi questionada porque uma mulher supostamente não poderia ter escrito tal livro. 

Décadas depois, em 1977, Raquel de Queiroz faria parte da Academia Brasileira das Letras.  

A quarta onda ocorreu nos anos setenta, que Duarte (2003) marca como a que alterou 

profundamente a condição das mulheres na sociedade. No Brasil, as reinvindicações 

feministas estavam ligadas à situação política que o país enfrentava no período: a ditadura 

militar. O movimento feminista se posicionava contra a censura, e também, pela anistia. Foi o 

período, também, em que se iniciou o uso da pílula anticoncepcional, que daria à mulher 

maior liberdade sobre seu corpo.  

No Brasil, no período entre 1970 e 1980, houve a institucionalização dos estudos sobre 

a mulher na Academia, seguindo o que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. Neste 

período, foram fundados, em diversas universidades do país, centros que objetivavam 

aprimorar o estudo sobre a mulher. Segundo Duarte (2003), nessa época, por volta dos anos 

70, surgiu o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o Neim, na Universidade 

Federal da Bahia. 

Antes mesmo da fundação do Neim, já existia em Salvador, um movimento articulado 

sobre questões ligadas à mulher dentro da Academia. Sardenberg (1998) menciona a 

disciplina ministrada na UFBA pela professora Zahidé Machado Neto, “Sociologia da Família 

e Relações entre os Sexos”; ainda assim, os estudos sobre as mulheres encontravam 
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resistência dentro da Academia, o que denotava o caráter de militância das pesquisas, segundo 

Sardenberg (1998). 

O Neim, em sua criação, em 1983, estava vinculado ao Mestrado em Ciências Sociais 

da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, tendo sido o segundo centro de estudos da 

mulher no Brasil. Tal centro sempre teve como objetivo formar indivíduos conscientes sobre 

as relações hierárquicas de gênero na nossa sociedade, tornando-se um dos principais centros 

de pesquisa e ensino no Brasil, reconhecido internacionalmente (SARDENBERG, 1998). 

Observamos, então, que a adaptação do romance de Wells para uma peça radiofônica, 

hoje, está inserida num cenário político e cultural, que tornou possível tais reinvindicações e 

posicionamentos. Não quer dizer que não houve um movimento, no final do século XIX, na 

Inglaterra, reivindicando, principalmente, o direito das mulheres de frequentarem a Academia. 

No entanto, no período, predominava ainda um discurso que procurava subordinar a mulher 

através de inúmeras práticas e discussões, que abordavam desde questões biológicas até os 

aspectos psicológicos (ROSENBERG, 1982). Ainda que esse discurso permaneça até os dias 

atuais, o feminismo tem conseguido reverter o referido quadro, gradualmente, enfrentando 

dificuldades diversas.  

De acordo com Schwantes (2006), a representação do feminino acompanha as 

mudanças históricas no tocante às convenções próprias de cada época. Com a conquista do 

espaço feminino, a literatura posterior representa a mulher com maior assertividade. A autora 

traz como exemplos as protagonistas de Dorothy Richardson e de Katherine Ann Potter, em 

contraste com as mulheres representadas na literatura de George Elliot ou Charlotte Brontë. 

Mas podemos observar que isso ocorre também com a adaptação do romance de Wells.  

No entanto, as adaptações do romance The Time Machine têm mantido, com 

frequência, o lugar do masculino como cientista. A recorrência de um protagonista homem 

nessas recriações, ao longo dos tempos, pode ser devido a um tipo de proposta de adaptação 

que procura, muitas vezes, levar um texto fonte para outra mídia, sem que o autor se preocupe 

em modificá-lo até mesmo sem considerar características dessa nova linguagem. Isto é o que 

ocorre com a adaptação fílmica de 2002, talvez a mais conhecida, dirigida por Simon Wells, 

que mantém o homem como personagem principal, sendo ele o criador da máquina do tempo, 

cuja invenção parte de uma perda pessoal, motivação que não existe no romance de Wells. O 

que se observa, também, é que nem sempre as representações contemporâneas de obras já 

consagradas buscam atualizá-las, trazendo demandas políticas da atualidade.  

Mas a adaptação feita por escritoras baianas, dentre elas, algumas com experiências de 

militância e atravessadas por essas inquietações que marcaram a pauta de indivíduos 
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engajados em prol dos direitos das mulheres no Brasil, desde o início do século XIX, realizou 

a quebra de uma expectativa social que buscava manter o homem como o centro das obras de 

ficção, dentre outros setores.  

É pensando em mulheres, e não mais no que é “ser mulher”, que nos propomos a 

analisar as mulheres da peça radiofônica, alvo desta dissertação, comparando-as com a 

representação de mulher no romance de Wells. Importante ressaltar que a abordagem de 

Wells é uma representação datada na Era Vitoriana na Inglaterra.  

 

 

3.2.2  As mulheres do roteiro em contraponto com as mulheres do romance 

 

 

No romance The Time Machine, o protagonista, conhecido como O Viajante do 

Tempo, em uma de suas viagens ao futuro, interage com uma raça conhecida como Eloi. É 

nessa raça que temos uma personagem mulher, Weena, que convive com o protagonista 

durante o tempo que ele passa em um período específico da trama, intitulado como Era 

Dourada.  

Primeiramente, temos conhecimento de Weena em uma cena de afogamento, no 

capítulo cinco do romance de Wells. Preso oitocentos anos à frente da época em que vivia por 

ter perdido a sua máquina do tempo, o protagonista se detém em observar o modo de vida dos 

Elois. Uma tarde, sentado diante de um rio, percebe que um daqueles seres, que descreve 

como tendo características físicas infantis está se afogando e que os demais não dão muita 

importância.  

A Eloi que se afogava era Weena. O Viajante do Tempo se joga no rio para tentar 

salvá-la. Salva por ele, Weena começa a segui-lo por toda a parte: 

 

De tarde eu conheci a minha pequena mulher, como creio que era, enquanto eu 

voltava para o centro de minha exploração, e ela me recebeu com gritos de alegria e 

me presenteou com uma grande guirlanda de flores – evidentemente feita apenas 
para mim. [...] Trocamos flores, e ela beijou minhas mãos. Eu fiz o mesmo com as 

dela. Então tentei falar, e descobri que seu nome era Weena, que, embora eu não 

fizesse ideia do que queria dizer, de alguma forma, parecia bastante apropriado. Esse 

foi o início de uma amizade estranha que durou uma semana, e terminou, como logo 

contarei. [...] Ela era exatamente como uma criança. Ela queria estar comigo sempre. 

Tentou me acompanhar a todos os lugares. (WELLS, 2015 p.14-15 tradução 

PRO.SOM) 

 

A partir daí, acompanhamos a interação de O Viajante do Tempo com Weena até 
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que ela desaparece em um dos confrontos do personagem com a raça dos Morlocks. Na 

interação entre ambos, percebemos que o protagonista usa determinados termos para 

descrevê-la, que parecem infantilizar a personagem. Na citação acima, Weena é a “pequena 

mulher”, que “exatamente como uma criança”. Ainda que sua descrição sobre a raça Eloi 

tenha o mesmo tom, já que O Viajante do Tempo caracteriza aquelas criaturas como 

franzinas e frágeis, a descrição da única mulher que interage por mais tempo com o 

protagonista, tida como “pequena” e que mais parecia uma criança, nos parece relacionada 

com a visão que se tinha da mulher durante a Era Vitoriana. 

Então, na Época Vitoriana, os papéis de gênero eram expressamente demarcados. O 

mundo das mulheres, ou o mundo da feminilidade, correspondia ao mundo doméstico. 

Cabia às mulheres protegerem o lar, preparando a próxima geração para o trabalho que lhe 

coubesse. Afinal, apesar de serem consideradas fisicamente mais fracas que os homens, 

segundo o pensamento da época, também eram moralmente superiores. Era obrigação das 

mulheres manter o espaço doméstico em harmonia para receber o marido, ao fim de um dia 

de trabalho no espaço público, que era considerado moralmente inferior (HUGHES, 2014).  

Ainda segundo Hughes (2014), essa demarcação dos papéis de gênero estava 

baseada na crença de que às mulheres cabia os cuidados do lar porque suas mentes eram 

limitadas pelo corpo.  O trabalho fora de casa, ou qualquer atividade intelectual, seguindo 

aquela crença, poderia causar danos à estrutura mental da mulher porque achava-se que ela 

não tinha capacidade para aquele tipo de atividade. A oportunidade de uma educação 

superior para as mulheres demonstrou exatamente o contrário.  

O desenvolvimento industrial da Era Vitoriana também contribuiu para que as 

mulheres passassem a deixar o lar e fossem trabalhar em fábricas ou no comércio. Como 

consequência, a ideologia do lar passou a ser abalada e uma nova força parecia estar agora 

associada à figura feminina (ROSENBERG, 1982).  

As expectativas sociais sobre as mulheres da Era Vitoriana nos ajudam a 

compreender algumas características de Weena na trama do romance de Wells. Apesar de 

descrevê-la como destemida - “Foi dela, inclusive, que aprendi que o medo ainda não havia 

deixado o mundo. Ela era destemida o suficiente à luz do dia e tinha a mais estranha 

confiança em mim” (WELLS  2015 p.14-15 tradução PRO.SOM), Weena é tutorada pelo 

protagonista a maior parte do tempo que o acompanha. Logo, nessa descrição há um misto 

de força e fraqueza, como se pode perceber. 

Em outro momento, na cena em que ela o acompanha em uma caminhada em busca 

de um local seguro antes do entardecer, quando ambos avistam os Morlocks, ao longe, o 
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protagonista precisa acalmar Weena antes de prosseguirem: “[...] Weena ficou exausta e 

apavorada. Eu a peguei nos braços, conversamos e eu a tranquilizei. Então, à medida que 

escurecia, ela me abraçou e, fechando os olhos, apertou o rosto contra o meu ombro. ” 

(WELLS  2015 p.19 tradução PRO.SOM). É possível entender o pavor da personagem, 

considerando que, na Era Dourada, os Morlocks são os predadores dos Elois e atenção do 

protagonista e, também, de proteção. 

 

Estava muito escuro, e Weena se agarrou em mim, convulsivamente mas, enquanto 

meus olhos se acostumavam com a escuridão, ainda havia luz suficiente para evitar 

que eu me batesse nos troncos das árvores. Mas, em geral, estava tudo escuro, 

exceto aqui e ali, quando dava para ver a luz do céu, lá longe. Não risquei nenhum 

dos fósforos porque minhas mãos não estavam livres. No meu braço esquerdo, 

carregava a minha pequena Weena, no direito, uma barra de ferro. (WELLS 2015, p. 

23  tradução PRO.SOM) 

 

 

Ela precisa ser carregada pelo protagonista na cena em que os Morlocks os 

perseguem. E, quando ele finalmente a coloca no chão, Weena permanece agarrada a ele: 

“Olhei para Weena.  Ela estava deitada, agarrada no meu pé e imóvel, o rosto virado para o 

chão” (WELLS, 2015 p.24 tradução PRO.SOM). Weena, por fim, desaparece durante a luta, 

já que O Viajante do Tempo não é capaz de lutar contra os Morlocks, ao tentar protegê-la.  

Ora, ao analisarmos a adaptação do romance de Wells para a peça radiofônica, 

percebemos que o roteiro para audiolivro rompe com essa representação de mulher. 

Vejamos como o tratamento dado às personagens femininas no roteiro para audiolivro. 

 Ressaltemos que, na peça radiofônica, temos três personagens mulheres que se 

destacam na trama. A primeira é a protagonista Júlia, cientista responsável pela construção 

da máquina. A segunda, sua assistente, Alice, que a ajuda a construir a máquina e a realizar 

testes para o funcionamento da mesma. A terceira personagem é a rainha dos Morlocks, 

apresentada apenas quando Júlia viaja para o futuro e encontra a raça humana dividida entre 

Eloi e Morlock. Ao perder a máquina do tempo, Júlia acaba se deparando com o refúgio 

subterrâneo dos Morlocks, onde é recebida pela rainha.  Assim como a assistente de Júlia, 

Alice, a rainha dos Morlocks, que não tem um nome, também não existe no romance de 

Wells. Quanto à rainha dos Morlocks, ela se assemelha à protagonista já que também é uma 

pesquisadora. A rainha dos Morlocks consegue se comunicar com Júlia, em sua própria 

língua, o português, por tê-la aprendido através de livros antigos herdados pela raça dos 

Elois. 

Ao adentrar aqueles domínios, a protagonista descobre que, além dos Elois que, 

aparentemente, não têm curiosidade sobre nada, e perdem o interesse muito facilmente, 
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mesmo em Júlia, existe uma raça que ainda busca adquirir conhecimentos, como a 

protagonista percebe ao se deparar com eles: 

 

RAINHA: Imagino que esteja apreensiva. Não se preocupe com isso, já estamos 

chegando. O caminho é mais fácil do que parece… Veja, vamos entrar agora na 

antessala da biblioteca, que chamamos também de Sala de Máquinas. 

JÚLIA: Sala de máquinas? Por que esse nome? 

RAINHA: Somos um povo muito curioso. Talvez você possa nos entender. Sempre 

que encontramos alguma maquinaria interessante do lado de cima, trazemos para 

esta sala. Também guardamos aqui as máquinas que inventamos… que não são tão 
interessantes. Veja, a sala é bem aqui! 

A PARTIR DAQUI, OS SONS DEVEM DAR A IMPRESSÃO DE UM LUGAR 

GRANDE. PODE HAVER ALGUM ECO. 

JÚLIA: (Consciência) Minha máquina deve estar aqui! Não consigo enxergar muito 

bem, mas aqui parece que existe alguma luz natural. É melhor do que o breu 

daqueles túneis. Quase consigo enxergar a rainha… (Voz) Como você consegue falar 

tão bem a minha língua? 

JÚLIA: (Consciência) Uau, essa rainha é das minhas! (PROSOM, 2015 p.29 grifo 

do autor) 

 

A rainha conduz Júlia até uma biblioteca, que havia sido construída por ela, após ter 

recolhido livros que encontrara na superfície. Ela informa a protagonista ter coletado livros 

que os Elois não queriam mais, tendo-os levado, então, para sua colônia subterrânea.  

Logo em seguida, a rainha traz uma informação inesperada para a protagonista: os 

Elois exploram os Morlocks e os confinam. Revoltada com a própria condição de estar 

presa naquele mundo, a personagem decide, através de uma pesquisa nos livros da 

biblioteca, encontrar uma forma de reverter a sua situação. E, ao achar o romance de Wells, 

A Máquina do Tempo, tem a ideia de também construir uma máquina do tempo e encontrar 

no futuro um mundo em que os seres não fossem mais explorados.  

É importante destacar que Júlia se interessa pela história da rainha, principalmente, 

quando esta menciona não temer mais a morte, assunto pelo qual a cientista almejava 

pesquisar. A resposta para a imortalidade, aparentemente, estava nos livros que a rainha 

levara para a biblioteca subterrânea. 

Aparentemente, tanto Júlia quanto a rainha dos Morlocks tinham objetivos comuns, 

estando ambas preocupadas em adquirir conhecimentos, através dos livros e da experiência. 

Apesar do conhecimento adquirido, no final das contas, a rainha dos Morlocks, ao tornar-se 

imortal, acabou se transformando em uma figura tirana e desprovida de qualquer ética. 

Ao descobrir que Júlia construiu uma máquina do tempo, a rainha decide matá-la 

para se apoderar da máquina: 

 

RAINHA: Você não vai fugir assim tão fácil, essa máquina vai ser minha. 
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TENSÃO DE ESFORÇO FÍSICO NA VOZ. 
JÚLIA:  (Gritando) Não! Me solte, eu preciso voltar. 

RAINHA:  Você quis tanto vir para o futuro e agora quer voltar? Isso não vai 

acontecer, pois eu quero mais que você. Eu vou sair desse inferno agora! Coloquem 

os dois dentro da jaula! (PROSOM, 2015 p. 34 grifo do autor) 

 

Assim, a rainha ordena que os Morlocks prendam Júlia e, também, o Eloi Rudá, que 

adentra o território subterrâneo dos Morlocks para ajudar a protagonista. Ela quer ambos 

sob o seu controle em uma prisão, como mostra o diálogo.   

Observamos na personagem da rainha uma figura feminina que Margareth Rago 

(2004) em seu artigo Feminismo e Subjetividade em Tempos Pós-Modernos apresenta com 

características egocêntricas e narcisistas, que se afirmavam através da subjugação do outro. 

Trata-se, segundo a autora, de uma figura feminina inspirada no modelo masculino, que 

opera de forma a manter hierarquias.  

Dessa forma, a rainha dos Morlocks seria uma “coronela”, termo usado por Rago 

(2004) para se referir a mulheres que agem de forma muito próxima ao “homem cordial”, 

uma subjetividade masculina discutida por Sérgio Buarque de Holanda (1995); na verdade, 

um individualista e autoritário, apesar de superficialmente se comportar de modo afável. 

Rago (2004) discute que, em meio às feministas, não deve haver espaço para tal figura, 

considerando que o feminismo defende uma causa libertadora e desconstrutora do modelo 

autoritário masculino.  

No roteiro, no que se refere à rainha dos Morlocks, ela usa do poder que o 

conhecimento dos livros lhe confere para comandar os demais membros de sua raça. Apesar 

de ser contra a subjugação que os Elois impuseram aos Morlocks, acaba por repetir a mesma 

atitude, não só diante dos demais Morlocks, mas também, com Júlia. Afinal, sua intenção 

era usurpar a máquina do tempo.  

Portanto, percebemos um paralelo entre Júlia e a rainha dos Morlocks em relação a 

essa referida subjetividade. Júlia, que no começo da história apresenta certa proximidade 

com a rainha dos Morlocks, passa por uma mudança que surpreende sua assistente. O que 

será foco da nossa análise no capítulo 4. 

Já Alice, que até então mostra-se, de certa forma, passiva diante da figura de Júlia, 

ao fim da peça radiofônica, também passa por uma mudança ao se deparar com uma nova 

Júlia:   

 

JÚLIA: [...] Ah, e por favor, antes de sair, desative a máquina, delete os dados 

ativos e exclua o backup. 
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ALICE: (Confusa) Doutora Júlia, a senhora quer que eu apague tudo o que fizemos 

até hoje? Tudo que a senhora fez? 

JÚLIA: Exatamente, Alice, entendeu bem. Você sabe alguma coisa sobre 

jardinagem?! 

ALICE: (Nervosa) Não, doutora, não sei! Mas professora… 

JÚLIA: Ah, que pena. Ia me ajudar bastante. Depois, vou pesquisar na internet. 

Bem, acho que vou tomar aquele banho! (Voz ficando distante). Ah, passe lá em 

casa quando puder pra gente começar a organizar o meu aniversário. (Júlia abre a 

porta, sai e bate com força). 

SOM DE PASSOS.  
ALICE: (Nervosa) Eu não acredito nisso! O que será que aconteceu com essa 
mulher? Eu estava aqui o tempo todo, o carro mal saiu do lugar!  Será que o campo 

magnético fez alguma coisa com a cabeça dela? 

SOM DA PORTA DO CARRO ABRINDO E FECHANDO. 
ALICE: Incrível! O nível de óleo agora está mais estável do que antes e esse painel 

está tão limpo… E essa grama no chão desse carro? (puxa o ar) Não é possível! 

Nunca teve terra nessa sala, muito menos planta! Só agora a maluca veio com esse 

papo de jardinagem! Será que a máquina funcionou mesmo?! Mas como? Eu só 

pisquei os olhos... Nem morta, eu desativo essa máquina! Só tem um modo de 

descobrir o que aconteceu com a doutora Júlia. 

SOM DA MÁQUINA DO TEMPO LIGANDO. 
ALICE: Agora é a minha vez! 
MÁQUINA: Bip… bip...bip… biririri. Estamos prontos para iniciar a viagem. 

Mantenha as portas fechadas e os cintos bem travados. Aguardando rota para partir.  

(PROSOM, 2015 p. 41-42 grifo do autor) 

 

Como se pode observar, Alice toma uma atitude contrária ao direcionamento de 

Júlia, pela primeira vez dentro da história. Assim, decide por si só, viajar no tempo, mesmo 

contrariando a orientação de Júlia.  

Percebemos, ao analisar a construção das três personagens femininas em análise, que 

a peça radiofônica buscou apresentar não um modelo de feminino, ou um modelo de 

mulher, que fosse limitador. Mas o que se tem são mulheres, com diferentes subjetividades, 

que passam por mudanças dentro da trama e vão se modificando, com o desenrolar dos 

acontecimentos.  

Dentre as três mulheres discutidas, decidimos pela análise genética da construção da 

protagonista, considerando que, no roteiro, Júlia não apenas rompe com um estereótipo 

masculino, que tem se perpetrado na mídia, como também, desafia um ideal de modelo 

feminino construído e reafirmado. 
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4 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PROTAGONISTA NO ROTEIRO 

 

 

4.1 CRÍTICA GENÉTICA E CRÍTICA DE PROCESSO  

 

 

A Crítica Genética é uma área de conhecimento que objetiva estudar os manuscritos 

artísticos e literários quando estes portam traços de um processo de criação. Segundo Cecília 

Salles (2008), a metodologia da Crítica Genética privilegia o processo de criação de 

determinada obra de arte que se pretende estudar; no entanto, não se pode nem se almeja 

registrar todo o processo, já que a criação artística é algo bastante complexo, que muitas vezes 

deixa registros lacunares, ou seja, muitas fases de produção são perdidas ao longo do caminho 

ou carecem de registro físico. Grésillon (2007, p.19) afirma que a Crítica Genética tem como 

objeto: “[...] os manuscritos literários, na medida em que portam o traço de uma dinâmica, a 

do texto em criação.” A autora destaca os manuscritos literários, porque, naquela época, era 

através dos manuscritos do fazer literário que se podia resgatar traços do ato de escrita.  

 A Crítica Genética, ganhou destaque na década de 70, com as pesquisas em literatura 

na França, contrapondo-se a rigidez do estruturalismo ao retirar do centro o texto, aquele 

entendido como “final”, ou seja, um texto que é entregue à publicação, mas que ainda está 

passível de modificações. Sendo a Crítica Genética, uma área que privilegia “a produção pelo 

produto”, como destaca Grésillon (2007, p.19), ela torna possível uma aproximação do 

processo de criação do artista que, via de regra, não sobrevive à obra publicada (SALLES, 

2008).  

Neste primeiro momento, da Crítica Genética em seu início, tinha como tarefa do 

geneticista, lidar com documentos autógrafos, que não seriam, à primeira vista, destinados a 

nenhum leitor, vistos, de modo geral, como documentos de arquivo. No entanto, esses 

documentos, de fato, remetem a um texto, publicado ou não.  

Quando o geneticista se debruça sobre o dossiê que vai ser investigado, cabe a ele 

levantar hipóteses sobre o processo de criação que se propõe a estudar: “[...] a partir de um 

observável, o pesquisador formula hipóteses com as quais analisar e interpretar um processo 

de escritura.” (GRÉSILLON, 2007 p.199).  

O estudo de processo é a interpretação do geneticista sobre os procedimentos de 

criação de determinada obra artística, e não, uma leitura que pretende reestabelecer a visão do 

artista, como aquele concebeu sua obra. Isso seria impossível, não só porque o geneticista é 
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um indivíduo agindo sobre aquele processo, e assim, o interpretando; mas também, conforme 

Grésillon (2007), pelo fato de não ser possível resgatar o processo mental realizado pelo 

artista, quando este não fica evidente nos manuscritos. O geneticista entende, então, que o 

prototexto é constituído a partir da leitura feita por ele dos documentos de processo 

selecionados para análise (PINO, 2007).   

Sobre essa questão, Grésillon (2007) aponta ainda que, se existe um interesse no 

estudo do prototexto é porque a relação estabelecida entre o texto e o prototexto enriquece o 

estudo de ambos. Ela também questiona a fixidez do texto, considerando que este pode ser 

posteriormente modificado, gerando diversas edições a depender da função do mesmo, como 

mencionamos anteriormente.  

Apesar da Crítica Genética ter mostrado em seu início interesse pelos manuscritos 

literários, o objeto da Crítica Genética não ficou restrito ao estudo de processo de criação de 

obras literárias: expandiu-se para estudos de processo de obras de arte, do teatro à música.  

Segundo Ferrer (2002), a Crítica Genética deste século é transdisciplinar, transartística 

e transemiótica. Ainda que, seu objeto de estudo não seja por si, um material diversificado, 

muitas vezes, o próprio corpus é constituído de um sistema que contenha signos diversos. E 

isso pode ocorrer no interior de um mesmo manuscrito, onde se possa ver, por exemplo, em 

um dos rascunhos, não só texto escrito, mas também algum desenho que esteja relacionado a 

essa passagem, de forma direta ou indireta.  O autor também afirma que:  

 

[...] um exemplo particularmente entrecruzado, estritamente sobre as artes e os 

sistemas de signos, permitiu-nos ressaltar uma dimensão que está presente nos 

prototextos comuns, mas onde percebemos menos claramente, porque nossa vista 

está sombreada pelo que neles parece-me com o texto final, ou é uma variante em 

relação a ele. (FERRER, 2002 p.15) 

 

Assim, a Crítica Genética tem, ao longo da sua história, atravessado fronteiras de 

gênero, com manuscritos que mesmo sendo literários já apresentam uma diversidade de 

signos. 

É importante destacar que “manuscrito” é um termo historicamente usado para remeter 

ao material que está destinado a ser entregue ao editor e que não sofrerá mais modificações da 

parte do autor. Grésillon (1991, p.106) usa o termo a partir de duas precisões, a saber: para 

designar os documentos autógrafos e aqueles que foram “[...] datiloscritos, provas corrigidas e 

mesmo exemplares de uma edição revista e corrigida pelo autor com a previsão de uma nova 

edição.” Essa definição é sugerida pela autora para que seja possível diferenciar 

“manuscritos” de “rascunhos” que já seriam os documentos bastante rasurados que fazem 
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parte do processo genético. Sendo os “rascunhos” um dos tipos de manuscritos que podem ser 

encontrados.   

Silva (2010) afirma que o termo manuscrito corresponde a tudo aquilo que é escrito à 

mão. Historicamente, os manuscritos já foram textos copiados e impressos transmitidos para 

difusão do conhecimento, em que aquele que faz a cópia tem menos importância socialmente 

em relação ao texto em si. O manuscrito moderno, em contrapartida, corresponde ao texto de 

cunho pessoal, que dá ao autor importância histórica e artística, já que, neste caso, permite e 

justifica a conservação desses documentos.  

Com o advento do computador, o suporte da escrita também mudou. Assim, nos 

deparamos com um suporte diferente do papel, tendo sido este, o suporte dos manuscritos 

tradicionais, considerando que todo o material do escritor estava historicamente armazenado 

em papel (SILVA, 2010). Considerando-se que a Crítica Genética se fazia apenas a partir do 

estudo dos manuscritos em papel, Silva (2010) levanta a questão de que, se com o fim deste 

suporte, a análise genética também chegaria ao seu fim. A própria autora responde à questão 

afirmando que não.  

Assim, Silva (2010, p.44) afirma que, “[...] o geneticista não estuda o manuscrito em 

si, mas o processo de criação revelado por ele, através das rasuras, das pegadas deixadas pelo 

escritor durante o processo de criação”.  Dessa forma, entendemos que a transição de um 

suporte de papel para o digital não encerra os estudos de processo de criação.  

Segundo Góes (2013), as diferenças entre o espaço de escrita no suporte de papel e no 

digital não são tão grandes, muito menos dificultam o trabalho do geneticista. Enquanto o 

papel tem o espaço gráfico dividido em cinco partes, a saber, o espaço central mais quatro 

margens. Já no suporte digital, em que Góes (2013) usa, a critério de comparação, o editor de 

textos Microsoft Word, que fornece um espaço central e, aparentemente, apenas uma margem 

e um cabeçalho. Na verdade, a margem direita pode ser usada com o acréscimo de balões de 

comentários.  

Apesar da aparente delimitação do espaço, o Word oferece quantidade considerável de 

ferramentas para edição de textos e até mesmo de imagens. Goés (2013) também destaca que 

o Word funciona como pergaminho ao possibilitar metragem indefinida com a barra de 

rolagem lateral, comparação que utilizaremos neste trabalho para nos referirmos aos 

manuscritos que temos em mãos com esta mesma característica.  

Góes (2013, p.27) conclui que:   

 

[...] a principal mudança que o espaço gráfico de suportes digitais mostra é, de certa 
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forma, a perda da liberdade de se preencher todas as áreas que o constituem. 

Observando o espaço gráfico de um documento digital, não podemos visualizar 

mudanças na direção da escrita, blocos de escrita fora do espaço central, textos de 

cabeça para baixo, parágrafo inteiros construídos no espaço marginal, listas de 

palavras (salvo este ser um projeto artístico que simule a imagem de um 

manuscrito), uma vez que a facilidade de lidar com um papel ‘sem fim’ torna 

desnecessárias essas práticas de aproveitamento completo do espaço gráfico para 

que não haja a quebra do fluxo do pensamento em criação. 

 

Assim, observamos que, em arquivos digitais, a aparente infinita inserção de 

caracteres, proporciona o reaproveitamento desse espaço. Dessa forma, a ausência de espaço 

nas laterais não implica necessariamente uma perda, considerando que há a possibilidade de 

reescrita, mesmo sem o apagamento do texto. Por exemplo, o editor de textos Word, através 

da ferramenta “Controlar Alterações” na aba “Revisão”, proporciona que o texto seja revisto 

sem a exclusão imediata do que já fora escrito. Esta ferramenta, se aproxima da escrita 

manuscrita exatamente por esta possibilidade de tachar, ou riscar o texto e reescrevê-lo logo 

em seguida, sem eliminações. E, como dito anteriormente, neste caso, as várias possibilidades 

de espaço de reescrita que existem em uma folha de papel, são substituídas por um espaço 

quase infinito em termos de inserção de caracteres.    

O material que nos propomos analisar, está entre os estudos de processo que lida com 

manuscritos de materialidade diversa. Não só pelas características do gênero peça radiofônica, 

uma mídia sonora; como também, por ser um material, em sua maioria, produzido em meio 

digital, com “manuscritos digitais” (GOÉS, 2013).  

A Crítica Genética nos permite estudar os arquivos digitais porque, como arquivos 

pessoais são, segundo Cirillo (2009), a fonte primeira dos estudos de processo. Cirillo (2009) 

afirma que existem dois tipos de documentos, aqueles tradicionais, usados antes da era digital, 

e os virtuais. Os últimos podem ser arquivos criados a partir de bits, de uma sequência binária 

numérica, cuja materialidade depende da capacidade de processamento de dados; assim como, 

podem ser arquivos que foram digitalizados, ou seja, aqueles que existem como documentos 

materiais, mas que passam ao armazenamento em bits.  

Os documentos que são criados em meio digital possuem maior abertura para 

modificações, considerando que, a partir deles, é possível que um escritor: “[...] simule 

situações e combinações que poderiam levar meses para que o mesmo exercício de criação 

fosse feito por meio de documentos tradicionais.” (CIRILLO, 2009 p.13). O autor destaca 

também que a metodologia da Crítica Genética pode ser usada, sem a necessidade de 

“ferramentas novas de investigação” (CIRILLO, 2009 p.14), considerando que os arquivos 

digitais permitem uma organização mais prática do dossiê, uma vez que a data de criação é 
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facilmente recuperada.   

Além do nosso objeto de trabalho ser uma mídia sonora, cujo legado de documentos 

de processo é de materialidade, em sua maioria, digital, trata-se também de uma peça 

radiofônica com especificidades intrínsecas ao gênero. 

Em se tratando de uma peça radiofônica, podemos fazer um paralelo com uma peça de 

teatro, em que é possível que existam diferenças entre o texto escrito no roteiro e a 

representação feita pelos atores, sendo possível também a modificação sofrida pelo texto por 

causa da encenação. Os ensaios de uma peça radiofônica, a leitura em voz alta realizada pelos 

atores e até as gravações em estúdio trazem com bastante frequência modificações ao roteiro.  

Grésillon (2014 p.119), referindo-se à gênese teatral, afirma que: “Tudo ocorre, de 

fato, nesse diálogo entre texto e cena, nessa passagem complexa e delicada entre o espaço da 

página e o da cena [...]”. Assim como na gênese teatral, na gênese da peça radiofônica, existe 

também um texto que será destinado tanto para leitura, como para um ouvinte ideal. A autora 

destaca quatro pontos determinantes sobre a escrita e reescrita dos textos cênicos: O primeiro 

diz respeito ao texto redigido pelo escritor que será lido. Ainda assim, o escritor pode ter em 

mente uma encenação ideal; o segundo ponto remete à quando o autor escreve visando apenas 

à encenação e à linguagem que é teatral, ou seja, própria de uso no teatro; o terceiro ponto 

remete ao tipo de escrita ou reescrita que ocorre por fatores externos, em que é difícil 

identificar a autoria; no último ponto, Grésillon (2014) destaca possíveis diferenças que 

venham a aparecer entre a versão publicada e a versão encenada.  

Dentre os quatro pontos mencionados, dois podem ser aqui apropriados, sofrendo 

algumas modificações, para pensarmos a gênese do roteiro da peça radiofônica. Assim, 

consideramos que o escritor elabora um texto com uma linguagem mais próxima daquela que 

seja adequada à encenação, no caso da peça radiofônica, uma linguagem mais próxima da 

oralidade. Contudo, a peça radiofônica não sofre manipulação apenas do escritor, algumas 

alterações podem ser feitas por fontes não autorais, mas de fundamental importância no 

processo de criação de uma mídia sonora: pelo diretor, pelo editor de som e mesmo pelos 

atores, marcas de processo deixadas em diferentes tipos de arquivo e em etapas distintas da 

criação.  

Assim, ao se falar das modificações sugeridas por outras pessoas que não o autor, 

podemos repensar o autor, a visão deste como um único sujeito que escreve em reclusão, sem 

qualquer contato, ou sem sofrer influência de outras pessoas, seja dos editores de seus 

trabalhos, de companheiros e amigos. Na peça radiofônica A Máquina do Tempo, por se tratar 

de um roteiro de autoria coletiva, esta questão fica ainda mais em evidência, como explicitado 
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no segundo capítulo deste trabalho.  

Nos documentos de processo, que são parte do dossiê genético do roteiro da peça 

radiofônica A Máquina do Tempo, foi possível identificar, em sua maioria, os sujeitos que 

foram responsáveis pela redação, ou mesmo, revisão dos diálogos que nos propomos a 

estudar. Este resgate foi possível graças ao programa utilizado para que o roteiro da peça 

radiofônica em questão fosse redigido, e, também, porque o próprio grupo PRO.SOM se 

preocupou em manter o registro deste processo.  

Considerando o material que temos em mãos, nos pareceu necessário repensar a 

terminologia “manuscrito” empregada na Crítica Genética, o que já tem sido feito por 

diversos estudos genéticos que não se concentram apenas no manuscrito literário. Assim, ao 

invés de empregarmos o termo “manuscrito” em nossa análise, usaremos um termo proposto 

por Grésillon (2007) “documentos de processo”, por ser mais apropriado para nos referirmos 

a todo o material referente ao processo de criação do roteiro e que se encontra em meio 

digital. Afinal, o termo “manuscrito” não se mostra suficiente para se referir a materialidade 

diversa no processo de criação de uma peça radiofônica. 

Da mesma forma, repensamos também termos como “rasura”, que em Grésillon 

(2007) é substituído por “reescritura”, que não denotaria julgamento de valor do texto ou de 

uma passagem rasurada por outra. Segundo Biasi (2010), “rasura” é um elemento complexo, 

cuja definição depende da sua identidade, função e do tipo de traçado. Sendo que, o sentido 

que se pode aplicar a mesma vai depender também da localização na página, do suporte, entre 

outros fatores. A sua definição básica é de um termo ou expressão que tenha sofrido uma 

modificação específica, ou seja, de ser anulado. Mas Biasi (2010) aponta que a rasura pode 

também se referir a um material que tenha sido anulado para ser substituído por outro 

segmento, ou mesmo, estar suspenso para ser inserido em outro trecho do manuscrito.   

Decidimos por manter o termo “rasura” ainda que os nossos documentos de processo 

estejam, em sua maioria, em meio digital e não tendo sido “rasurados” propriamente dito. 

Atentamos também para o fato de que em alguns casos, as modificações são percebidas pelo o 

que Biasi (2010) chama de “rasura branca”, quando a substituição de um segmento é 

percebida apenas em comparação. O termo “versão” será usado para se referir às 

modificações entre estados da gênese diferentes. 

É importante também destacar que, em se tratando de um material digital, não será 

formado apenas por “fólios”, que no manuscrito literário, com suporte de papel, é definido 

como “[...] elemento de um conjunto arquivístico, constituído de duas páginas que apresentam 

ou não marcas de escritura ou grafismos [...]” (BIASI, 2010 p.69), mas também, capturas de 
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tela que registram cada versão.   

 

 

4.1.1 A montagem do dossiê genético e a escolha do prototexto  

 

 

Para a análise do processo de criação do roteiro da peça radiofônica em questão, foi 

necessário organizar o dossiê genético, já que segundo Biasi (2010 p.77): “O primeiro passo 

consiste em coletar da forma mais exaustiva possível, o conjunto dos manuscritos 

concernentes à obra estudada”. O dossiê genético para Biasi (2010) é todo o material que 

corresponde ao processo de criação de uma obra. Para montar o dossiê genético do roteiro da 

peça radiofônica em questão, recuperamos os documentos que estão, como explicitado 

anteriormente, em sua maioria, em meio digital.  

A maioria destes documentos, quando não impressos, foi criado através do endereço 

de email de uma das integrantes do PRO.SOM como arquivo do Google Docs. O editor de 

textos online, Google Docs, possui características semelhantes ao do editor de textos 

Microsoft Word, inclusive proporcionando a barra de rolagem lateral que lembra um 

pergaminho (GÓES, 2013). Dessa forma, o espaço de escrita é praticamente o mesmo daquele 

do Microsoft Word:  

 

Figura 1 – Espaço gráfico do Google Docs  

 

 

 

 

 

FFonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Conforme figura 1, acima, podemos observar algumas ferramentas, tais como inserir, 

que torna possível a inserção de imagens, símbolos e gráficos no texto, ou, formatar, que 

permite a estruturação do texto. Assim como no editor de texto Microsoft Word, há apenas um 



61 

 

espaço de escrita central com a margem superior e a inferior, onde podem ser adicionados 

cabeçalho e notas de rodapé. 

O documento, quando criado em arquivo do Google Docs, fica automaticamente salvo 

no Google Drive, ferramenta online de armazenamento de arquivos que possibilita o 

compartilhamento de qualquer arquivo criado com pessoas diferentes através do endereço de 

email. Assim, permite a modificação do arquivo por diferentes pessoas. Este arquivo foi 

compartilhado através do email da pesquisadora, conferindo acesso à visualização do mesmo. 

Assim também foi garantido o acesso para todos os outros arquivos do Google Docs 

armazenados no Google Drive que fazem parte do dossiê.  

Além dos documentos armazenados no google drive, algumas peças do dossiê foram 

armazenados no Dropbox do gruo PRO.SOM que também é uma HD, ou disco rígido, online 

de armazenamento, Quanto aos documentos em Dropbox, a pesquisadora teve acesso a partir 

da conta de email e da senha do grupo.   

Os documentos coletados como parte do dossiê genético foram: o roteiro de peça 

radiofônica (em arquivo digital do Google Docs, impresso encadernado em quatro cópias 

digitalizadas pela pesquisadora, e em arquivo do programa Scrivener11); o esqueleto de roteiro 

(arquivo também digital, do Google Docs e em arquivo do programa Scrivener); vídeos 

referentes às gravações em estúdio (feitos com câmera digital), arquivos de áudio referentes 

aos ensaios com os atores e a direção (feitos pelo celular); a tradução em português do 

romance The Time Machine (arquivo digital do Google Docs); a tradução em português do 

romance The Time Machine com destaques para as cenas que seriam incluídas no roteiro da 

peça radiofônica (arquivo digital do Google Docs); a escaleta (arquivo digital do Google 

Docs). Todo este material foi classificado segundo o quadro a seguir:  

 

Quadro 1 – Dossiê de A Máquina do Tempo  

 

 

                                                             
11 Scrivener é um programa de edição de texto voltado para a criação de roteiros de obras audiovisuais.  
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Dossiê do processo de criação da peça radiofônica A Máquina do Tempo 

Tipo de documento Nome do documento Extensão Número de 

páginas/duração  

Formatação/Format

o 

Local de 

armazenamento 

Arquivo Docs Roteiro DE FATO 

 

47KB 

 

42 páginas 

 

Fontes Arial e  

Trebuchet MS; 

tamanhos 11 e 21; cor 

preto; negrito, normal 

e itálico.  

Google Drive 

Esqueleto do roteiro 

 

10KB 

 

 

5 páginas 

 

 

Fonte Arial, tamanho 

11; cor preto; negrito, 

normal. 

Memórias do futuro – 

escaleta – 08/06/2015 

 

8KB 

 

 

2 páginas 

 

 

Fonte Arial; tamanho 

11; cores preto, azul, 

vermelho, rosa e lilás; 

normal. 

A Máquina do Tempo 

– Versão limpa 

 

61KB 

 

 

38 páginas 

 

 

Fonte Arial; tamanho 

11; cor preto; negrito 

e normal; destaque 

amarelo. 
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Versão limpa e com 

cortes 

 

73KB 38 páginas 

 

 

Fonte Arial; tamanho 

11; cores preto, azul, 

vermelho, verde; 

negrito e normal; 

destaques em verde; 

janela de comentários.  

Arquivo Scrivener 

(.rtf) 

3.rtf 

 

2,41KB 

 

3 páginas 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

Dropbox 

4.rtf 

 

2,11KB 

 

1 página 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

6.rtf  

 

5,09KB 

 

3 páginas 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

8.rtf 305 BYTES 1 página Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

13.rtf 

 

6,84KB 

 

2 páginas 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

14.rtf 

 

1,01KB 

 

1 página 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 
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15.rtf 

 

3,41KB 

 

1 página 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

16.rtf 

 

1,62KB 

 

1 página 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

17.rtf 802 BYTES 1 página Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

18.rtf 

 

2,35KB 

 

2 páginas 

 

Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

19.rtf 

 

4,13KB 3 páginas Fonte Arial; tamanho 

12; cor preto, negrito, 

normal, sublinhado. 

Arquivo impresso  A Máquina do Tempo 

H.G Wells 

 43 páginas Fontes Arial e  

Trebuchet MS; 

tamanhos 11 e 21; cor 

preto; negrito, normal 

e itálico. 

Papel A4, branco,   

Gabinete da 

coordenadora do 

grupo PRO.SOM 

Arquivo digitalizado roteiroamt_001 

 

77,399KB 

 

44 páginas 

 

Fontes Arial e  

Trebuchet MS; 

tamanhos 11 e 21; cor 

preto; negrito, normal 

e itálico. 

HD pesquisadora 
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roteiroamt_002 

 

76,738KB 

 

 

43 páginas 

 

 

Fontes Arial e  

Trebuchet MS; 

tamanhos 11 e 21; cor 

preto; negrito, normal 

e itálico. 

roteiroamt_003  

 

70,518KB 

 

42 páginas 

 

Fontes Arial e  

Trebuchet MS; 

tamanhos 11 e 21; cor 

preto; negrito, normal 

e itálico. 

roteiroamt_004 72,008KB 43 páginas Fontes Arial e  

Trebuchet MS; 

tamanhos 11 e 21; cor 

preto; negrito, normal 

e itálico. 

Vídeo M4H00493.MP4 

 

750 MB 

 

17min 

 

MP4 Dropbox 

M4H00494.MP4  

 

1.010 MB 

 

23min  

 

MP4 

M4H00495.MP4 

 

88,0 MB 

 

4min 

 

MP4 

M4V00496.MP4 

 

94,0 MB 

 

4min 

 

MP4 

M4V00497.MP4 651MB 30min MP4 
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Áudio 15033001.MP3  

 

1,376 KB 

 

58s 

 

MP3 Dropbox 

15033002.MP3 

  

31,4 MB 

 

23min 

 

MP3 

15033003.MP3 

   

92,7 MB 

 

67min 

 

MP3 

15040601.MP3 

 

203.77 MB 

 

23min 

 

MP3 

15040501.MP3 

 

208.658 KB 

 

148min 

 

MP3 

Entrevista 014.MP4 

 

8.769 MB 

 

9min 

 

MP4 

A Máquina do Tempo 

(máster).MP3 

 

130,66MB 

 

 

10min 

 

 

MP3 

Áudio sobre as 

alterações segundo as 

sugestões de 

E*****.MP3 

82,47MB 

 

 

 

17min 

 

 

 

MP3 

Gravação reunião 

01_07_2015.WMA 

 

99,77MB 

 

 

17min 

 

 

WMA 
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Gravação reunião 

29_01_2015.M4A 

 

56,51MB 

 

 

17min 

 

 

M4A 

Gravação 17-09-2015-

Time Machine cap I-

II-III-IV-V.3GP 

15,17MB 

 

 

 

 

17min 

 

 

 

 

3GP 

Gravação 17-09-2014-

Time Machine cap 

IV.3GP 

 

5,84MB 17min 3GP 
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No quadro 1, destacamos que o arquivo do editor de texto Google Docs “Roteiro”; os 

arquivos do programa Scrivener “6.rtf”, “17.rtf”, “18.rtf”, e “19.rtf”; os arquivos impressos e 

os digitalizados, correspondem ao roteiro da peça radiofônica que será o nosso foco de 

análise.  Os áudios, vídeos e demais documentos que estão armazenados no Drive e no 

Dropbox, fazem parte do dossiê porque remetem ao processo de criação, não sendo, no 

entanto, o foco desta análise.  

A recuperação das modificações do roteiro escrito no Google Docs foi possível a partir 

de uma ferramenta que fica disponível quando se acessa o arquivo pelo Google Docs. Esse 

recurso é identificado como “Histórico de revisões” que torna possível a recuperação da data 

e horário das modificações. Ao ser clicado, abre-se uma tela e na coluna que aparece à direita 

é possível acessar todas as modificações feitas separadas pela data e horário, assim como, fica 

acessível também o nome das pessoas (ou das contas logadas12) que fizeram as mudanças. Ao 

marcar “Mostrar alterações”, na parte direita inferior da tela, as edições no texto ficam 

marcadas com as cores dos nomes de quem as modificou. Os nomes, sublinhados com cores 

diferentes para cada participante, aparecem na parte direita superior. Esta tela com todas as 

modificações é o espaço deste documento de processo: 

 

Figura 2 –Espaço Google Docs 

           Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

  

                                                             
12 “Logado” ou “Logar” é o termo usado no português brasileiro para a palavra “login” de origem inglesa, que indica a necessidade de se 

fornecer uma senha ou nome de usuário, às vezes, um endereço de email, para ter acesso a um site ou sistema. 
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Na coluna à direita temos o histórico de revisões com os nomes dos escritores e 

revisores, que foram omitidos aqui por questões éticas, a data e o horário das modificações. 

Em destaque, está o dia 29 de abril de 2015 às 16:44. Aqui temos uma das primeiras variantes 

do roteiro de A Máquina do Tempo. 

A partir da ferramenta, foi possível identificar as modificações que ocorreram durante 

os onze meses de escrita (o tempo que levou para que o roteiro de A Máquina do Tempo 

ficasse “pronto”). Observamos que o arquivo foi criado em 22 de abril de 2015 e que sua 

última modificação data de 16 de março de 2016.  Para o resgate deste processo, considerando 

que o espaço de escrita na tela permite a visualização de apenas um trecho por vez, a 

pesquisadora precisou selecionar cada modificação através de uma tecla do computador, Print 

Screen ou captura de tela, que “fotografa” a tela em dado momento, quando acionada. Essas 

imagens ficam salvas no computador no formato .jpg13. Assim, a pesquisadora tem capturas 

de tela para cada variante salvos em seu HD no computador pessoal:  

 

 

Figura 3 – Disco rígido da pesquisadora 1

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A capturas de tela ou Print Screen são salvos automaticamente na pasta One Drive da 

pesquisadora, depois sendo inseridas na pasta A Máquina do Tempo. 

 

                                                             
13 “.jpg” é o formato mais popular de compressão de imagem (STARCK, 2010) 
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Figura 4 – Disco rígido da pesquisadora 2 

  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

Dentro da pasta A Máquina do Tempo, a pesquisadora criou subpastas para cada cena 

do roteiro. Os movimentos genéticos de cada uma dessas cenas foram, então, registrados, 

através de capturas de tela. A partir desses documentos de processo salvos no disco rígido da 

pesquisadora, foi possível delimitar, através do recorte de análise proposto, o prototexto a ser 

analisado. 

    

 

4.1.2 O Prototexto 

 

A partir do dossiê genético selecionamos o prototexto. Consideraremos neste trabalho 

a definição de prototexto por Biasi (2010, p.42), que afirma que: “[...] é o dossiê genético que 

se tornou interpretável[...]”. Ou seja, o prototexto é o recorte, ou a seleção, feita pelo 

geneticista sobre o dossiê genético de uma obra específica. Dentre todos os documentos de 

processo que nos possibilitam analisar o processo de criação artístico, o prototexto 

corresponde à seleção feita e pertinente à análise do geneticista.  

Em A Máquina do Tempo, considerando o nosso recorte, selecionamos para a nossa 

análise o seguinte prototexto: no roteiro da peça radiofônica dois diálogos pertencentes às 

cenas 01, 02 e 16, em que incluímos os arquivos que fizeram parte da análise, em destaque no 

quadro 2, logo adiante. 
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Ao delimitar o nosso prototexto, partimos para a classificação do material, em que 

buscamos pôr as modificações em ordem cronológica. Dessa forma, para cada versão, - dos 

diálogos que aqui vamos convencionar a critério de compreensão como Diálogo 1 

(correspondendo a um trecho das cenas 1 e 2), Diálogo 2 (correspondendo as cenas 2 e 3) e o 

Diálogo 3 (correspondendo a cena 16 ou “cena final”, temos a seguinte classificação:  

 

Quadro 2 – Protexto de A Máquina do Tempo 

Prototexto da peça radiofônica A Máquina do Tempo (Diálogos 1, 2 e 3) 

Diálogo 1 Diálogo 2 Diálogo 3 

Roteiro 

Esqueleto do roteiro 

Memórias do futuro – 

escaleta – 08/06/2015 

A Máquina do Tempo – 

Versão limpa 

Versão limpa e com 

cortes 

Entrevista 014.MP4 

 

Roteiro 

Esqueleto do roteiro 

Memórias do futuro – 

escaleta – 08/06/2015 

A Máquina do Tempo – 

Versão limpa 

 

Roteiro 

Esqueleto do roteiro 

Memórias do futuro – 

escaleta – 08/06/2015 

A Máquina do Tempo – 

Versão limpa 

Versão limpa e com cortes 

M4V00497.MP4  

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

Apesar da impossibilidade de resgatar a data de criação do roteiro escrito em arquivo 

.rtf do programa Scrivener, observamos, pelas características físicas do documento que ele 

fora copiado e colado para o Google Docs em 22 de abril de 2015 (conforme a figura 8, 

abaixo). Seguem versões do roteiro, que também foram arquivadas no Google Docs: 
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Figura 5 – Primeira versão da Cena 01 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A primeira modificação no histórico de revisões (22 de abril de 2015 às 16:54) foi 

ignorada considerando que era uma página em branco. 

A partir da imagem, destacamos que todo o material que está em verde corresponde ao 

material que foi posto de uma só vez no arquivo do Docs e que por isso ele leva a cor do 

pesquisador ou conta que o modificou (identificada pela cor verde), com o realce que implica 

exatamente na modificação instantânea.  

A estrutura do roteiro “SCENE <$N>” é própria do arquivo Scrivener: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Figura 6 – Roteiro armazenado no Dropbox 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

O Dropbox nos permite a visualização do mesmo sem a necessidade de baixa-lo para o 

computador. 

Mais adiante, esta estrutura é modificada:  

 

Figura 7 – Gênese da Cena 01 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Na Figura 7 podemos observar a gênese avançada da cena 01, em que a formatação do 

roteiro difere daquela do arquivo em Scrivener. 

 

Figura 8 – Última modificação da Cena 1 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

A estrutura que se mantém durante a escrita do roteiro, sendo diferente daquele 

presente nos arquivos do programa Scriener, indica que os arquivos antecederam aquele do 

Google Docs.  

Assim, tendo delimitado o nosso prototexto, passamos para a análise do processo de 

adaptação da protagonista de A Máquina do Tempo a partir de dois diálogos.  Partindo do 

material que forma o dossiê genético da peça radiofônica A Máquina do Tempo, identificamos 

as fases genéticas deste processo de criação.   

Dessa forma, segundo Biasi (2010), existem frequentemente, quatro grandes fases 

genéticas, para um dossiê genético que seja bastante completo: as fases pré-redacional, 

redacional, pré-editorial e editorial. A partir desta abordagem, a primeira fase compreende o 

material de estudo do escritor que está relacionado ao texto. É uma fase que também 

contempla documentos não autógrafos e que contém uma variedade de documentos tais como 

listas de palavras. A fase pré-redacional contempla também os “falsos inícios”, ou seja, aquilo 

que foi definido antes da fase redacional e pode ser revisto adiante, sendo eliminado. A 

segunda fase, a redacional, é a fase em que o texto passa a ser escrito. Sobre esta fase, Biasi 

(2010, p.52) afirma: 
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Eis aí o cerne mesmo da gênese: o que se chama de rascunhos da obra, que podem 

estar acompanhados de um dossiê de anotações documentais para uso redacional, 
bastante distinto em geral do dossiê documental exploratório da fase inicial.   

 

Nesta fase, também está incluído o material de pesquisa, anotações do escritor, o que 

Biasi (2010) chama de “notas documentais”, que correspondem a algum trecho já da redação 

do projeto. Na fase pré-editorial, terceira fase, ainda há modificações, mas elas são muito 

mais pontuais. A última fase, editorial, é a fase do texto considerado definitivo e que é 

entregue à publicação. Contudo, ainda pode sofrer modificações posteriores a sua publicação, 

caso haja a necessidade de novas edições.  

Para o roteiro da peça radiofônica as fases genéticas diferem. Ferrari (2016) adapta as 

fases genéticas de Biasi (2010) pensando no processo de criação de um audiolivro, 

considerando que as peças radiofônicas do PRO.SOM são uma adaptação de um romance, que 

é traduzido do inglês e então adaptado para o roteiro, depois gravado e publicado como 

audiolivro. Para Ferrari (2016), então, existem três etapas na criação do audiolivro e cada 

etapa tem suas fases específicas. Assim, temos: a tradução do texto de partida, adaptação e 

roteirização e a gravação. Nos interessa somente a etapa de adaptação e roteirização do 

audiolivro que, seguindo esta classificação contempla: a fase pré-redacional, fase redacional e 

pós-redacional. A adaptação e roteirização não contêm as fases pré-editoriais e editoriais 

porque a publicação é pensada apenas na etapa da gravação. 

Tendo delimitado nosso protexto, a partir do dossiê genético, passamos a seguir, para a 

análise do processo de criação da protagonista, propriamente dita.  
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5 UMA ANÁLISE GENÉTICA DA PROTAGONISTA NO ROTEIRO 

 

 

5. 1 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA PROTAGONISTA JÚLIA A PARTIR DE 

RECORTES DAS CENAS DE 01 À 03 E DA CENA FINAL 

 

 

Nos propusemos a analisar a construção da protagonista Júlia, em seu 

desenvolvimento na trama do roteiro de A máquina do tempo para audiolivro, a partir de três 

diálogos que permeiam três diferentes momentos da personagem no desenrolar da história.  

Esses três diálogos nos permitem uma amostragem da personalidade de Júlia, e também, nos 

levam a entendê-la como uma personagem cuja representação escapa do estereótipo de 

feminino que marcou a literatura ocidental, especialmente, até o meado do século passado. A 

nosso ver, ela escapa desse modo engessado de representação da mulher na literatura, não 

apenas por ser uma cientista, mas por nos revelar nuances de sua personalidade, que a tornam 

uma personagem feminina complexa.  

No primeiro diálogo, aqui selecionado, temos uma introdução dessa protagonista. O 

diálogo foi escolhido porque, a partir dele, conhecemos um pouco sobre Júlia e sobre a 

construção de sua máquina do tempo. O segundo diálogo que nos propusemos a analisar, 

ilustra a motivação central da personagem na trama, ou seja, o que a levara à sua empreitada 

científica. Já o terceiro diálogo, nos mostra que a personagem, após viajar no tempo para 

outros dois momentos no futuro e quase alcançar o objetivo de sua empreitada, sofre uma 

mudança radical de personalidade e retorna ao tempo atual como outra pessoa.  

Antes de analisarmos a construção da protagonista Júlia com base na escrita do roteiro 

da peça radiofônica em análise, observemos arquivos que são parte do prototexto montado, 

que inclui “4.rtf”, “14.rtf”, “15.rtf”, bem como o “Esqueleto de roteiro”, dos quais consta o 

primeiro esboço dessa personagem. 

A captura de tela, a seguir, refere-se ao arquivo “4.rtf”, que mostra como os 

integrantes da equipe responsável pelo roteiro lançam perguntas e refletem sobre as 

características que deve ter a personagem principal, a fim de que tais questionamentos possam 

guiar o desenvolvimento da protagonista, ao longo da trama. Traçar o perfil de cada 

personagem antes de se iniciar o momento redacional do roteiro, e até mesmo antes do 

argumento, como ocorre na adaptação de A Máquina do Tempo para audiolivro é fundamental 

(MACIEL, 2003).   
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Percebemos a partir do esboço da personagem do roteiro em questão que surge a 

necessidade de se incluir a motivação para que a máquina do tempo tenha sido criada. 

Observamos que as possíveis motivações para tal fato foram listadas neste mesmo arquivo, 

como visto a seguir:  

 

Figura 9 – Primeiro esboço da protagonista 1 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Como se pode constatar a primeira modificação foi feita no dia 13 de abril de 2015, 

sendo que os nomes dos participantes do trabalho de roteiro foram omitidos para não os expor 

nesta pesquisa. A data de modificação que aparece no Dropbox corresponde à data em que o 

arquivo foi enviado para armazenamento no HD online.   

Adiante, na figura 10, já temos um esboço da personagem principal, chamada de Júlio, 

um cientista que idealizou a máquina do tempo. Neste arquivo, encontram-se as respostas para 

as perguntas lançadas no arquivo “4.rtf”. Aparece, como motivação central da trama, a 

necessidade de poder controlar a morte e por um motivo que ainda não fica claro; sabemos 

apenas que o protagonista tem em mente essa ideia de viajar no tempo 
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Figura 10 – Primeiro esboço da protagonista 2 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Neste primeiro esboço, observamos também que as roteiristas deixam registrado que o 

personagem será do tipo “redonda”, conforme teorizado por Forster (1998); ou seja, uma 

personagem complexa, que deve sofrer mudanças, ao longo da trama. Observamos o fato, a 

partir da indicação “Então ele se depara com inúmeras surpresas, que vão alterar 

drasticamente sua percepção da vida”.  

Na figura 11, a seguir, temos uma descrição mais detalhada da personagem, 

especialmente, de sua aparência física. Segundo esse esboço do roteiro, Júlio havia iniciado o 

projeto da construção da máquina do tempo aos quinze anos e já se faz menção, no referido 

documento de processo, à morte de sua mãe quando a criança tinha apenas oito anos. Segue 

uma descrição da personagem em que também se pode perceber que Júlio é uma pessoa 

exigente, além de perfeccionista e, possivelmente, introvertido. 
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Figura 11 – Primeiro esboço da protagonista 3 

 

  Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Destacamos a partir deste excerto, que num primeiro momento, a protagonista da 

história, que acaba se chamando Júlia, foi idealizada como um homem, conforme aparece no 

romance The Time Machine. Tal informação, que aqui consta em arquivos diferentes, o 

“14.rtf” e o “15.rtf”, foi depois mesclada em um único arquivo, intitulado “Esqueleto do 

roteiro”. Este é o primeiro e único esboço, que corresponde à fase pré-redacional do roteiro. O 

esboço apresenta-se como um “falso início” (BIASI, 2010, p.), já que foi revisto, 

posteriormente, pela equipe, antes mesmo que se começasse a redação do roteiro 

propriamente dito. 

Observamos como essa mudança ocorre, na imagem a seguir, figura 12. 

 

Figura 12 – Construção da protagonista
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora
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Através da ferramenta Histórico de revisões do Google drive, tivemos acesso à data 

das modificações no que concerne às correções e por quem essas modificações foram feitas. 

Os nomes dos autores entram em cores diferentes e foram por nós eliminados na figura como 

explicado anteriormente. Destacamos, também, que apesar da imagem indicar cores diferentes 

para cada conta de email correspondente a um escritor que participou da edição do texto, isto 

não implica que a modificação é feita pelo usuário da conta em si, considerando que, a 

presente pesquisadora presenciou momentos em que o arquivo estava sendo editado na conta 

de email de uma das autoras, mas outra pessoa escrevia. 

Como podemos notar, ao ler o extrato acima, não consta o motivo que teria levado as 

roteiristas a fazerem a mudança de um personagem masculino para uma protagonista 

feminina. Tal informação não aparece em nenhuma versão do roteiro e foi colhida através de 

entrevista com uma integrante da equipe. Em entrevista, concedida no dia 16 de janeiro de 

2017, que faz parte do prototexto em análise, em arquivo Entrevista 014, a pesquisadora 

argumentou que o grupo responsável pela escrita do roteiro decidiu em conjunto adaptar O 

Viajante do Tempo, colocando como protagonista uma personagem feminina para dar voz às 

mulheres, normalmente silenciadas, em especial, no passado. A seguir, temos a transcrição de 

parte da entrevista, onde a escritora responde sobre a motivação do grupo.  

 

P1: Mas o grupo podia ter feito uma tradução bem próxima, respeitado de manter o 

Júlio. Mas o grupo feito só de meninas, decidiu colocar uma mulher [...] 

P2: Por que vocês decidiram fazer uma cientista? 
E1: tem alguns motivos assim é... também tem um motivo técnico muito importante: 

a falta de atores homens para gravar a peça radiofônica, então ... esse foi um motivo 

que assim, ajudou bastante na nossa decisão. Mas a gente por ser um grupo só de 

meninas e meninas ativas dentro de... 

P1: cientificamente... 

E1: É, também talvez dentro de uma militância pessoal em relação às mulheres [...] 

que já têm uma visão crítica diferente, eu acho; que estão dentro da universidade, 

que passam por experiências... às vezes, sofrem coisas do machismo e tal, meninas 

que têm esse pensamento... Viram nisso uma oportunidade também de trazer a 

mulher como um foco principal da história, até em contraponto com a história 

inicial, que era um homem... e que o foco totalmente era num homem... E se não me 

falha a memória, não existe nenhuma mulher na história inicial, 
P2: ... tem a Weena, né? 

E1: A Weena, que era a... que virou a Júlia depois, a Weena era a ajudante dele, [...] 

era... 

P2: .. era uma eloi 

E1: ...que era uma eloi, exato...  

P2:... que era uma criança 

E1: ...a gente também observou isso, que era um ser feminino, mas não era uma 

mulher. Então, a mulher não foi colocada na história. [...]. E a gente tinha essa 

vontade de colocar uma mulher na história. E por falta de homem também pra 

gravar... Aconteceu isso. 
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Como podemos observar, segundo à entrevista, a escolha de uma protagonista mulher 

ocorreu por razões técnicas; a falta de atores homens para gravar. Mas, também, por outro 

motivo, considerando que era um grupo composto por mulheres, com experiências de 

militâncias pessoais e de uma visão crítica dentro da universidade. Tendo, ainda, passado por 

experiências sexistas, essas escritoras decidiram trazer o foco da narrativa para a mulher, 

deslocando o homem do centro. Também, no texto de Wells, a mulher não fora representada e 

as autoras desejavam causar este deslocamento, por isso, decidiram por tais modificações:  

 

E1: Acho que talvez não fique tão claro para quem lê pela primeira vez, para quem 

ouve a peça radiofônica ou pra quem estudou esses documentos genéticos, mas pra 

gente existe uma grande questão feminista de empoderamento das mulheres. 

 

É possível notar que este movimento de deslocamento do foco narrativo central de um 

protagonista homem, cientista, para uma protagonista mulher, também cientista, está também 

relacionado a crescente influência de movimentos feministas ocorridos no século XXI, na 

América Latina, mais especificamente, no Brasil, diferentemente do que ocorria na época em 

que o romance foi produzido, no século XIX, na Inglaterra industrial.  

Destacando o período em que a adaptação foi produzida, observamos que as últimas 

décadas têm sido decisivas e de grandes mudanças para as mulheres. E, que essas mudanças 

abarcam diferentes setores, como o mercado de trabalho, as relações familiares e mesmo a 

representação feminina mais marcante em diversos meios de comunicação 

(MCCALLUM,1998). Neste processo de escritura do roteiro, portanto, a relevância da 

ideologia feminista teve grande importância e foi destinada uma seção do presente trabalho 

para delinear esse histórico, no terceiro capítulo. 

Observamos que tal condição feminina em que parece predominar uma visão de 

empoderamento da mulher se opera na adaptação do romance de Wells A máquina do tempo, 

considerando que temos em Júlia uma personagem complexa, que chamaríamos de round, e, 

que passa por mudanças, no decorrer da trama; desde o início da história, ela é atravessada 

por experiências que a afastam desse lugar comum de relegar o feminino a uma condição de 

invisibilidade. Em nossa análise, selecionamos dois diálogos que evidenciam na representação 

de Júlia um processo para além das características engessadas e limitantes do feminino.    

O Diálogo 1 constitui parte do arquivo do Google Docs, que se intitula “roteiro 

DEFATO”. Logo de início, Júlia aparece na Cena 01 na construção do roteiro da peça 

radiofônica. Em se tratando de um material que se encontra legível, não houve a necessidade 

de uma transcrição por ser um material que se encontra em meio digital. Na descrição do 
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material, atentamos para o fato de que a sua escrita foi marcada com operadores genéticos, a 

partir do seguinte código: < > para acréscimos; [ ] para o que foi apagado ou reescrito; / para 

possibilidades de palavras ou expressões; e @ para marcar um trecho que seria retomado 

adiante.  

Nessa primeira cena, são introduzidas duas personagens: a protagonista, Júlia, e sua 

assistente, Alice. A cena começa com Júlia acordando, de súbito, de um pesadelo, aos gritos, 

em seu laboratório, para espanto de sua assistente, que a está ajudando na construção da 

máquina do tempo. A cientista sonha que sua máquina foi roubada, ficando presa no tempo 

em que se encontra; mas, para seu alívio, descobre, ao ver Alice, que não passava de um 

pesadelo. As duas começam a conversar sobre os ajustes que precisam ser feitos na máquina, 

e assim, a conversa caminha para qual teria sido a motivação de Júlia ao construir a sua 

máquina do tempo.   

O esboço da cena pode ser observado a partir do arquivo “Memórias do Futuro – 

escaleta – 18/06/2015”: 

 

 Figura 13 – Esboço das cenas  

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Observamos que o grupo se preocupou em traçar não apenas o perfil da personagem, 

mas também, em fazer um esboço do desenvolvimento da trama logo no início desse processo 

criativo, ao criar a escaleta. Na figura 13 observamos que o 1 Ato, que abarca as três 

primeiras cenas da peça radiofônica, foi pensado de forma que a protagonista aparecesse aos 
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espectadores em termos de suas razões para a construção da máquina, e também, para que 

pudéssemos ter uma ideia de sua personalidade. Esta introdução ao perfil da personagem 

ocorre através de um diálogo da protagonista com outra personagem, Alice, mas ainda, via 

flashback do seu passado. Como podemos observar, de forma incipiente e quase telegráfica, 

na parte inferior da imagem, estão inseridas, entre chaves, características da personalidade de 

Júlia, que serão desenvolvidas mais adiante, nas versões seguintes.   

Do diálogo travado entre as duas personagens no início da trama, decidimos destacar, 

em especial, o trecho em que Alice questiona Júlia sobre o que a levara a criação daquele 

projeto. A seguir, vemos sua primeira versão: 

 

Figura 14 – Versão 1 Diálogo 1 (22/04/2015 16:55) 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

A parte da versão que aparece nessa figura, é a que recortamos para analisar. A data 

em que aparecem as modificações é 22 de abril de 2015 e nessa etapa do processo temos 

apenas um pesquisador, conforme mostra o código de cores à direita do texto principal; o 

próprio editor de textos do Google Drive atribui uma cor a cada conta de email a qual está 

vinculada cada modificação do texto. Esses destaques, ou realces em cor, indicam sempre 

acréscimos. Para as eliminações, o texto é tachado, como vemos na figura 15.  

Neste diálogo, a assistente de Júlia, Alice, tenta aproximar-se da professora e indaga 

quanto ao que a teria impulsionado a idealizar esse projeto. A indagação inicia-se em um tom 

formal, o que evidencia a relação de hierarquia entre ambas, possivelmente, também, por 

causa do pouco tempo que têm trabalhando juntas no projeto, apenas um mês. Júlia, então, 

responde de forma bastante vaga, remetendo a uma época muito antiga, mais exatamente, à 

sua infância. Pela sua resposta, sabemos que a máquina é um projeto do avô, o que nos leva a 
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concluir que fosse, quem sabe, também um cientista. Ela, então, dá continuidade ao trabalho 

que, possivelmente, é uma herança de família. Assim, irá executar um trabalho planejado por 

um homem, mas que, nesse momento, passa a ser liderado por uma mulher, já que esta se 

mostra competente e desenvolve, provavelmente, no meio acadêmico, um arrojado projeto. 

Como se pode ver, ocorre aí uma inversão de valores e de ideologia no que concerne à postura 

feminina, o que, na verdade, é um subtexto relevante dessa adaptação em questão. 

O final do extrato termina com “[...] a verdade é que comecei por causa de minha 

mãe.”, seguido por um corte técnico e por um efeito sonoro, ou que se convenciona chamar de 

TEC, e que Klippert (1980) chama de “ruído” ou “som senoidal”, que introduz uma nova 

cena, sinalizado no roteiro por “corte técnico”. Logo em seguida, vimos a indicação de um 

efeito sonoro que deverá entrar pontualmente, em algum momento do roteiro, isso é, o som da 

caixinha de música. Como podemos acompanhar, esses cortes no diálogo citado nas figuras 

14, 15 e 16 são, com frequência, usados para retardar informações importantes da história e 

contribuir para aumentar o suspense que se deseja manter, ao longo da trama.   

Esse corte técnico, em específico, evidencia um adiamento da informação buscada por 

Alice, o que, claramente, corrobora para o clima de suspense que se estabelece. E o som da 

caixinha de música será o gancho para um flashback através do qual o leitor do roteiro é 

remetido, novamente, para a infância de Júlia. No passado é que se encontra a tão buscada 

informação que não só Alice, mas também o leitor, quer descobrir. Voltaremos a este 

flashback mais adiante. Após a suspensão, entra uma nova cena, a Cena 02 que, neste 

primeiro momento, não contempla o diálogo que buscamos analisar. 

Esse diálogo vai sendo modificado ainda dentro da Cena 01, que mantém o avô de 

Júlia como o primeiro construtor da máquina do tempo.  

Destacamos que, no arquivo que analisamos, aparecem duas formas diferentes para 

indicar acréscimos e eliminações. A primeira, como mencionamos, é um registro automático 

do Google Drive: o destaque, ou seleção do texto, na figura 16, e o tachado, que aparece na 

figura 15. A segunda forma são os operadores genéticos utilizados pelos roteiristas. Na figura 

16, percebemos a presença desses marcadores genéticos utilizados e já mencionados 

anteriormente. Apenas a título de lembrar o leitor deste texto, os dois marcadores presentes na 

figura 16 indicam palavras que foram acrescentadas < > ou apagadas [ ]. Destacamos, 

também, que essas modificações são de imediato salvas pelo Google Drive como acréscimos 

e, posteriormente, aparecerão como eliminações no histórico de trabalho do arquivo; isto é, 

ficando registradas as escolhas feitas, ao longo do processo. 

  A seguir, observamos o texto tachado: 
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Figura 15 – Versão 2 Diálogo 1 (25/05/2015 14:28) 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

O trecho removido do arquivo na figura 15 é reescrito, adiante, o que pode ser visto na 

figura 16, mas que corresponde à mesma versão, pois, como podemos ver à margem direita do 

texto do roteiro das figuras 15 e 16, foram modificações feitas simultaneamente. 

 

Figura 16 – Versão 2 Diálogo 1 (25/05/2015 14:28) 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

  

Na figura 16, de imediato, no trecho reescrito, observamos que é evidenciado o 

interesse de Júlia pelo projeto, o que fica mais claro com o acréscimo de: “Me interessei pelo 

assunto e acabei retomando”. Já na última parte do diálogo, temos que sua motivação maior 

foi a mãe. A motivação anterior do avô era sua esposa, a avó de Júlia que falecera da mesma 
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forma. Quando se perde que o avô tenha sido o criador da máquina do tempo, importa saber 

que Júlia criara sua máquina por causa da mãe. Não sabemos ainda porque a mãe estaria 

relacionada ao seu propósito.   

Destacamos que em todas as três versões deste mesmo diálogo na Cena 01, o avô de 

Júlia aparece como o primeiro responsável pelo projeto, apenas não tendo sido capaz de levá-

lo adiante porque a tecnologia de sua época não permitia. Mas, também, a dedicação de Júlia 

à referida pesquisa fica evidente, principalmente, a partir dos diálogos entre Júlia e Alice. Seu 

comprometimento para garantir o bom andamento dos trabalhos se mostra, em especial, ao 

sabermos que Júlia fica praticamente confinada ao espaço do seu laboratório, não tendo 

direito a se divertir, ou ter uma vida própria.  

 Na adaptação para peça radiofônica, apesar de existir um deslocamento do cientista O 

Viajante do Tempo, para a protagonista feminina Júlia, ainda há a figura de um homem 

responsável pelo grande projeto científico da construção de uma máquina capaz de viajar pelo 

tempo. Logo, é como se a figura do avô fosse um rastro do antigo poder patriarcal 

representado, em Wells, pelo protagonista O Viajante do Tempo. 

No roteiro, observamos uma mudança no que concerne à liderança do projeto quando 

o diálogo passa da Cena 01 para a Cena 02: 

 

Figura 17 – Versão 3 Diálogo 1 (10/06/2015 11:25) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A figura anterior ilustra quando o avô como o criador do projeto é tachado, ou seja, 
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apagado. Observamos acréscimos de falas da protagonista Júlia, que agora se apresenta como 

a responsável pelo projeto em questão. Ela começa a construir a máquina do tempo, quando 

ainda bem jovem, reconhecendo aquele projeto como a sua vida. Então, Júlia decide 

compartilhar a sua história e o seu projeto com a assistente Alice para que, no caso de ocorrer 

algum impedimento de sua parte, ou mesmo que acabe morrendo antes de concluir a 

empreitada, alguém a leve adiante.  

Na figura a seguir, temos o texto já “limpo”, sem os marcadores genéticos utilizados 

pelo grupo: 

 

Figura 18 – Versão 3 Diálogo 1 (10/06/2015 11:25) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Percebemos, ao final da fala de Júlia, que o empoderamento feminino marca o texto do 

roteiro citado, em especial, porque fica claro que se algo acontecer à professora caberá à sua 

assistente dar continuidade ao projeto. Logo, há uma herança feminina que se estabelece, 

então, mais forte do que nunca e que dá o tom do discurso. 

Observamos, então, claramente, uma ruptura da peça radiofônica com o texto de 

Wells. Primeiro, temos um distanciamento de tempo e espaço entre o texto escrito pelo autor 

inglês e sua adaptação contemporânea. E também, como dito anteriormente, na adaptação 

existe uma demanda diferente, tanto em relação às características dos gêneros peça 

radiofônica e romance, quanto em relação aos personagens: temos um deslocamento do 

gênero masculino para o feminino do protagonista, que tem suas implicações políticas.  

Como explicitado anteriormente, uma mulher como protagonista, ou melhor, uma 
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cientista, talvez fosse inconcebível para a Inglaterra vitoriana. Apesar da existência de 

cientistas naquele período e de uma crescente demanda dos movimentos feministas, o 

apagamento de seus nomes na história, ainda que muitas tenham contribuído para a ciência de 

forma significativa, evidencia a repetição de um discurso falocêntrico. 

Quando Júlia passa a ser a principal responsável pela criação da máquina, enquanto 

seu avô “desaparece” como mentor do projeto ao qual ela dá continuidade, percebemos que 

Júlia está afastada de um “lugar de mulher” que foi historicamente construído e que tem sido 

excessivamente representado nas diversas formas de produções artísticas como lugar de 

verdade, inclusive no romance The Time Machine, considerando a época em que foi 

publicado. 

No pensamento essencialista da oposição binária, feminino-masculino, “[...] 

usualmente se concebem homem e mulher como polos opostos que se relacionam dentro de 

uma lógica invariável de dominação-submissão.” (LOURO, 2014 p.35). O que se percebe é 

que tal lógica projeta “[...] outros pares de conceitos, como ‘produção-reprodução’, ‘público-

privado’, ‘razão-sentimento’, etc. Tais pares correspondem, respectivamente, ao masculino e 

ao feminino.” (LOURO, 2014 p.36). Tal dicotomia acaba por criar papéis de gênero, que 

costumam ser exercidos segundo uma perspectiva que prioriza o aspecto biológico dessa 

configuração. Dessa forma, às mulheres cabe determinada expectativa social, que deve ser 

preenchida.   

A oposição “razão e sentimento”, discutida por Louro (2014), é uma das causas do 

pensamento que apresenta, com bastante frequência, a figura masculina numa posição 

hierárquica superior, como a de cientista, papel em que costuma dominar a razão, a 

objetividade. Mas o que vemos no romance de Wells, The Time Machine, não se repete em 

sua adaptação, A Máquina do Tempo. O papel do cientista se torna o papel da cientista, de 

Júlia, ao lado de sua assistente, outra mulher, Alice. Logo, podemos interpretar Júlia como 

uma mulher que escapa a um perfil estereotipado de mulher, ou seja, de submissa, emotiva, 

fragilizada.  

Entendemos, a partir de Butler (2015), que existem identidades de gênero, que estão 

para além de uma noção normativa da “inteligibilidade cultural”: e que são assumidas como 

um descontínuo ou como incoerentes, tornando-se proibidos em suas expressões na 

sociedade.  Assim, para a autora:       

 

[...] certos tipos de “identidade de gênero” parecem ser meras falhas do 

desenvolvimento ou impossibilidade lógicas, precisamente por não se conformarem 

às normas da inteligibilidade cultural. Entretanto, sua persistência e proliferação 



90 

 

criam oportunidades críticas de expor os limites e os objetivos reguladores desse 

campo de inteligibilidade e, consequentemente, de disseminar, matrizes rivais e 

subversivas de desordem do gênero. (BUTLER, 2015 p.44) 

 

É importante entender o uso do termo “gênero” neste sentido. De acordo com Scott 

(1995), a palavra “gênero”, quando usada pelas feministas norte-americanas, aparece como 

uma forma de rejeitar um determinismo biológico, que pode ser percebido a partir de termos 

como “sexo” ou “diferença sexual”. Este determinismo implica que o sexo, por ser 

considerado uma característica biológica é consequentemente tomada como “natural”, 

determina o gênero da pessoa em questão, e, assim, determina questões psicológicas e 

comportamentais. Partindo desta noção,“[...] uma pessoa é o seu gênero na medida em que 

não é o outro gênero, formulação que pressupõe e impõe a restrição do gênero dentro desse 

par binário.” (BUTLER, 2015 p.52). A existência de gêneros que não correspondem às 

categorias binárias e deterministas evidenciam que gênero não pode ser biologicamente 

determinado, mas que é de fato, uma construção cultural (BUTLER, 2015).   

Mesmo quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a 

própria “cristalização” é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários 

meios sociais (BUTLER, 2015 p.69). Ainda que gênero seja pensado para a diferenciação dos 

sexos, criando assim, “cristalizações” socialmente estabelecidas, essas cristalizações não dão 

conta da experiência. Assim, Scott (1995) também observa que: “[...] os homens e mulheres 

reais não cumprem, nem cumprem literalmente, os termos das prescrições de sua sociedade ou 

de nossas categorias analíticas.” (SCOTT, 1995 p.88). É interessante observar que Júlia 

representa o quão vazias são as categorias de feminino e masculino, como já teorizado por 

Scott (1995): 

 
[...] reconhecemos que “homem” e “mulher” são ao mesmo tempo, categorias vazias 

e transbordantes. Vazias, porque não têm nenhum significado último, transcendente. 

Transbordantes, porque mesmo quando parecem estar fixadas, ainda contêm dentro 
delas definições alternativas, negadas ou suprimidas.” (SCOTT,1995 p.93) 

 

Dessa forma, em A Máquina do Tempo, a protagonista Júlia, como cientista, está 

afastada do seu papel de gênero, ou do que se espera dela socialmente. E assim, sua 

representação nos permite pensar numa mulher que não apenas foge ao estereótipo, àquele 

propagado na Era Vitoriana, que Weena, a personagem da raça eloi que acompanha o 

Viajante do Tempo, parece representar, como também, não se apresenta como um discurso 

unidirecional do que é ser mulher. 

Destacamos a pertinência desta representação da protagonista feminina no roteiro, 
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especialmente se considerarmos que, na área das ciências exatas no Brasil, em particular, da 

física, a presença de mulheres ainda é bastante tímida. Andrade (2014) afirma que, no Brasil, 

este quadro pode ser explicado pela educação destinada às mulheres, historicamente, voltadas 

para os cuidados com o lar. A autora salienta que partindo desta mentalidade, uma carreira na 

área de exatas não parecia adequada para a maternidade.  

É importante destacar que, no Brasil, a educação superior para as mulheres foi tardia. 

Apenas em 1879, tiveram direito de adentrar nas universidades. O seu ingresso na área das 

ciências exatas ocorreria apenas duas décadas após o acesso das mesmas à Academia; 

somente na década de 40, o Brasil teria a primeira mulher formada em Física. O que pode ser 

compreendido também pela ausência no país de grandes laboratórios de pesquisa na área. Isso 

ainda se reflete na atualidade. Em termos gerais, ainda segundo a autora, apenas 15% dos 

profissionais formados em Física são mulheres (ANDRADE, 2014).   

Mas Andrade (2014) evidencia que o estudo da Física não parece apresentar atrativos 

para as mulheres no Brasil, ainda que elas possuam afinidade com a área de exatas, mais 

afeitas à Engenharia ou mesmo à Matemática. A Física oferece a habilitação em licenciatura 

apenas para lecionar no ensino médio, o que segundo a autora, reduz possibilidades no 

mercado de trabalho. Ao contrário da Matemática, que habilita o formando a ensinar até 

mesmo no fundamental e nas séries primárias. A opção da formação de bacharelado parece 

não apresentar atrativos por exigir anos de estudos e dedicação integral, o que, aparentemente, 

entra em conflito com a maternidade. Tudo isso contribui, também, para o estereotipo que se 

manteve por muitos anos de que a profissão de um físico tenderia a ser mais exercido por um 

homem, alguém que pudesse viver totalmente dedicado ao seu trabalho. Aliás, este é o papel 

que vemos Júlia desempenhar, no início da trama, ao viver isolada no seu laboratório.  

 Mas para compreendermos a construção da personagem Júlia e seu desenvolvimento, 

ao longo do roteiro, observemos o diálogo que ocorre na cena 02, em que conta à sua 

assistente sobre o projeto da máquina. A cena se inicia com um flashback, ou um desvio do 

tempo presente da narrativa, marcado por efeitos sonoros, recurso utilizado pelos roteiristas 

da peça radiofônica para mostrar outros aspectos da vida de Júlia em outros tempos e, quem 

sabe, possíveis gatilhos para as suas motivações do presente, cujas raízes estariam na infância. 

O que percebemos é que, na peça radiofônica, não predomina a simples narrativa de uma 

história contada, mas há uma alternância de breves narrações intercaladas, principalmente, por 

diálogos, músicas, efeitos sonoros diversos que introduzem, muitas vezes, eventos do passado 

ou que antecipam ações futuras dos personagens, além de ocorrerem pausas e toda a sorte de 

recursos, que possam trazer dinamicidade ao texto (CAULFIELD, 2009).  
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Segue flashback, que mostra diálogo entre uma criança, que sabemos ser Júlia, e sua 

mãe: 

 

Figura 19 – Versão 1 Diálogo 2 (27/04/2015 16:46) 

  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

As figuras 19 e 20 ilustram a primeira versão deste diálogo, que aqui foi apresentado, 

em sequência para que fosse possível, através da captura das telas, destacar o que se deseja 

mostrar; mas ambas as capturas fazem parte da mesma cena de uma mesma versão. 

Destacamos que o roteiro da cena está em cores diferentes e que os comentários, à margem 

direita, mostram, também, tons diversos, que indicam modificações vindas de contas de email 

diferentes.   

 

Figura 20 – Versão 1 Diálogo 2 (27/04/2015 16:46) 

    

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Podemos observar que a digressão temporal, logo de início, é marcada pelo efeito 

sonoro de uma caixinha de música; esse TEC aparece em letra maiúscula, antecedendo o 

diálogo e, certamente, visando ambientar ou contextualizar um momento da infância de Júlia. 
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Essa música estaria ligada, de alguma forma, à memória da protagonista, ou seja, à lembrança 

de um evento ocorrido no passado. No roteiro, Júlia brinca com a mãe, que se afasta dela para 

buscar uma boneca de louça para dar à criança. 

Em seguida, temos outro TEC, que indica a movimentação da personagem pela casa; 

ela sobe as escadas e, logo adiante, há outra indicação sonora de que a boneca de louça é 

derrubada no chão e se quebra. Júlia chama por sua mãe e, não sendo atendida por ela, vai ao 

seu encontro. Ao que parece, ao alcançar a mãe, Júlia a vê no chão. Esta parte da construção 

do roteiro é ambientada por uma música de suspense, uma trilha em tom grave, que introduz 

uma situação de sofrimento da protagonista. Toda a ação da cena é apresentada por meio de 

gritos e efeitos sonoros cheios de desespero e angústia, o que as rubricas da cena enfatizam, 

como se pode observar. Entendemos por rubrica as orientações dramáticas escritas para a 

interpretação, que visam orientar tanto os atores, quanto os diretores. Elas expressam 

sentimentos e sua intensidade, assim como gestos dos personagens (KICKHÖFEL, 2015). O 

roteiro dessa peça radiofônica segue a orientação de Maciel (2003, p.32-33), ao comentar 

roteiros para a dramaturgia: “A rigor, [...] qualquer manifestação da expressão dramática – 

não conta uma história. Mostra uma história”. 

Na figura 21, que traz ainda parte da cena 02, o documento de processo em análise 

assume características da estrutura de um roteiro, embora não contenha rubricas: 
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Figura 21 – Versão 2 Diálogo 2 (11/05/2015 17:42) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora   

 

Assim, na figura 21, vemos que os nomes dos personagens aparecem em negrito, bem 

como a indicação do número da cena e os efeitos sonoros da caixa de música, dos passos e da 

boneca de porcelana quebrando, estando o registro desses efeitos também em itálico. 

Novamente, cores diferentes no manuscrito revelam contas de e-mails diversas, portanto, 

diversas interferências, o que denota a autoria coletiva e colaborativa da escritura. 

Este diálogo foi modificado no dia 10 de junho de 2015, sendo também reescrito 

juntamente com parte da Cena 03. No entanto, antes desse flashback, Júlia explica 

brevemente à assistente o que a levara a pensar em construir uma máquina do tempo, o que 

ainda não constava das figuras 15 e 16; logo, trata-se de rasuras de acréscimo dessa nova 

versão do roteiro. Podemos perceber, ainda, que no momento que o nosso recorte, diálogo 1 

passa da Cena 01 para a Cena 02, o flashback de Júlia, ou seja, aqui o recorte diálogo 2, é 

também imediatamente passado da Cena 02 para a Cena 03.  

Destacamos a breve explicação de Júlia que na última versão da Cena 02. Este trecho 

não fez parte do diálogo 1 já que seria retomado para a análise do diálogo 2 e não 

contemplava o objetivo da nossa análise anterior.  

 

JÚLIA: (Suspira profundamente) Alice, você precisa entender, eu tenho que te 

contar tudo de uma vez por todas. Não temos tempo! A minha avó morreu 

subitamente aos 35 anos. Meu avô passou o resto da vida louco, só falava em voltar 
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no tempo e salvar a minha avó. Quando eu tinha 7 sete anos minha mãe morreu do 

mesmo jeito! (Suspense) Subiu as escadas do meu quarto, tão linda e cheia de 

energia, pegou a minha boneca nas mãos, caiu e morreu. Ela também morreu aos 35 

anos, Alice. Nenhum médico ou biópsia, nada foi capaz de nos revelar o porquê. 

Lembro como se tivesse acabado de sair do enterro da mamãe agora. A chuva, a 

grama, o cheiro da terra molhada, meu pai... (PRO.SOM, 2015 p.5 grifo do autor)  
 

Nesta fala, Júlia explica uma misteriosa coincidência, que vem acometendo as 

mulheres de sua família. O mesmo mal que acometera sua avó, levara também sua mãe, e, 

quem sabe, a vida da própria Júlia poderia acabar da mesma forma, aos 35 anos. O gancho de 

ligação entre esta cena e a que a antecedeu é a menção à chuva, que desperta, em Júlia, a 

imagem olfativa do cheiro da terra molhada. Logo, é essa descrição de sensações através dos 

sentidos que faz a transição de Júlia do presente para transportá-la, em meio ao seu diálogo 

com Alice, a um momento traumático do passado: o enterro da mãe. Logo, o cheiro de terra 

molhada para a protagonista está relacionado a uma memória dolorosa de infância, utilizando-

se os roteiristas de um recurso da peça radiofônica, que Balsebre (2007) chama de “palavra 

imaginada”; ou seja, a palavra que tem a capacidade de desencadear, através da construção do 

roteiro, imagens na mente do ouvinte via indicações tanto linguísticas, quanto sonoras, o que 

se pode identificar nos recortes comentados e nos que seguem:  

 

Figura 22 – Versão 3 Diálogo 2 (10/06/2015 17:42) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Na figura 22, podemos ver que a indicação de cena “Cena 02”, logo no início, aparece 
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tachada e foi apagada por um dos roteiristas. Seu nome foi inserido logo após “Cena 03”. No 

entanto, na referida figura, omitimos o seu nome, bem como os dos outros roteiristas, em 

outros documentos de processo, para não os expor nesta análise.  

Os acréscimos anteriores a esta versão, indicados pelos operadores genéticos, também 

foram revistos; aparecem tachados e eliminados desta versão porque a cena foi reelaborada.  

Quanto aos TECs, bem como às falas de Júlia e Caroline, a mãe de Júlia, foram tachados, 

tendo o diálogo sido completamente modificado.  

A cena passa, então, a ser introduzida por uma ambientação sonora diferente: “Trilha 

sonora melancólica. Som de chuva”. A nova trilha sonora irá conduzir o ouvinte, durante toda 

a cena, a experimentar um tom de tristeza, o que é transmitido através do sentido da audição. 

Logo, segue um diálogo entre Júlia, ainda criança, e o pai, citado na figura 23, versão 3: 

 

Figura 23 – Versão 3 Diálogo 2 (10/06/2015 17:42) 

     

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

No início desta cena, como vemos na figura 23, Júlia pergunta ao pai qual o motivo de 

todas as pessoas ao seu redor vestirem roupas pretas. Esse impacto cromático remete à ideia 

de morte, juntamente com a indicação de que a cena se passa em um enterro e com uma 

ambientação sonora melancólica. E Júlia continua indagando a seu pai sobre o que estaria 

acontecendo ao seu redor, não sendo capaz de entender exatamente a gravidade da situação. O 

breve diálogo entre a protagonista e seu pai é cortado por um TEC, que indica o fim do 

flashback, e, assim, o fim do diálogo que nos propusemos a analisar.  
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A substituição da memória de Júlia com a mãe, no momento em que adoeceu, por uma 

memória em que a protagonista, presente no enterro de sua mãe, ainda não compreende muito 

bem sua ausência, nos parece uma forma de tentar aproximar a experiência da personagem 

dos ouvintes. Na escaleta do roteiro de A Máquina do Tempo, salvo no Google Drive, 

podemos observar que este era o objetivo dos escritores desde o início:  

 

Figura 24 – “Memórias do futuro – escaleta – 08/06/2015” (20/04/2016 09:45) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A escaleta destaca o que as escritoras planejaram manter do romance de Wells em sua 

adaptação. Ao mesmo tempo, observamos que houve uma preocupação em adicionar 

elementos que são próprios do gênero para o qual a história será adaptada, já que a tradução 

teria a finalidade de levar o texto de Wells para outra mídia e outro gênero, uma peça 

radiofônica em audiolivro. Por isso, destacamos a intenção das escritoras de começar a 

história com uma “ação frenética”, uma característica do audiolivro em que se busca seduzir o 

ouvinte logo nos primeiros minutos da peça (CAULFIELD, 2009). 

Observamos, também, que, no planejamento da escritura, as autoras buscaram, desde 

logo, construir um roteiro de modo que o ouvinte do audiolivro se identificasse com a 

experiência de vida da protagonista.  Este aspecto da construção do roteiro está relacionado, 

de algum modo, com um tipo de problema que precisa ser resolvido, considerando que, na 

peça radiofônica, assim como nos enredos de quaisquer histórias dramáticas, é necessário que 

exista um obstáculo para ser superado. A partir deste problema, é que se desenrola a ação da 

trama (MACIEL, 2003).  

No que concerne ao problema, o motor para a ação de Júlia é descobrir um meio de 

controlar a morte, mais exatamente, a cura para um mal que vem assolando as mulheres da 

sua família. Quando, na história, ocorre o confronto entre a ação – no caso, a questão da 
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construção da máquina do tempo e a viagem para o futuro -  com o problema - descobrir 

como dominar a imortalidade -, temos a resolução da questão, segundo Maciel (2003). Mas, 

como pudemos constatar, durante o confronto entre a ação e o problema, em A Máquina do 

Tempo, ocorre uma mudança na protagonista e o propósito da ação passa a ser revertido, ou 

melhor, visto de outra forma por ela. A morte parece não mais a assustar, aprendera que faz 

parte do ciclo da vida. Morrer é também renascer.  

No diálogo que nos propomos analisar a seguir, observamos que a protagonista Júlia, 

afastando-se do estereótipo feminino, num primeiro momento, como demonstramos na análise 

do Diálogo 1, se apresenta seguindo o estereótipo do Físico, ou seja, do cientista, que se isola 

do mundo em prol de sua pesquisa.  

Nesse segundo diálogo, que nos propusemos a estudar, que aqui convencionamos 

chamar Diálogo 3, faz parte da Cena Final, ou Cena 016, que evidencia a mudança que se 

opera em Júlia, após a viagem no tempo. Este diálogo sofreu poucas modificações genéticas, 

ao longo das três versões aqui analisadas. Mas podemos destacar duas mudanças em Júlia, 

que ficam evidentes no processo de escrita.     

A cena começa com a máquina retornando ao tempo do início da história, no tempo 

“atual”. Somos levados de volta ao laboratório de Júlia e ela é recebida por sua assistente, 

Alice.  Assim que se depara com a assistente, Júlia passa a tratá-la com certa intimidade, que 

parece estranha à outra, considerando a personalidade pouco amigável da cientista, no começo 

da trama.  Afinal, já observamos que Júlia fazia questão de manter certa hierarquia com 

relação à sua assistente, aliás, assumindo um comportamento muito próximo à rainha dos 

Morlocks. Essa rainha tinha uma atitude de uma verdadeira “coronela” como Rago (2004) 

apresenta o termo, se quisermos pensar em termos caricaturais: Mas vamos acompanhar o 

diálogo entre Júlia e Alice, quase que no final da história: 

 

JÚLIA: Hmm… Quantos anos tem mesmo o seu filho, Alice?  

ALICE: O Dudu? O meu lindo já vai fazer seis anos dia dois de dezembro, daqui a 

dois dias. Inclusive, estamos organizando uma festinha. Sabe como é festa de 

criança, né? Vai ser lá no meu AP mesmo, eu gostaria muito que a senhora fosse… 

JÚLIA: (Fala pausadamente e aflita) DOIS DE DEZEMBRO? (Gritando) SÓ 

FALTAM DOIS DIAS?! É o dia do meu aniversário, Alice!!! 

ALICE: (Animada) Ah, que ótimo! Então, a senhora pode ir na festa do Dudu, vai 

acabar cedinho, e depois a gente vai comemorar o seu aniversário. (Super animada) 

Ou a senhora quer organizar uma festa?! Eu posso ajudar, vai ser ótimo. 

(Alice dá uma pausa, respira fundo e continua) Doutora Júlia, não acredito que já 

trabalho há dois anos com a senhora e nunca comemoramos o seu aniversário! 
JÚLIA: (Zangada, nervosa, falando alto) Pare de falar tanta bobagem, menina! E já 

que você vai ficar aqui e parece que não está com um pingo de sono, vá checar o 

painel de controle da máquina e confira o kit dentro da mochila!(PROSOM, 2015 

p.16 grifo do autor) 
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Existe um distanciamento hierárquico entre as duas personagens, que Júlia parece 

desejar manter ao dar ordens à assistente, apesar de tratá-la de forma mais amigável, que no 

início. Observemos que tinham tão pouca intimidade uma com a outra, que se conheciam há 

dois anos e Júlia sequer sabia a data do aniversário de Alice, que era a mesma de Dudu, 

filho de Alice. Mas Júlia, apesar de se mostrar mais próxima de Alice, ainda guarda traços 

muito encontrados em estereótipos na literatura – a exemplo do próprio Viajante do Tempo 

de Wells – de cientistas racionais e que vivem totalmente isolados, aclamados por sua 

genialidade; no caso de Júlia, ela ignora o convite para participar do aniversário do filho da 

assistente porque sua mente está voltada para sua pesquisa. Essa característica de 

isolamento tem representado a ciência e, principalmente, homens da ciência, que precisam 

ser pessoas sérias, desprovidas de emoções e pouco sociáveis.    

Lembramos do começo da história, a protagonista parece focada em um objetivo 

único. Ainda que seu objetivo tenha relação com um trauma de infância, percebemos que, 

ao voltar-se inteiramente para o projeto, Júlia se isolou das outras pessoas e acabou 

mantendo uma postura completamente alheia aos acontecimentos ao seu redor. 

Interessante trazer aqui um comentário da crítica Rago (2004), que destaca que não 

há necessidade da mulher “masculinizar-se” para que possa adentrar a esfera pública e ser 

reconhecida por seus feitos. Segundo ela, o próprio feminismo começou a criticar práticas 

masculinas opressivas e passou a valorizar certas características, que têm sido culturalmente 

relacionadas às mulheres, como serem excessivamente emotivas, impulsivas e frágeis. 

No roteiro em análise, a mudança de Júlia decorre das suas experiências no futuro. Ela 

consegue viajar no tempo, o que acontece na Cena 03 do roteiro da peça radiofônica. 

Alcançando o ano de 2120, ela descobre uma pista capaz de conduzi-la até o objetivo de 

alcançar a imortalidade, o que a impulsionaria para o futuro. Aparentemente, a tecnologia 

havia avançado, então, o suficiente para que os humanos pudessem retardar a morte. 

Ao decidir lançar-se para o futuro, em oitocentos mil anos, chega até o mundo dos 

elois e dos morlocks.  Mas ocorre um acidente com ela e sua máquina logo desaparece; por 

isso, a personagem se vê presa naquele mundo onde habita a raça dos elois, que vivem nas 

ruínas de um passado glorioso. 

Em sua incessante busca pela máquina, apesar dos avisos do eloi Rudá de que ela 

estaria adentrando por terrenos perigosos, Júlia decide seguir para os domínios dos morlocks, 

comandados por uma rainha autoritária, que nos faz lembrar a Rainha de Copas do livro de 

Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll.  Irritada com Rudá, que não a ajuda a 

procurar sua máquina do tempo, Júlia acaba assustando os eloi, que fogem correndo em 



100 

 

direção a um rio. Um dos eloi se afoga, enquanto ela ajuda Rudá.  Isso ocorre na Cena 10: 

 

 

SOM DE MERGULHO. SOM DE GRITOS DOS ELOIS. SOM DE ÁGUA 

AGITADA.  
JÚLIA: Calma! Olha pra mim e me escuta! Tente ficar de pé! (Gritando) Rudá, 

olha pra mim, olha pra mim! Respira! Fica calmo!  

RUDÁ: (Desesperado) No pode! 
JÚLIA: Venha, levante, fique em pé!  

RUDÁ: (Desesperado) No Júlia! Ustê no salva Rudá! No pode! 

JÚLIA: Pegue na minha mão! Isso. Pronto, calma. Rudá, ali tem outro se afogando!  

SOM DE ALGUÉM NADANDO VAI FICANDO MAIS FRACO, E PÁRA. 
JÚLIA: (Desesperada) Ele está morto. Rudá, ele morreu! O que fazemos? 

RUDÁ: Júlia, non salva Rudá, non salva Eloi. (Fala em língua desconhecida). 

Sástrava! 

SOM DOS ELOIS RESPONDENDO A RUDÁ.  

SOM DE DUAS PESSOAS SAINDO DA ÁGUA. 
JÚLIA: O que você disse, Rudá? Não pode salvar? 

RUDÁ: Ustê no salva. Olía, eston tirando dágua corpum de Eloi. 
JÚLIA: (Consciência) Não posso acreditar que até no futuro vou ter que lidar com 

isso mais uma vez! E eles não se importam em morrer. 

RUDÁ: Eloi planta semente. Eloi és fruta em parte de dentro. 

JÚLIA:  Plantar a semente? Do que você está falando? 

RUDÁ: Todu Eloi és um fruta podentro! 

ELOI 1: (Gritando) Maramujão! 

 SOM DE PESSOAS COMEMORANDO. ELOIS CANTANDO TODOS 

JUNTOS.  
RUDÁ: Mírra, Júlia! Eloi morre e vira fruita! Nasce natureza! Corpum de Eloi és 

bom di plantá! 

JÚLIA: Como assim, Rudá? Acha mesmo que alguém pode ser substituído por uma 
planta? 

RUDÁ: Non esso! Non! Elois mudar, nascer! 

JÚLIA: Mas vocês não ficam tristes? Digo... ele morreu… 

RUDÁ: Non! Morrir es como revivir. Floris morre ninverno e depués renasce 

primavera. Eloi vira maramujão. (PROSOM, 2015 p.18-19 grifo do autor) 

 

 

 Júlia se surpreende com a reação dos elois diante da morte. Eles não ajudam alguém 

em perigo, como também, não aceitam ajuda diante de riscos. A morte para os elois é algo 

encarado com naturalidade, como parte do ciclo da vida, da própria natureza. Essa atitude é 

chocante para Júlia, obcecada em descobrir no futuro como dominar a imortalidade, conhecer 

um tempo em que a morte não é mais encarada com pesar.  

Mesmo durante a gravação da peça radiofônica, houve um questionamento quanto à 

interpretação do ator, que empresta sua voz a Rudá, por não demonstrar a aflição esperada 

diante da morte. Recuperamos esta conversa entre a atriz que interpreta Júlia, aqui 

convencionamos chamar de interlocutor 2 ou “I2”, que, no momento, dirigia a interpretação 

do ator, e uma das escritoras do roteiro, aqui chamada de interlocutor 1, ou “I1”, no arquivo 

de vídeo M4H00494.MP4: 
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I1: ... você não acha que essa cena no começo tinha que ser um pouco mais aflita, 

não?! 

I2: qual? 

I1: essa do afogamento. 

I2:é porque acho que isso vai ser mais meu do que dele, sabe? 

I1: sim, entendi. ele bastante calmo mesmo e você... 

I2: é, na hora eu vou ter que... entendi 

 

Houve uma preocupação em demonstrar, na gravação, que o sentimento de pavor e 

aflição em relação à morte por afogamento era de Júlia, não do eloi. Entendemos que este 

episódio a impacta profundamente, sendo um dos pontos de virada na história, que levam a 

mudanças na personalidade de Júlia, ao final da trama.  

Outro acontecimento que influencia o desenvolvimento da personagem Júlia é o 

encontro da protagonista com a rainha dos morlocks. A rainha é uma pessoa cruel, obcecada 

por seus objetivos, e que não consegue aceitar a opinião de ninguém. É também uma pessoa 

que não mede esforços para alcançar seus objetivos. Júlia encontra a máquina do tempo nos 

aposentos da rainha e é quase morta por ela porque, assim com Júlia, ela também buscava a 

imortalidade e a ideia de usar a máquina do tempo para fugir de sua realidade a seduziu. Júlia 

escapa de seu domínio por ter sido seguida por Rudá, e é com a ajuda dele que a cientista 

retorna ao presente. 

No final da Cena 015, Júlia reconhece no eloi Rudá o motivo das mudanças de sua 

percepção sobre a vida: 

  

JÚLIA: Vamos, Rudá! Me ajude a abrir isso! A rainha está morrendo e os outros 

Morlocks também. Aquela luz é mais forte que a lanterna! Vamos! 
RUDÁ: Júlia, foge! Rainha chamandum Morlocks, muitos Morlocks, eles vindo 

aqui!  

JÚLIA: (Gritando, chorando) Não, Rudá. eu não posso te deixar aqui! Se não fosse 

por você, eu já teria morrido.  

RUDÁ: (Gritando) Não, Júlia. Aqui meinha casa. Yo volto primavera, lembra, 

Júlia? Foge! Tem sementes de maramujão no saco preto da monchila de Júlia. Planta 

su casa, para lembrar de Eloi! 

JÚLIA: Você me ensinou o que eu jamais eu seria capaz de aprender! Eu vou! Eu 

vou para destruir tudo sobre esse projeto! Para que ninguém seja tão estúpido quanto 

eu! Adeus, Rudá! 

SOM DE MUITOS MORLOCKS ROSNANDO SE APROXIMANDO. SOM DE 

CORRIDA. PORTA DO CARRO FECHA COM FORÇA. 
MÁQUINA: Bip....bip...bip… Digite o local de origem e o local de destino. 

(PROSOM, 2015 p. 37 grifo do autor) 

 

 

 

Júlia retorna ao seu presente, decidida a acabar com o próprio projeto voltado para a 

imortalidade, já que volta com uma visão diferente sobre a morte, que vivenciara nas 
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experiências com Rudá. Além disso, o embate travado com a rainha faz com que ela perceba 

que, possivelmente, ao continuar vivendo daquela forma, em isolamento, no seu laboratório, 

acabaria se tornando alguém como a rainha dos Morlocks. Uma figura que amedronta, 

seguindo um modelo autoritário e ditatorial.    

O diálogo que Júlia trava com sua assistente, ao retornar da viagem no tempo, 

evidencia tais mudanças. Um esboço desta cena já aparece no arquivo “Esqueleto do roteiro”, 

que pode ser visto na figura 14, em que já havia sido demarcado a mudança que a personagem 

sofreria após a experiência da sua viagem no tempo. Destacamos que esta modificação data 

do dia 22/04/2015, alguns meses antes da redação da cena. O resumo da cena, baseada neste 

primeiro esboço da personagem, se encontra no arquivo “Memórias do futuro – escaleta – 

08/06/2015” e o resumo do terceiro ato, que corresponde ao diálogo 3, foi incluído apenas na 

data conforme a figura 25 a seguir: 

 

Figura 25 – “Memórias do futuro – escaleta – 08/06/2015” (10/06/2015 16:53) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

   

Observamos que a cena havia sido planejada de forma que a personagem passasse por 

uma transformação ou desenvolvimento no decorrer da trama. O que acontece no diálogo, 

após o retorno do futuro, é que Júlia age de forma diferente de antes. Ela retorna acreditando 

ter levado meses desaparecida no tempo, apenas para encontrar o laboratório da mesma forma 

que deixara, minutos atrás, pois, ali, o tempo não passara. A ínfima passagem de tempo que 

ocorrera entre a sua ida ao futuro e retorno é marcada pela presença de uma chuva rápida que 
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caíra e que deixara, no ar, um cheiro de terra molhada, imediatamente percebido por Júlia: 

 

ALICE: Doutora Júlia?! Doutora Júlia?! O que aconteceu?! A senhora está bem?! 

Seu cabelo, sua roupa, seu queixo?! 

JÚLIA: Alice! 

SOM DA PORTA DO CARRO ABRINDO. 

JÚLIA: (Falando alto, rindo) Ah, Alice, que bom te ver! 
ALICE: Doutora Júlia?! Ai meu Deus! (Alice arrasta uma cadeira). Sente aqui, 

professora! Eu vou buscar um pouco de água pra senhora. 

JÚLIA: Alice, esse cheiro está maravilhoso, levemente ácido... 

ALICE: Oi?! 

JÚLIA: O café! Maravilhoso! Traga uma xícara, Alice, por favor. 

ALICE: (Receosa) Tudo bem, Doutora, mas o que aconteceu? A senhora não quer 

ir ao médico? Está se sentindo bem? 

SOM DE JANELAS SENDO ABERTAS. 

JÚLIA: Venha, Alice, me ajude a abrir essas janelas, desligue um pouco esse ar 

condicionado. (Inspira e expira o ar com força) Choveu agora há pouco, Alice? 

ALICE: Sim, choveu… a senhora só percebeu agora?! 
JÚLIA: O ar quente que sobe do asfalto molhado, o cheiro de terra dos canteiros 

encharcados pela chuva entra sem pedir licença e invade meus pulmões. Não é 

maravilhoso, Alice?! (PRO.SOM, 2015 p.48 grifo do autor) 
 

Lembramos que, num momento anterior à viagem no tempo, o cheiro de terra 

molhada, para a protagonista, estava relacionado com a memória dolorosa da perda de sua 

mãe, e também, do pai. Após passar pela experiência da viagem ao futuro, o cheiro de terra 

molhada e da chuva se torna uma experiência agradável, com o qual a protagonista se 

compraz. Entendemos, então, que o cheiro de terra molhada foi um recurso imagético 

utilizado no roteiro para que, aliado ao efeito sonoro de chuva, não apenas provocasse os 

sentidos do ouvinte do audiolivro, como também, pudesse demarcar a mudança da 

protagonista.  

Quando retornar, a primeira atitude de Júlia, como podemos observar no roteiro, logo 

após a cena citada acima, é romper a hierarquia marcada, em especial, pelo pronome de 

tratamento usado por Alice para se referir à professora. Isso denota uma tentativa de se 

aproximar de Alice que, daquele ponto em diante, deixa de ser uma simples assistente para se 

tornar mais uma parceira de trabalho. Alice fica atônita com o comportamento de Júlia e não 

consegue, de fato, entender o que está acontecendo, como se pode observar: 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Figura 26 – Versão 1 Diálogo 3 (15-06-2015 01:39) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

Esta primeira versão, como podemos perceber pelo recorte citado, mostra que todo o 

texto está selecionado porque foi escrito em outro editor de texto e depois copiado no 

documento do Docs no Google Drive em sua íntegra. Assim, não tivemos acesso às mudanças 

ocorridas nessa parte do roteiro antes de aparecer como primeira versão no Docs. O mesmo 

que ocorreu com as modificações no diálogo 1, que podemos ver pela figura 14.   

A segunda versão deste diálogo apresenta algumas modificações, que intencionam 

acentuar a mudança na personalidade de Júlia. Essas foram as mudanças destacadas em cores 

diferentes pelo próprio editor de textos do Google Drive que, como dito anteriormente, 

remetem às contas de email dos diferentes indivíduos que fizeram intervenções no texto no 

mesmo, ou quase no mesmo instante: 
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Figura 27 – Versão 2 Diálogo 3 (28/06/2015 15:49)

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

Vemos, na figura 27 que a palavra “nossa” em letra minúscula está tachada, ou seja, é 

um termo que foi apagado durante a escrita; e, logo depois, temos a inserção de “NOSSA” em 

letra maiúscula. Essa modificação denota a cumplicidade que Júlia estabelece com sua 

assistente, a quem convida, explicitamente, a fazer parte do projeto. Também observamos que 

é inserida a frase “Uma criança precisa de toda a atenção possível dos pais!”. 

Na última versão deste diálogo, na figura 28, a seguir, observamos o trecho “limpo”, 

ou seja, sem marcações:   
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Figura 28 – Versão 3 Diálogo 3 (15/07/2015 16:24) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

Os acréscimos observados demostram que a protagonista, até então, totalmente 

desinteressada quanto àquela subjetividade, ou seja, quanto Alice, sua dedicação àquele 

trabalho, assim como sua família, não apenas passa a considerar Alice como sua igual, como 

também, passa a atentar para as necessidades de sua assistente.  A palavra “NOSSA” em letra 

maiúscula, denota a inclusão de Alice, por parte da protagonista, na importância da 

construção da máquina do tempo. Aquela deixa de ser uma empreitada realizada inteiramente 

por uma pessoa, ocasionando o apagamento de demais pessoas envolvidas, para tornar-se um 

trabalho que é reconhecido como tendo sido construído em conjunto. 

O acréscimo da frase que orienta Alice aos cuidados com sua família, demonstra 

também a mudança em Júlia, que provavelmente, pode ter sido para sua assistente, bastante 

rigorosa, torna-se mais flexível e observadora.  

Assim, quando Júlia retorna de sua empreitada científica, ainda que não tenha 

conseguido alcançar seu objetivo, torna-se uma pessoa diferente, mais atenta tanto a própria 

vida, quanto a vida das pessoas com quem, de certa forma, têm convivido, esta mudança 

demonstra de forma bastante potente a característica marcante do feminismo que: 

 

[...] firmou um compromisso social, principalmente num país em que nasce pelo 

impulso e pela iniciativa de mulheres ativistas de esquerda, de presas políticas e de 

exiladas envolvidas com as lutas pela redemocratização e pela mudança social, ou 

seja, cercado por figuras que lutaram pela definição de uma identidade pública e 

ética da mulher prioritária à privada. (RAGO, 2004  p.9) 
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A protagonista não se torna uma ativista, que reivindica os direitos das mulheres.  

No entanto, quando Júlia abandona a postura radical de cientista que assumira, em especial, 

nas primeiras cenas, para buscar uma conciliação entre este espaço e o doméstico, o 

privado, com o intuito de também investir na sua própria qualidade de vida, além de assumir 

uma postura menos fechada, mais flexível; ela se torna capaz de abarcar, reconhecer e 

respeitar outras subjetividades, o que tem sido a postura do feminismo, principalmente, do 

feminismo brasileiro.  

Como uma personagem redonda, ou complexa (FORSTER, 1998), a protagonista 

Júlia passa da caricatura de uma mulher individualista e arrogante, que se investe, 

inicialmente, apenas do papel de uma pesquisadora genial, para assumir a postura de uma 

mulher de carne e osso, dominada por menos radicalismos, alguém para quem não apenas a 

razão, mas também as emoções contam na vida. É interessante observar que este perfil de 

cientista esboçado pelas escritoras do roteiro da peça radiofônica, contém uma noção de 

sujeito que abarca características estruturantes da Ciência Moderna.       

Em seu ensaio, “Da Crítica Feminista à Ciência”, em que Sardenberg (2007), 

apresenta a crítica feminista diante da ciência, em busca de uma epistemologia feminista, 

afirma sobre as características da ciência que:  

 

Preenhe da razão dualista, cartesiada, característica do pensamento iluminista, tal 

estruturação é baseada em uma lógica binária, construída a partir de pares de 

opostos, por exemplo: sujeito/objeto, mente/corpo, razão/emoção, 
objetividade/subjetividade, transcendente/imanente, cultura/natureza, ativo/passivo, 

etc. Para as feministas, o ponto chave é que essas dicotomias se constroem, por 

analogia, com base nas diferenças percebidas entre os sexos e nas desigualdades de 

gênero. (SARDENBERG, 2007 p.95-96) 

 

 

Sendo que os primeiros termos dos pares além de serem supervalorizados e de 

representarem, de fato, a ciência, e assim também, o homem; o outro lado da dicotomia é 

encarado como aquilo que deve ser subordinado, e que representa o feminino. Ora, 

discutimos anteriormente que tais pares se mostram irrealizáveis na realidade. No entanto, 

observamos que esses pares permanecem sendo perpetrados, afinal, mesmo as 

características estruturantes do saber científico são pensadas dentro de uma lógica de 

gênero, completamente excludentes em relação à mulher. 

O que constatamos é que, na peça radiofônica em análise, a construção da 

personagem Júlia detém, de fato, uma personalidade para além do feminino caricatural, que 

era repleto de um discurso que visava inferiorizar a mulher e que se pautava numa 

perspectiva em que os aspectos biológicos da divisão entre os sexos costumava se sobrepor 
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sobre a noção do conceito de gênero como uma construção social.  

O fato é que, no desfecho da história, a partir da análise da construção de Júlia, 

através de três diálogos distintos, observamos que a protagonista apresenta-se como uma 

mulher cientista, sem estar engessada, necessariamente, em um modelo de feminino ou de 

masculino. É uma subjetividade entre várias, não limitada por um padrão estereotipado de 

gênero. Trata-se de mais uma mulher entre diferentes mulheres, que vai sendo atravessada 

por diferentes experiências e se transformando, ao longo da trama, sem que possa ser 

aprisionada em um padrão feminino limitante, que a literatura, especialmente, nos séculos 

anteriores, costumava ser reproduzida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como se pode constatar, neste estudo, a Crítica Genética, de fato, tem expandido o seu 

objeto de investigação, incorporando no seu escopo obras artísticas as mais diversas, 

inclusive, encenações performáticas, dentre as quais, foi possível inserir a construção de uma 

peça radiofônica. Além disso, com o avanço tecnológico da contemporaneidade, os arquivos 

digitais se multiplicam, a cada segundo, sendo capazes de armazenar um volume de dados 

cada vez maior. 

Assim, a Crítica Genética, ao abarcar diferentes formas de arte, e até adentrar no 

campo da ciência para estudar diários de descobertas científicas, tem permitido que se 

descortinasse uma nova percepção dos documentos de processo. Afinal, a investigação de 

obras em materialidades diversas acabou acarretando intervenções importantes nesse campo 

de estudo em que a presente pesquisa se insere.  

A análise que fizemos pretendeu contribuir para o enriquecimento desses estudos de 

processo em expansão em meio digital. Mas os documentos de processo com os quais nos 

deparamos na nossa investigação, embora fossem, na sua maioria, em meio digital, também, 

incluíram o analógico. Trabalhamos, portanto, com um material híbrido, multiforme e 

multimidiático.  

Enfrentamos alguns desafios, ao lidar com estes tipos de documentos pela 

complexidade do material, considerando que se trata de um dossiê em formatos diversos, 

incluindo suporte papel, mas também digital e eletrônico. Conseguimos organizar e classificar 

o material, com o auxílio de tabelas, que nos permitiram melhor visualizá-lo. Mas também, 

contamos com o elemento facilitador de programas de armazenamento online, especialmente 

porque o grupo se preocupou em manter os rastros do processo através da utilização de várias 

linguagens semióticas e usando os suportes mais diversos. É importante ressaltar, em especial, 

a riqueza das ferramentas do Google Drive, cujo histórico de revisão permite, inclusive, a 

qualquer pesquisador que a ele tenha acesso, visualizar todas as modificações feitas no texto 

ali armazenado; até os autores, suas fotos, hora e data em que fizeram as intervenções ali 

ficaram registradas.  É impressionante pensarmos que, hoje, a Crítica Genética tem como 

objeto de estudo fluxos de processo conservados em rede e em tempo real, o que permite ao 

geneticista ter acesso aos bastidores da criação quase que como se ali estivesse. O fato do 

campo de conhecimento da Crítica Genética se aliar a outros saberes para tornar possível a 

compreensão desse tipo de material, sem dúvida, também tem contribuído para o seu 
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enriquecimento e, consequentemente, para o desdobramento dos estudos de processo, na 

contemporaneidade.    

Como resultado desses desdobramentos, tornou-se possível o estudo genético 

relacionado à estética do rádio, como o do presente trabalho. Nesse viés, a análise da 

construção da protagonista da peça radiofônica A Máquina do Tempo, que buscou adaptar um 

texto publicado no final do século XIX, datando da Inglaterra Vitoriana, para o século XXI, 

na América Latina, tornou-se possível, a partir de uma Crítica Genética transdisciplinar, 

transemiótica e transmidiática.  

Quanto à protagonista Júlia, nesta adaptação, constatamos que o processo de criação 

da personagem se manteve afastado de uma definição de feminino carregada de um discurso 

que buscava inferiorizar a mulher, perpetrado na literatura, através dos tempos. Ao invés 

disso, observamos que as autoras da adaptação, desde o primeiro esboço, optaram por não 

delinear a protagonista a partir de um modelo, ou de um padrão engessado de representação 

feminina, mas sim, considerando essa protagonista em sua complexidade.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Roteiro da peça radiofônica A Máquina do Tempo 

 

ATO I  

CENA 01 
SOM DA MÁQUINA DO TEMPO. SOM DE PASSOS. SOM DE PORTA ABRINDO. SOM DE 

INTERRUPTOR SENDO LIGADO. 
 

JÚLIA: (Andando) Vou terminar isso hoje! Acho que já sei onde está o problema. (Abre a 

porta e acende a luz) Minha máquina! Onde está minha máquina? (Aflita, gritando, nervosa) Não é 

possível! Alguém está tentando me pregar uma peça, só pode ser! Eu não fiquei nem três horas fora 

desse laboratório!!! Meu Deus, será que roubaram a minha máquina? Não é possível uma coisa dessas! 

Será que alguém colocou em outra sala? 

 

SOM DE PASSOS RÁPIDOS. SOM DE PORTAS SENDO ABERTAS. 

 

JÚLIA:  (Aflita, respirando fundo) Onde está a minha máquina?! MINHA 

MÁQUINA!!! 

 

TODOS OS SONS CESSAM SUBITAMENTE. 

 

ALICE:  (Com cautela, receosa) Doutora Júlia? 

 

JÚLIA:         (Puxa o ar, numa respiração ruidosa) Cadê minha máquina? Onde ela está? 

 

ALICE:  Está bem ali, professora. Na outra sala. Nós ainda não terminamos, lembra? A 
senhora caiu no sono… 

 

JÚLIA:          Ali? Ali aonde?  

 

SOM DE PASSOS RÁPIDOS. 

 

JÚLIA:  (Suspiro de alívio) Ah, então foi um sonho. Sonho, não, um pesadelo! Mas 

vamos continuar, vamos continuar! Alice?! 

 

ALICE:  (Bocejando) Oi, doutora. 

 

JÚLIA:  Isso só pode ter sido um aviso! Claro, só pode ser meu cérebro me alertando! 

 

ALICE:  Sobre o que a senhora está falando mesmo? 

 

JÚLIA:  Esse caos, Alice! (gritando) Semana passada me assaltaram aqui, bem na 

esquina, já esqueceu?! Precisamos colocar alarme de segurança nesse laboratório todo! Meu celular, 
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tudo bem! Mas se me roubarem essa máquina, eu morro ou mato alguém!!! Entendeu?! Você pode 

ligar para aquela empresa que fica aqui perto, assim eles podem vir agora mesmo… 

 

ALICE:  Já está tão tarde. São quase três horas da madrugada…  

 

JÚLIA:  Já?!  

 

ALICE:  Vamos tomar um café. Eu fiz enquanto a senhora dormia. 

 

SOM DE LÍQUIDO CAINDO EM UM COPO. 

 

JÚLIA:  (Suspira e fala com ar de muito cansaço) Já?! Tudo bem, então! Mas não 

esqueça de fazer isso amanhã! Você já pode ir se quiser, ou pode ficar. Eu que não me arriscaria a sair 

por essas ruas uma hora dessas. Obrigada pelo café. 

 

SOM DE ALGUÉM ASSOPRANDO O CAFÉ. SONS DE COLHER MEXENDO CAFÉ NA 

LOUÇA. 

 

ALICE:  Eu vou esperar amanhecer. Já liguei lá pra casa e minha mãe disse que o Dudu 

já está dormindo. 

 

JÚLIA:  Hmm… Quantos anos tem mesmo o seu filho, Alice?  

 

ALICE:  O Dudu? O meu lindo já vai fazer seis anos dia dois de dezembro, daqui a dois 

dias. Inclusive, estamos organizando uma festinha. Sabe como é festa de criança, né? Vai ser lá no 

meu AP mesmo, eu gostaria muito que a senhora fosse… 

 

JÚLIA:  (Fala pausadamente e aflita) DOIS DE DEZEMBRO? (Gritando) SÓ 

FALTAM DOIS DIAS?! É o dia do meu aniversário, Alice!!! 

 

ALICE:  (Animada) Ah, que ótimo! Então, a senhora pode ir na festa do Dudu, vai 

acabar cedinho, e depois a gente vai comemorar o seu aniversário. (Super animada) Ou a senhora quer 

organizar uma festa?! Eu posso ajudar, vai ser ótimo. 

(Alice dá uma pausa, respira fundo e continua) Doutora Júlia, não acredito que já trabalho há dois 

anos com a senhora e nunca comemoramos o seu aniversário! 

 

JÚLIA:  (Zangada, nervosa, falando alto) Pare de falar tanta bobagem, menina! E já 

que você vai ficar aqui e parece que não está com um pingo de sono, vá checar o painel de controle da 

máquina e confira o kit dentro da mochila! 

 
 

 

CENA 02 
SOM DE PASSOS. PAUSA. SOM DE PORTA DE CARRO SENDO ABERTA, E DEPOIS 

FECHADA COM FORÇA. 

JÚLIA:  (Grita com a voz distante) Não é necessário quebrar a porta, Alice! 
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ALICE:  (Sussurrando zangada) A senhora está precisando é de férias, ou de um 

namorado… (Rindo) Ou dos dois, isso sim! (Respira fundo e boceja) Vamos lá! Tubo de vidro, ok. 

Nível de óleo, hum...muito alto. Relógios de césio, ok. Alavanca de partida… (Em tom de espanto) E 

essa mochila! Já tem tanto tempo aqui que já está cheirando a mofo! (gritanto)  Doutora Júlia, posso 

tirar a mochila pra colocar no sol assim que amanhecer? 

 

JÚLIA:   (gritando, nervosa) É claro que não! Deixe a mochila onde está! 

 

SOM DE PASSOS CONSTANTES, APRESSADOS. 

 

JÚLIA:  (Aflita) Meu Deus do céu, Oxalá, energia cósmica controladora do universo... 

não acredito que estou dizendo isso! Por favor, me ajude a fazer essa máquina funcionar! Eu prometo 

voltar, eu prometo que vou voltar! Você… Vocês sabem, devem ou deveriam saber como vai ser 

difícil pra mim chegar tão longe, encontrar a solução, encontrar a evolução, o avanço, finalmente um 

lugar que mereça toda a minha dedicação e ter que voltar! Mas eu prometo, eu prometo voltar se a 

Máquina funcionar!  

 

CESSAM OS PASSOS. 

 

ALICE:  (Sarcástica) O que foi doutora? Brigou com o namorado? 

 

JÚLIA:  (Nervosa) Que namorado, menina? Alice, você não tem jeito! 

 

ALICE:  (Calma) Doutora, desculpa se as vezes eu passo do limite. Eu sou assim 

mesmo, eu não percebo quando extrapolo, mas tenho observado que a senhora precisa descansar um 

pouco, tem trabalho demais. 

 

JÚLIA:  Alice, eu não posso descansar, eu não tenho mais tempo. Precisamos terminar 

isso pra ontem! 

 

 SOM DE PASSOS E RUÍDO DE FERRAMENTAS DE METAL (CHAVES DE FENDA). 

 

ALICE:  Tudo bem, Doutora, mas eu posso te perguntar uma coisa? 

 

JÚLIA:  Ok, pergunte. 

 

CESSA O SOM DE PASSOS. 

ALICE:  Estamos trabalhando com essa máquina há tanto tempo, mas eu nunca vi a 

senhora assim! Foi só falar no dia dois de dezembro e... O que aconteceu? Por que a senhora está tão 

desesperada? 

 

CESSA O RUÍDO DOS METAIS. 

 

JÚLIA:  Ah, Alice, essa é uma longa história. Comecei essa máquina quando eu tinha 

quinze anos! (Suspiro profundo, pequena pausa) Alice, eu vou fazer algo muito sério, vou te contar 

tudo! Preciso passar meu conhecimento pra alguém. Se alguma coisa acontecer comigo, você tem que 

continuar. 
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SOM DE PASSOS RÁPIDOS (FADE IN E FADE OUT).  

SOM DE PILHA DE PAPEL SENDO JOGADO SOBRE UMA MESA. 

 

ALICE:  Misericórdia, que tanto de papel é esse? 

 

JÚLIA:  Aqui você tem tudo o que é necessário pra entender como comecei a construir 

essa máquina. Todos os relatórios das 137 vezes que a máquina explodiu, todas as suas peças que já 

derreteram e os principais registros dos vazamentos de óleo! Nessa outra pasta, você encontra todas as 

empresas e instituições que, de algum modo, me ajudaram ao longo desses anos, e nessa vermelha, 

todas que tentaram atrapalhar o meu projeto. 

 

ALICE:  Doutora, por que a senhora está me dando tudo isso? A senhora está doente? 

Estou ficando assustada... 

 

TRILHA SONORA MELANCÓLICA  SÓ DE PLANO DE FUNDO, A VOZ DE JÚLIA FICA EM 

EVIDÊNCIA. 

 

JÚLIA:  (Suspira profundamente) Alice, você precisa entender, eu tenho que te contar 

tudo de uma vez por todas. Não temos tempo! A minha avó morreu subitamente aos 35 anos. Meu avô 

passou o resto da vida louco, só falava em voltar no tempo e salvar a minha avó. Quando eu tinha 7 

sete anos minha mãe morreu do mesmo jeito! (Suspense) Subiu as escadas do meu quarto, tão linda e 

cheia de energia, pegou a minha boneca nas mãos, caiu e morreu. Ela também morreu aos 35 anos, 

Alice. Nenhum médico ou biópsia, nada foi capaz de nos revelar o porquê. Lembro como se tivesse 

acabado de sair do enterro da mamãe agora. A chuva, a grama, o cheiro da terra molhada, meu pai... 

 

CORTE TÉCNICO. FLASHBACK.  

 

 

 

 

 

 
 

CENA 03 
A MESMA TRILHA SONORA MELANCÓLICA VAI AUMENTANDO GRADATIVAMENTE. 

SOM DE CHUVA. TILINTAR DE SINO 

 PADRE: (Voz de fundo)  Do pó viemos e ao pó voltaremos. É com muita tristeza, que estamos 

reunidos aqui nesse dia para nos despedirmos dessa pessoa inesquecível que foi a nossa querida 

Caroline. 

SOM DE CHUVA FICA MAIS FORTE. 

JÚLIA (AOS 7 ANOS): Papai, por que tá todo mundo de preto? 
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PAI:    (Ríspido) Porque sim, Júlia! 

 

JÚLIA (AOS 7 ANOS): E por que tá  todo mundo chorando? Eu quero ver a mamãe agora! 

 

PAI: (Ríspido) Porque é assim que tem que ser! Nunca mais vamos ver a sua mãe! 

 

JÚLIA (AOS 7 ANOS): (Chorando) Eu quero ver a mamãe! Mamãe, mamãe! 

 

PAI:  Carla, pegue a Júlia e leve para longe daqui. Júlia, vá com a sua tia. 

 

CHUVA E CHORO DE JÚLIA  FICAM EM EVIDÊNCIA.   

CORTE TÉCNICO.  FIM DO FLASHBACK.  

CESSA A TRILHA MELANCÓLICA. 

 

JÚLIA:  Fui pra um colégio interno um ano depois. Só via meu pai no Natal e as outras 

datas passava com a minha tia Carla, irmã do meu pai. Meu pai era médico e, depois da morte da 

minha mãe, se dedicou exclusivamente à medicina. Muitos anos depois, cansado demais, se mudou 

para o aras da família e como sempre tudo que eu tenho dele é só o dinheiro. Ele sequer sabe da minha 

máquina. Mas hoje eu entendo que ele nunca superou a morte de minha mãe. Apesar do jeito dele, ele 

a amava muito, eu sei disso. 

 

ALICE:  Poxa, doutora, eu sinto muito. Que pena, a senhora era tão nova, quase da 

idade do Dudu… 

 

JÚLIA:  Então me ajude, Alice! Daqui a dois dias, eu farei 35 anos e não sei o que 

pode acontecer. Preciso encontrar alguma resposta, alguma solução! Eu preciso disso, nem que seja 

em outro tempo! Por isso precisamos continuar, por isso não posso parar!  Você promete, Alice, 

continuar sem mim? Promete que não vai deixar toda a minha vida ser lançada no esquecimento? Eu 

me casei com esse projeto e a máquina é o meu único filho, Alice, e além de mim, só você pode 

continuar.  

 

ALICE:  Poxa, doutora, eu não sei nem o que dizer. Mas é claro que vamos conseguir e 

nada te acontecerá! Eu prometo me dedicar ao máximo! 

 

JÚLIA:  Obrigada, Alice, muito obrigada!  

 

ALICE:  Olha lá! Já até carreguei o sistema de voz e base de dados necessários para o 

controle de bordo virtual. Assim, a máquina poderá interagir diretamente conosco quando funcionar. 

 

JÚLIA:  Que ótima notícia, Alice. Agora eu quero que você pegue o seu celular e grave 

todas as instruções que eu passar sobre a máquina. Só tenha cuidado pra que ninguém veja isso! 

 

ALICE:  Pode ficar tranquila! 

 

SOM DE PASSOS DE DUAS PESSOAS.  

SOM DE UMA PORTA DO CARRO ABRINDO, SOM INDICANDO QUE ALGUÉM SENTOU 

NO CARRO, SOM DA PORTA DO CARRO FECHANDO.  
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SOM DO GRAVADOR COMEÇANDO A FUNCIONAR. 

 

JÚLIA:  Lembra que o nível de óleo estava muito alto? Então, quando isso acontecer, 

você aperta esse botão e a máquina vai ejetar o excesso. E nunca se esqueça de verificar as baterias, 

estamos usando 3 no momento. A alavanca deve ficar sempre posicionada pra cima e para ligar a 

máquina, basta pressioná-la! 

 

 SOM DA MÁQUINA LIGANDO*. O SOM VAI AUMENTANDO GRADATIVAMENTE. 

*A MÁQUINA SEMPRE TERÁ O MESMO SOM QUANDO FUNCIONAR. 

 

ALICE:  (Gritando/feliz/eufórica) Doutora Júlia!!!  Doutora Júlia!!! 

 

JÚLIA:  (Tranquila) Calma, isso já aconteceu antes e eu nunca saí do lugar. 

 

ALICE:  (Nervosa, gaguejando) Eu sei, doutora. (Respirando fundo, quase chorando)  

Mas o carro tá tremendo, as partículas estão desaparecendo… tem uma luz azul ao redor da 

máquina… 

 

JÚLIA:  (Espantada) Ai meu Deus!!! Isso nunca aconteceu antes! 

 

MÁQUINA:  Bip....bip...bip…biriririri. Digite o local de origem e o local de destino. 

Carregando dados. Calculando rota. Destino: P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Brincadeira, o 

meu nome é Sydney. Estamos prontos para iniciar a viagem. Mantenha as portas fechadas e os cintos 

bem travados. Aguardando rota para partir.  

 

SOM DA MÁQUINA ALCANÇA VOLUME MÁXIMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO II 

CENA 04 

 

 

MÁQUINA: Seja bem vinda, doutora Júlia! Viagem realizada com sucesso. Destino atingido… 

 

SOM DE PORTA DO CARRO ABRINDO E FECHANDO.  

LOGO EM SEGUIDA, SOM RASANTE AÉREO, SONS QUE INDICAM O TRÂNSITO DO 

FUTURO. 
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MÁQUINA: (Som distante) É permitido destravar os cintos… 

 

HOMEM 1: (Gritando) Olha por onde anda, sua maluca! 

 

JÚLIA:  Meu Deus! O que é isso?! Carros voando?! 

 

AO FUNDO, O SOM DE TRÂNSITO INTENSO. UMA TELEVISÃO ESTÁ LIGADA, AO 

LONGE. SÓ É POSSÍVEL OUVIR UMA VINHETA DE JORNAL. 

 

JÚLIA:  (Eufórica) Senhora? Senhora, com licença! A senhora pode me informar que 

horas são? 

 

MULHER: (Apreensiva) São onze da manhã! 

 

JÚLIA: (Eufórica) Ah, onze horas! E que dia é hoje? 

 

SOM DE ABERTURA DE NOTÍCIAS URGENTES. 

 

MULHER: (Apreensiva) Trinta de Novembro, minha senhora! Antes que me pergunte, 

continuamos em 2120 (som de passos rápidos, voz se afastando) Humph! E o mundo tá cada vez mais 

cheio de maluco! 

 

JÚLIA: (Falando baixinho) 2120?! Nossa, que salto demos no tempo. De 2015 para 2120?! 

(Animada) A máquina dessa vez funcionou com tudo! Bela viagem no tempo. 

 

 

SOM DE PASSOS. O SOM DE TRÂNSITO CONTINUA BAIXINHO.  

 

VENDEDOR AMBULANTE: Compre hoje mesmo o seu microchip do Banco Internacional 

Brasileiro! Acesso rápido, sem taxas anuais, a implantação no pulso ou na nuca é gratuita! Adquira já 

o seu! 

 

O SOM DA TV AUMENTA GRADATIVAMENTE. 

 

JÚLIA:  Implantação no pulso?! Meu Deus, as ameaças se confirmaram! No futuro 

vamos mesmo usar chips no corpo! (Surpresa) Uau, essa é a TV do futuro? Com licença, senhora. Isso 

aí é uma... (pausadamente) televisão? 

   

 

SENHORA: (Um pouco rude) Claro que é uma televisão! Parece até que nunca viu uma tela 

holográfica… 

 

JÚLIA:  (Engole seco) Do que eles estão falando? 

 

SOM DA TV FICA EM EVIDÊNCIA. 

 

TELEVISÃO - VOZ MASCULINA:  A OMMA, Organização Mundial de Manutenção da 

Água, anunciou hoje o aumento dos impostos no mundo todo. O litro da água dessalinizada passará a 
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custar até 900 dólares na próxima segunda feira. O preço da água mineral não foi tabelado devido à 

escassez de suas fontes, disse Gregory Forbes, presidente da OMMA, na última reunião da comitiva. 

 

TELEVISÃO - VOZ FEMININA:  (Em tom de conversa) Pois é, Tomas, e parece que isso causou 

mais problemas do que se esperava! (Lendo a notícia) Um grupo terrorista invadiu a Biblioteca 

Nacional Marciana, em Veneza e tomou o controle do maior tanque subterrâneo de água mineral da 

Europa. Todos os manuscritos da biblioteca, que faziam parte do Patrimônio Mundial da Humanidade, 

ficaram completamente carbonizados depois do ataque, e a cidade, que já começa a ser chamada de 

“Veneza Seca”, pede ajuda da ONU para regularizar a situação. O Brasil manteve a posição na “guerra 

da água”, e está drenando parte do Aquífero Guarani para ajudar as cidades em situação de risco. As 

autoridades brasileiras garantem que a população não passará necessidades, desde que seja mantido o 

controle do racionamento... 

 

 

SOM DA TV VAI DIMINUINDO. SOM DE TRÂNSITO CONTINUA. 

 

JÚLIA: (Pausadamente)  Veneza seca, carros voadores (irônica) e parece que a violência 

acompanhou o avanço… 

 

SENHORA :  (Tom de quem resmunga) Aqui as coisas estão uma loucura. Veja só isso! Essa é a 

terceira vez que dão alerta de guerra por causa da falta de água, só este ano. Não sei onde o mundo vai 

parar. Quem diria que o Brasil ia se posicionar também? Já estamos estocando comida em casa! 

 

MÚSICA DE COMERCIAL NA TV. 

 

COMERCIAL:  Já fez o seu checkup eletrônico este ano? Faça hoje mesmo! Entre no 

scanner metabólico do Hospital Mais Saúde e receba imediatamente os resultados. E a novidade do 

momento é a promoção que vai ajudar você a recuperar a sua saúde e vai fazer da morte um problema 

resolvido! 

MÚSICA DO COMERCIAL DIMINUI. 

 

JÚLIA:  (Espantada) Como assim, problema resolvido? Que scanner é esse? 

 

SENHORA:  Em que mundo você vive, hein?! O scanner já não é mais novidade, foi 

lançado há três anos! Com excelentes resultados. 

 

JÚLIA:  A senhora já fez esses exames? 

 

SENHORA:  É claro! Todo mundo faz! Como você acha que eu fiquei assim? Tenho 

sessenta anos com corpinho de quarenta! Se não fosse por essa guerra, faria outro tratamento e ficaria 

com cara de vinte, você ia ver só! Se tivesse dinheiro, é claro… Mas aí, eu vou fazendo o que dá, né? 

Vou usando umas roupinhas  (pausadamente) mais bonitinhas que as suas... Você precisa se cuidar, 

viu, minha filha? Esse corte de cabelo é coisa da minha bisavó! Pra não falar na roupa… que moda é 

essa? 

 

JÚLIA:  É que eu... 
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SENHORA: Aproveita, compra umas roupas melhores, vai logo ali na esquina, aquela loja ali tá 

baratinha! O dono disse que vai fechar antes da guerra estourar de vez, tá se mandando do país. 

 

JÚLIA: Obrigada, vou depois… Mas senhora, o scanner funciona mesmo? Já dá pra decidir o 

dia de morrer? 

 

SENHORA: Ah, minha filha, só se for suicídio! (Risos) O scanner é bom, mas não é essa coisa 

toda assim não. Não dá pra decidir nada, só dá pra dar uma melhoradinha. Eles dizem que daqui a 

alguns anos já vai dar pra escolher a data sim, até viver pra sempre, se tiver sorte.  Daqui uns cem, 

talvez duzentos anos, quem sabe.  Não sei se vou estar aqui pra ver... (Baixinho) E eu nem 

acredito nisso, na verdade. 

 

JÚLIA:  (Consciência) Se eles dizem que será possível em 200 anos, é porque devem 

estar com pesquisas em andamento. Talvez eu deva avançar mais no futuro. (Fim da consciência) 

(apressada) Bem, muito obrigada pelas informações, mas eu tenho que ir, parece que estou um pouco 

atrasada. 

 

JÚLIA COMEÇA A SE AFASTAR. O SOM DA TV VAI SUMINDO AOS POUCOS.  

 

SENHORA): Até logo, minha filha! E comece a estocar comida! 

 

VENDEDOR(A): Compre hoje mesmo, na promoção, o seu microchip de acesso ao seu check up 

eletrônico. Pague em duas vezes! 

 

SOM DE TRÁFEGO FICA MAIS ALTO. 

 

GUARDA DE TRÂNSITO: (Super animado) Que máquina é essa?! Uau, coisa do tempo do meu 

avô! Só não vou rebocar porque a senhora chegou, viu? Humph! Mas saia logo com esse carro, é 

proibido estacionar aqui. 

 

JÚLIA:  Me desculpe, seu guarda. Já estou saindo! 

 

 

SOM DE PORTA DE CARRO, ABRINDO E FECHANDO. 

 

MÁQUINA: Olá, doutora Júlia! Pensei que ia me trocar por um modelo mais novo. Deseja fazer 

uma nova viagem? 

 

JÚLIA:  Sim. Rápido! Rápido! Antes que a gente receba uma multa. 

 

MÁQUINA: Selecione destino temporal na alavanca. Preparando para a partida… 

 

SOM DA MÁQUINA LIGANDO; SOM DA ALAVANCA. 

 

MÁQUINA: Aviso: não é possível calcular o ano! Pode ser perigoso… Tem certeza que quer ir até 

o fim da alavanca? 

 

JÚLIA:  É claro que eu tenho! Ande logo! 



125 

 

 

MÁQUINA: Então, vamos lá! Carregando dados. Calculando rota. 

 

SOM DA MÁQUINA SE TORNA MAIS FORTE E MAIS ALTO. ATINGE VOLUME 

MÁXIMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 05 

 

MÁQUINA: Bonjour, je m'apelle Sidney, bienvenue! Olá, meu nome é Sidney, seja bem vindo! Hi, 

my name is Sidney, welcome! Hola, mi nombre es Sidney, bienvenido! 

 

SOM DE PORTA ABRINDO. SOM DE ALGUÉM PASSANDO MAL (ENJÔO). 

 

MÁQUINA: (Sotaque britânico) Doutora Júlia?! (Sotaque espanhol) Senhora Júlia?! Estamos em 

802.701 depois de Cristo. 

 

JÚLIA:  Que sotaque é esse, Sidney?! 
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SOM DE CURTO-CIRCUITO. SILÊNCIO. 

 

JÚLIA:  (Receosa) Sidney, Sidney? O que aconteceu? 

 

SOM DE TAPAS NO PAINEL DO CARRO. 

SOM DE PASSOS.  

 

JÚLIA:  (Com raiva) Ótimo! Pelo menos, em terra firme! 

 

SOM DE CHUVA FORTE. SOM DE GRANIZO CAINDO NA MÁQUINA. 

 

JÚLIA:  (Pausadamente) Era só o que me faltava. Chuva de granizo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 06 

 

SOM DE CHUVA FICA MAIS FRACO E DEVE PERMANECER COMO BG.  

SOM DE VOZES MISTURADAS, IMPOSSÍVEIS DE SE ENTENDER. 

 

JÚLIA:  De quem são essas vozes? Não consigo enxergar nada nessa neblina… 

(Pausa) Alôôô! Tem alguém aí? Por favor, a chuva está muito gelada! 

 

SOM DE VOZES FICA LIGEIRAMENTE MAIS ALTO. 

 

JÚLIA:  Ah! Agora estão perto, quase consigo ver alguma coisa! (Falando mais alto, 

quase gritando) Olá! Vocês aí! 
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VOZERIO CESSA POR UM SEGUNDO. LOGO DEPOIS, SOM DE UMA VOZ ÚNICA, 

INDECIFRÁVEL. AS VOZES RETORNAM MAIS NÍTIDAS, DANDO A IMPRESSÃO DE 

PROXIMIDADE. 

 

JÚLIA:  (Espantada) Ai meu Deus! Por que estão encostando os seus dedos em mim? 

(Consciência) Que dedos (hesitando) macios! Parecem mãos de criança! (Fim da consciência) Parem 

já com isso! 

 

VOZERIO FICA MAIS BAIXO, PORÉM MAIS NÍTIDO, E DEVE OCUPAR TODO O 

ESPAÇO ACÚSTICO. 

 

JÚLIA:  Olá! Quem são vocês? Vocês conseguem me entender? 

 

RUDÁ: Mirra! Una ôverséa, múgere feldon trovão! 

 

JÚLIA:  O que é isso?! Não, eu não entendo você. Eu falo português! Você entende 

essa língua? 

 

RUDÁ:  Portugés? 

 

JÚLIA:  Isso mesmo! Você é o líder deles, não é? É por isso que você é maior que 

todos?!  E quem são vocês? Por que são todos tão pequenos?! Você me entende? Meu nome é Júlia... 

(Pausadamente) Jú...lia! 

 

RUDÁ:  Ju...? 

 

JÚLIA:   Isso mesmo! Jú... li... a. 

 

RUDÁ:  Júlia! Io... Rudá. (Falando pausamente, imitando Júlia) Ru... dá! 

 

JÚLIA:  Rudá? 

  

VOZERIO FICA MAIS ANIMADO, MAIS ALTO. BATEM PALMAS. 

 

JÚLIA:  Cuidado! Esperem aí, não encostem na máquina do tempo! Calma, seus 

curiosos, me deixem só… (Com esforço) Retirar essa alavanca. Ah! 

 

SOM DE METAL DESENCAIXANDO QUANDO A ALAVANCA É RETIRADA DO PAINEL. 

 

RUDÁ:  Júlia! Venga salum conostro. Dereár um grandi comida! 
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JÚLIA:   Rudá, eu não consigo te entender... Comida? 

 

RUDÁ:  (Animadíssimo) Salum! Grande salum! Hora... de... ianta! Saluum...aqui 

prêrto! Mio povo Elois ianta Grande Salum. 

 

AS VOZES FICAM MAIS ANIMADAS, BATEM MAIS PALMAS. 

 

JÚLIA:  Elois, vocês se chamam Elois?! Ei, cuidado! Tudo bem, eu vou, mas sem 

empurrar! Psiu, ei, pára com isso!  

 

SOM DE PASSOS. A MASSA SE DESLOCA EM CONJUNTO E O VOZERIO DEVE 

PERMANECER, JUNTAMENTE COM O SOM DE CHUVA. 

 

JÚLIA:  (Consciência) Ainda bem que a neblina está passando! Que lugar estranho 

esse, quanta natureza! Será que Sidney me deixou exatamente no mesmo lugar onde antes existia 

aquela rua com o guarda de trânsito? Será que me deixou no mesmo lugar onde existiu a sala do meu 

laboratório? Preferia meu laboratório, essas flores me dão alergia. E aquele prédio... o que será aquilo? 

Espero encontrar algum cientista... (Mudança de tom) Ei, Rudá! Que lugar é aquele ali? Que prédio 

esquisito… 

 

RUDÁ:  Alá? Dete ser spinquiz... Esfingo... Esfringe bianca! 

 

JÚLIA:  Esfinge branca? É um bom nome, mesmo... Esfinges são sempre misteriosas, 

parece que estão nos encarando nos olhos… 

 

RUDÁ:  (Animado) Júlia! Aqui salum. Chegandos! 

 

JÚLIA:  Uau! Que construção enorme! Parece um salão do tempo dos reis! 

 

SOM DE PORTA SE ABRINDO. O RANGIDO DEVE DAR A IMPRESSÃO DE QUE SE 

TRATA DE UMA PORTA ENORME. 
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CENA 07 
 

OS EFEITOS SONOROS DEVEM DAR A IMPRESSÃO DE UM LUGAR FECHADO E 

AMPLO, COM ALGUM ECO. SOM DE VOZES ANIMADAS, FALANDO 

BAIXINHO. 

 

JÚLIA:  Nossa, que lugar enorme! Parece desproporcional a essas... (Hesitante) 

criaturas. (Pausa) Eu estou aqui pasma com a aparência deles, enquanto eles nem se importam com a 

minha aparência. Pequenos e frágeis. Talvez ainda existam outros humanos por aqui... Ou será que 

essas criaturas são a evolução da humanidade? Esse salão parece feito por mãos humanas... Mas veja 

só essa mesa de mármore, toda rachada! E os vitrais da janela também estão quebrados... Olha só, 

parece que só comem frutas! Todas as mesas estão cheias de frutas, eles comem com tanta vontade. 

Será que essas criaturas passam fome? (Pausa) Acho que não, não com esse tanto de frutas… Frutas 

tão grandes. Isso aqui parece um mamão que cresceu demais! (Risada) Acho que as sementes 

transgênicas dominaram o mundo e tudo o que plantamos ficou gigante! (Noutro tom) Parece 

saboroso… 

 

RUDÁ:  Júlia, meinha convidrata expécial. Come esso, chama maramujão. Fruita boúa. 

 

JÚLIA:  Maramujão? (Risada) Então deve mesmo ser um mamão muito grande. (Pausa - Pode 

entrar um efeito sonoro de mastigação) Hmm, está delicioso. Muito bom, Rudá! Fruta boa! 

 

RUDÁ:  (Risos). Dinadia. Usted gostô de salum? 

 

JÚLIA:  É um salão impressionante. 

 

RUDÁ:  Esso salum eroúm biblio... bilibi... bilibiloteca. Cheía de libros de lenguas. 

 

JÚLIA:  Uma biblioteca! E onde estão os livros? 

 

RUDÁ:  Forúm parar... nesfinques... na esfringe bianca! No pegarmos mais libros… 

 

JÚLIA:   Por quê? O que tem na Esfinge Branca? 

 

RUDÁ:  Nadi. No empourta. 

 

JÚLIA:  Espere aí, Rudá! Não se afaste, preciso te fazer mais perguntas... Que droga... 

(Pausa)(Consciência) As criaturas já não se interessam mais por mim, nem me olham com surpresa! 

Já estão todos caindo de sono. Devem ter comido demais. (Bocejo) E eu também estou cansada... A 
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viagem me deixou tão enjoada. Nunca pensei que pudesse sentir uma pressão tão grande contra as 

minhas orelhas. Comprimia minha cabeça com tanta força que eu achei que fosse espremer meu 

cérebro! Acho que não aguento outra dessas por enquanto… Preciso descansar. Acho que posso me 

sentar um pouco aqui... Não vai fazer nenhum mal, eles não estão nem ligando mais pra mim. 

  

ENTRA UM SOM BAIXINHO DE CANTIGA DE NINAR. OS OUTROS SONS CESSAM DE 

UMA VEZ, MENOS A CHUVA, QUE DIMINUI GRADATIVAMENTE.  
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CENA 08 

 

CESSA A CANTIGA DE NINAR.  

 

JÚLIA:  (Bocejando) Meu Deus! Como pude dormir aqui no meio deste povo e desse 

lugar horroroso? Será que já passou muito tempo? 

 

SOM DE PESSOAS RONCANDO.  

SOM DE PASSOS BEM DEVAGAR. CHÃO RANGENDO. 

 

JÚLIA:  Como é que eles conseguem dormir assim, no chão, amontoados uns sobre os 

outros? 

 

SOM DE PORTA ABRINDO. SOM DE VENTO MUITO FORTE. 

 

JÚLIA:  (Enquanto está andando) Nossa, como a lua está bonita vista daqui desse 

lugar! Muito cheia, ilumina todo esse gramado como se fosse um monte de refletores! Só não gosto de 

ver o rosto desta esfinge horrorosa! Não, ela nem é tão horrível assim, mas o tamanho gigantesco é 

assustador. Não importa pra que lado eu vá, parece que ela está sempre me olhando; preferia a Alice 

gritando e derrubando as coisas! (voz mais alta e meio assustada) Será que estou enlouquecendo aqui 

nesse lugar? Falando sozinha, brigando comigo mesma... 

 

SOM DE PASSOS RÁPIDOS. 

 

JÚLIA:  (Respirando um pouco mais fundo) Ai, que calafrio! Sensação ruim...E afinal, 

cadê Rudá? Ele é o único que pode me ajudar aqui. (Pausa) Quer saber? Pra mim já chega! Está claro 

que esse lugar não é pra mim, não há nada aqui! Éramos mais evoluídos na minha época! Aqui só 

fazem dormir e comer. Vou pra outro tempo, outra era. Estava mais perto de descobrir alguma 

evolução em 2120, pois já tinham aquele scanner. Preciso sair desse lugar agora! (Correndo, ofegante) 

Minha máquina! Ela sumiu! Deixei ela ali. Tenho certeza! Ela sumiu, mesmo! Eles esconderam a 

minha máquina? Só pode ser!  Devolvam minha máquina! Devolvam! Eu tenho que encontrar a minha 

máquina! Devolvam!!! 

 

SOM DE ALGUÉM CAINDO NO CHÃO. 

 

JÚLIA: (Grita) Ai! (Tom de lamento) Ai, meu queixo! 

 

SOM DE PASSOS LENTOS, ARRASTADOS. 
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JÚLIA:  Isso não é possível, não está certo! Uma máquina daquele tamanho não pode 

ter sumido assim de uma hora pra outra! Aqueles nanicos devem ter roubado a minha máquina, só 

pode ser isso! Ah, mas eles vão me devolver e pagar caro por isso! 

 

SOM DE PASSOS RÁPIDOS. 

 

JÚLIA:  O que é isso? Uma festa?  

 

SOM DE PORTA GRANDE SE ABRINDO, COM FORÇA. 

 

JÚLIA:  (Gritando) Cadê a minha máquina? Eu quero minha máquina! (eco na palavra 

máquina). 

 

SOM DE PESSOAS CORRENDO. SOM DOS ELOIS FALANDO NA LÍNGUA DELES E 

CHORANDO.  
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CENA 09 

 

JÚLIA:  (Tom de voz alterado com eco) Onde está?! Onde está?! Onde está 

minha máquina? 

 

SOM DE MUITAS PESSOAS CORRENDO. 

 

JÚLIA:  Pra onde vocês estão indo? Não fujam! Só me digam onde está a minha 

máquina! 

 

BG AGITADO, FRENÉTICO. SOM DE MUITAS PESSOAS CORRENDO CONTINUA. SOM DE 

PESSOAS CAINDO NA ÁGUA. SONS DE AGITAÇÃO NA ÁGUA. 

 

JÚLIA:  (Gritando) Eles estão se afogando! 

 

SOM DE MERGULHO. SOM DE GRITOS DOS ELOIS. SOM DE ÁGUA AGITADA.  

 

JÚLIA:  Calma! Olha pra mim e me escuta! Tente ficar de pé! (Gritando) Rudá, olha 

pra mim, olha pra mim! Respira! Fica calmo!  

 

RUDÁ:  (Desesperado) No pode! 

 

JÚLIA:  Venha, levante, fique em pé!  

 

RUDÁ:  (Desesperado) No Júlia! Ustê no salva Rudá! No pode! 

 

JÚLIA:   Pegue na minha mão! Isso. Pronto, calma. Rudá, ali tem outro se afogando!  

 

SOM DE ALGUÉM NADANDO VAI FICANDO MAIS FRACO, E PÁRA. 

 

JÚLIA:   (Desesperada) Ele está morto. Rudá, ele morreu! O que fazemos? 

 

RUDÁ:  Júlia, non salva Rudá, non salva Eloi. (Fala em língua desconhecida). Sástrava! 

 

SOM DOS ELOIS RESPONDENDO A RUDÁ.  

SOM DE DUAS PESSOAS SAINDO DA ÁGUA. 

 

JÚLIA:   O que você disse, Rudá? Não pode salvar? 

 

RUDÁ:  Ustê no salva. Olía, eston tirando dágua corpum de Eloi. 

 

JÚLIA:   (Consciência) Não posso acreditar que até no futuro vou ter que lidar 

com isso mais uma vez! E eles não se importam em morrer. 

 

RUDÁ:  Eloi planta semente. Eloi és fruta em parte de dentro. 

 

JÚLIA:   Plantar a semente? Do que você está falando? 
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RUDÁ:  Todu Eloi és um fruta podentro! 

 

ELOI 1:  (Gritando) Maramujão! 

  

SOM DE PESSOAS COMEMORANDO. ELOIS CANTANDO TODOS JUNTOS.  

 

RUDÁ:  Mírra, Júlia! Eloi morre e vira fruita! Nasce natureza! Corpum de Eloi és bom di 

plantá! 

 

JÚLIA:   Como assim, Rudá? Acha mesmo que alguém pode ser substituído por 

uma planta? 

 

RUDÁ:  Non esso! Non! Elois mudar, nascer! 

 

JÚLIA:   Mas vocês não ficam tristes? Digo... ele morreu… 

 

RUDÁ:  Non! Morrir es como revivir. Floris morre ninverno e depués renasce primavera. Eloi 

vira maramujão. 

   

SOM DA FESTA DOS ELOIS FICA EM EVIDÊNCIA. 

  

JÚLIA:  (Consciência) Vou aproveitar que Rudá está distraído e sair daqui. 

  

SOM DE PASSOS. SOM DA FESTA VAI SUMINDO AOS POUCOS. 

  

JÚLIA:  Parece que eu tinha esquecido porque eu vim parar aqui, de onde eu vim, e 

quem eu sou. E quem eu sou? Passei toda a minha vida com medo de morrer, construindo uma 

máquina, alimentando a falta da minha mãe, ao invés de tentar superar isso. Quando finalmente 

consigo viajar na máquina, venho parar num lugar onde as pessoas não sofrem pela morte. Eles 

pegaram aquele corpo morto sem nenhuma dor, começaram a cantar e dançar, fizeram um corte na 

barriga daquele pequeno ser e lhe enfiaram sementes de suas frutas. Esse é o futuro. Isso é chocante, 

nada do que construí e estudei fará sentido pra o futuro da humanidade.  

 

SOM DE TRANSIÇÃO E PASSAGEM DE TEMPO. 

  

RUDÁ:  Júlia? Bodia! Sol nasce. 

 

JÚLIA:  (Bocejando) Sol?! Nossa, já é dia. 

 

RUDÁ:  Vamum comida! Vamum GRAM SALUM! 

 

JÚLIA:  E eu tenho escolha?! Vamos! 

  

SOM DE ELOIS CONVERSANDO E RINDO. 

   

JÚLIA:  (Consciência) Vinte dias já se passaram depois daquele enterro, enterro não… 

Depois daquilo. Eu não consigo parar de pensar nisso um minuto sequer. Tudo perdeu o sentido. Eu 
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nem tenho pensado na máquina. O que devo fazer? Esses seres vivem da melhor forma que eu já pude 

experimentar. Não machucam ninguém, não poluem o local onde vivem, não brigam e não sofrem 

com a morte. Talvez eu não deva voltar pra casa, talvez aqui seja justamente onde eu deva estar. 

  

RUDÁ:  Júlia não mais maramujão? 

 

JÚLIA:  Não, não. Rudá, por que o seu povo não consegue me entender nem se 

interessa em aprender o que eu digo? 

 

RUDÁ:  Elois ter um só líder que ler libros e aprender línguas. Líder antes de morrer 

escolhe outro Eloi pra ser líder. Rudá é líder. Teçá escolher Rudá. Teçá era líder.  Rudá sabe muitos 

libros bilibiloteca. 

 

JÚLIA:  (Animada) Ah, os livros! Então é por isso que você me entende e aprende tão 

rápido! Vamos, me mostre esses livros! 

 

RUDÁ:   Aah, Júlia… Deixe de lá. Vamons fazir dotra coza… Ustê no quer um 

mergulío no rio? Libros non eston mais na bilibiloteca. Libros na esfringe. 

 

JÚLIA:  Já me cansei disso. Nadamos ontem e anteontem e quase todos os dias. Eu 

quero saber dos livros e da biblioteca. Por que tiraram os livros de lá? O que existe dentro da Esfinge 

Branca? Por que os livros foram levados para lá, se vocês nunca mais vão buscá-los? 

 

RUDÁ:  No entiendo. Livros non son ton eportantes. Agúa de rio é melhiór! 

 

JÚLIA:  É claro que os livros são importantes. Você só consegue falar comigo por 

causa deles! (Ficando cada vez mais animada) Quero pegar um desses na mão… quero entender a 

modificação da linguagem, descobrir quais histórias eram contadas, ver como escreviam! Rudá, é 

possível descobrir tudo sobre uma sociedade por meio dos seus livros. Se você me trouxer um só eu 

posso descobrir muita coisa! Posso entender porque vocês moram todos juntos, porque comem frutas, 

posso entender o que significa a Esfinge Branca! 

 

RUDÁ:  (Estressado) Chega, Juliá! No querúo esse conversa. No eportantes. Dexe de lá. 

 

JÚLIA: Então me leve até lá. (Pausa) Não me olhe assim! Eu não tenho medo da Esfinge 

Branca, Rudá! Você não queria que eu te salvasse, mas está feliz em comer seu maramujão e nadar no 

rio! Eu preciso de respostas! 

 

RUDÁ: Ustê no sabe nada. Esfringe bianca no poroblema de ustê. 

 

JÚLIA:  Rudá, espere aí! Onde você vai? Me desculpe. Não fique chateado. 

 

RUDÁ:  Ustê dexa de lá? 

 

JÚLIA:  (Suspirando) Poxa, Rudá… 

 

RUDÁ:  Venga. Vamuos grand salum, comer fruítas! 
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JÚLIA: Não Rudá, eu preciso entender. Você não sabe de nada! Olha, vamos fazer um trato, 

eu vou te dar um presente. Algo que trouxe comigo da minha terra. 

  

SOM DE ZÍPER DE MOCHILA E DE ALGUÉM MEXENDO EM OBJETOS. 

  

JÚLIA:  O nome disso é mochila. A gente usa para colocar coisas dentro e guardar. 

Veja, isso aqui é uma lanterna. Se você apertar esse botão, sai uma luz parecida com a do sol, só que 

fraquinha. Olhe! 

 

RUDÁ:  Ah, laterna faz luz? Yo quero laterna! 

 

JÚLIA:  (Rindo) Eu te dou se você me disser o caminho para a biblioteca! 

 

RUDÁ:  Non, Juliá! Rudá indo GRANDE SALUM! 

  

SOM DE PASSOS RÁPIDOS. 

  

JÚLIA:  Tudo bem, Rudá. Vá! (Pausa) Ah, já chega! Eu não preciso de Rudá pra isso. 

Eu vou sozinha. Vou descobrir o que tem nessa tal Esfinge Branca! Por que tanto mistério?! Eu não 

vou esperar nem mais um minuto! Vou voltar nessa Esfinge agora! Não é possível que tudo que eu 

estudei a minha vida inteira não sirva pra nada. 
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CENA 10  

 

SOM DE PASSOS SOBRE FOLHAS SECAS. 

 

JÚLIA:  (Consciência) Meu Deus! Como está quente hoje! Acho que vou parar 

um pouco aqui na sombra dessa ruína! 

 

JÚLIA FAZ ESFORÇO PARA ABRIR A PORTA. SOM DE PORTA DE MADEIRA RANGENDO.  

SOM DE PASSOS. 

 

JÚLIA:  (Com esforço) Ai! Nossa, que lugar escuro! Não consigo enxergar nada! Pelo 

menos está mais fresco que lá fora. 

 

SOM DE ALGO PASSANDO MUITO RÁPIDO. 

 

JÚLIA:  (Voz) Alô? Alô? Tem alguém aí? Rudá, é você?! Claro que não, né, Júlia?! 

(Risadas) Eu devo estar ficando louca! 

 

SOM DE ALGO PASSANDO MUITO MAIS RÁPIDO. TRÊS VEZES. BG DE SUSPENSE. 

 

JÚLIA:  (Voz da consciência sussurrando) Ai, meu Deus! Tem alguma coisa aqui, sim! 

Será que é um fantasma? 

 

SOM DE PASSOS RÁPIDOS, CORRENDO. 

 

JÚLIA:  (Ofegante, andando rápido, gritando) Esse lugar está me fazendo mal! Eu 

tenho certeza que tinha alguma coisa ali. Aquele vulto branco no meio da escuridão. Será que eu estou 

vendo coisas? É melhor eu ir direto pra Esfinge, sem paradas! Não aguento mais esse lugar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 11 
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SOM DE PASSOS E DE NATUREZA. 

 

JÚLIA:  Meus tesouros empoeirados… mártires de uma época passada, só existem para 

aqueles que desvendam seus segredos. (Suspiro) Isso não é justo. Minha inteligência não adianta nada. 

Até agora estou arrepiada por causa daquela voz da Esfinge, acho que nunca senti tanto medo. Eu não 

conheço nada dessa nova vida. (Pausa) Preciso fazer com que Rudá me ajude. Essa Esfinge não é 

mais inteligente do que nós dois juntos, eu tenho certeza! Vou me encontrar com Rudá e, dessa vez, 

vou convencê-lo a me ajudar. Ele deve estar perto do rio, como sempre fica.  

  

SOM DE ÁGUA CORRENTE COMEÇA A APARECER, BAIXINHO, E VAI GANHANDO 

VOLUME. PERMANECE DE BG DURANTE A CENA. 

 

JÚLIA:  Ali está ele! Exatamente onde eu imaginava. Rudá! 

 

SOM DE PASSOS DURA MAIS ALGUNS SEGUNDOS E CESSA COMPLETAMENTE. 

 

RUDÁ:  Júlia! Dondi estava ustê? 

 

JÚLIA:  É exatamente sobre isso que precisamos conversar. Preciso da sua ajuda, 

Rudá. Eu estava na Esfinge Branca e ela me falou de um enigma, disse que eu só poderia entrar se eu 

resolvesse e levasse a resposta. Não me olhe assim! Eu precisava ir. Preciso ir. Preciso muito ir e 

preciso da sua ajuda. 

 

RUDÁ:  No posso aiudar. 

 

JÚLIA:   É claro que pode. Você pode ajudar a decifrar o enigma. Escute, a Esfinge 

disse o seguinte: “Meus salões abrigam o tempo. Meu sangue é negro…” 

 

RUDÁ:  (Interrompendo Júlia) No quero saber! No vamos halar de esfringe bianca. 

Esso é assunto de Elois, no de Júlia. 

 

JÚLIA:  É verdade, Rudá. A Esfinge é assunto de vocês. Eu venho de outro tempo e 

não devia ter que me preocupar com essa Esfinge horrorosa! Mas ela estava certa. Eu não  tenho 

olhado direito por onde ando. Ela me disse isso. E no caminho de volta eu vim observando o chão e vi 

alguns buracos. Eu me abaixei e olhei de perto e pareciam fundos. Peguei uma folha seca que estava 

no chão e joguei. Sabe o que aconteceu, Rudá?! O buraco sugou a folha num piscar de olhos! O que 

são aqueles buracos, Rudá?! 

 

RUDÁ:  Non son NADA! 

 

JÚLIA:  Você não entende! Eu estou presa aqui. Presa! Eu preciso encontrar a minha 

máquina e tenho certeza de que ela está dentro da Esfinge. Se a Esfinge não me deixar passar, nunca 

vou conseguir recuperar minha máquina. E eu vou encontrar a minha máquina. Você está entendendo? 

Eu VOU recuperar a minha máquina e essa Esfinge não vai ficar no meu caminho! 
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RUDÁ:  Ustê no entiende nadia! Esfringe bianca ecxiste para proteguer o camino. Su 

maquína desapareceu. Esquêce. No ecxiste nadia de bom depués de porton de Esfringe. Sons túnel 

levam a fundo de lugar escuro e triste. Nadia de bom ecxiste lá. O lugare é abandonádio. 

 

JÚLIA:  Eu não vou esquecer, Rudá! Ela é meu projeto de vida. Eu construo essa 

máquina desde que sou uma garotinha e não importa se ela está no inferno ou no fundo do salão de 

uma Esfinge porque eu vou buscar a minha máquina! Eu quero saber o que existe lá embaixo. O que 

existe, além do lugar escuro e triste? O que vou encontrar quando descer? 

 

RUDÁ:  Nadia! Ustê no vai descer. Lá em fundo só exciste pedras e resto de bibliteca. 

No tien rio, fruita, no tien Elois. Nadie de bom. No vo dexar Júlia descer para ver libros súios de 

lenguas estranhas que ustê ne vai entenderer! Tu maquína deve estar aqui perto, vamamos procurar! 

Rudá aiúda. Elois aiúda.  

 

JÚLIA:  (Pensativa, falando sozinha) Biblioteca com livros em línguas estranhas… 

Um lugar escuro e triste, abandonado… 

 

RUDÁ:  Júlia? Ustê escuta? Vamamos procurar su maquina! Esquêce esfringe, 

vamamos olhar depués de rio, ecxiste un cavérna… 

 

JÚLIA:  É isso! Eu já sei! Obrigada, Rudá, muito obrigada! 

 

SOM DE BEIJO ESTALADO. 

 

RUDÁ:  Júlia! 

 

JÚLIA:  (Radiante) Sabia que você ia me ajudar! Eu preciso ir, Rudá. Preciso encontrar 

minha máquina e voltar para o meu tempo.  

 

RUDÁ:  No! Ustê vai morir se voltar! 

 

JÚLIA:  Se eu não for, já escolhi morrer.  

 

SOM DE PASSOS APRESSADOS SE AFASTANDO. 

 

RUDÁ:  Júlia! Ustê esqueceu mochila… 

 

CESSA O SOM DE ÁGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 12 
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SOM DE PASSOS SOBRE A GRAMA. 

 

JÚLIA:  Eu tenho certeza de que sei a resposta. Rudá acabou me ajudando sem 

perceber! Como era mesmo o enigma? “Meus salões abrigam o tempo”. Certo, isso está correto… Os 

salões de uma biblioteca abrigam toda a história da humanidade, não é? Eles abrigam o tempo, o 

tempo de todos os homens e das palavras escritas. Depois disso… “Meu sangue é negro e durmo 

esquecida do mundo”. Ora, o que seria o sangue de uma biblioteca senão a tinta com que escreveram 

os livros que ela guarda? Depois vem… “Meus tesouros empoeirados, mártires de uma época 

passada, só existem para aqueles que desvendam seus segredos.” Rudá me ajudou a desvendar essa 

sem perceber. É claro que os tesouros são os livros! Não tem como a resposta ser outra. (Pausa. 

Mudança de tom) Ali está a Esfinge!   

 

MÚSICA DE SUSPENSE COMEÇA BAIXINHO. SOM DE PASSOS CONTINUA POR MAIS 

ALGUNS SEGUNDOS E DEPOIS CESSA COMPLETAMENTE. 

 

ESFINGE:  Ora, ora, ora… Eis aqui de novo a viajante sem pátria. Ainda ousas retornar 

aos meus domínios? Respondeste o enigma? 

 

JÚLIA:  Tenho sua resposta, Esfinge. 

 

ESFINGE:  Muito bem, viajante. Sabes que o erro levará à morte certa? Ninguém escapa 

das garras da Esfinge. Aproxime-se. Fique entre as minhas patas. Não hesites. Esse é o lugar daquele 

que ousa responder ao enigma. 

 

MÚSICA DE SUSPENSE SE TORNA MAIS ALTA. 

 

ESFINGE:  Vês como a grama não cresce no lugar onde pisas? Foram minhas garras que 

marcaram esse chão. Tantos já morreram bem aí, viajante, com a última palavra ainda presa nos 

lábios. Sou mais velha do que o tempo. Sei mais línguas do que as que existem nesse mundo. Estarei 

de pé quando a última criatura ainda cambalear por esta terra. Meu poder é inabalável! Ainda tens uma 

chance, viajante…  

 

JÚLIA:  Eu tenho sua resposta, Esfinge. Vou responder ao seu enigma. 

 

ESFINGE:  Ah, a doçura da presunção! É o meu sabor preferido. Gosto dele ainda fresco, 

escorrendo pelos lábios. (Risos) Responda, ó abominável criatura! (Recitando): 

 

“Meus salões abrigam o tempo. 

Meu sangue é negro 

E durmo esquecida do mundo. 

Meus tesouros empoeirados, 

Mártires de uma época passada 

Só existem para aqueles  

Que desvendam seus segredos. 

Fui abandonada no oco da terra, 

Entre pedras e escuridão profunda.(Risos) 

Quem sou eu?” 
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JÚLIA:  A Biblioteca! 

 

MÚSICA DE SUSPENSE ATINGE O ÁPICE. SUSPENSÃO POR UM SEGUNDO. DEPOIS, 

SOM DE PORTA DE PEDRA SE ABRINDO. 

 

 

ESFINGE:  Muito bem, viajante! A porta do túnel está aberta. Vá! O dia é curto e as noites 

do subterrâneo são infinitas. Conquistaste o meu respeito. As portas da Esfinge estarão abertas para 

sua passagem! Mas, não viaje por muito tempo, ou poderá encontrar um novo enigma à sua espera… 

 

JÚLIA:  Eu sabia! Foi um prazer jogar com você, Esfinge. Acho que não nos veremos 

nunca mais. Adeus! (Consciência) Vou descer por esse túnel e estarei içando as velas do meu destino. 

A Esfinge não foi capaz de me impedir e nada que exista aqui embaixo vai conseguir. Está tão escuro, 

mas vou continuar… Só espero que esse túnel não me puxe de uma vez como fez com a minha folha! 

 

SOM DE PASSOS SOBRE A PEDRA, SEGUIDO PELO RUÍDO DE SUCÇÃO. 
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CENA 13 

 

SOM DE PASSOS SOBRE A PEDRA, MISTURADOS AO SOM DE COISAS RASPANDO A 

PEDRA. 

 

JÚLIA:  (Consciência) Que lugar apertado… Não consigo enxergar nada! Minha 

lanterna… Que droga! Minha mochila não está aqui. Devo ter deixado em algum lugar… Mas não 

importa. É tarde demais pra voltar. Meus olhos vão se acostumar com a escuridão. Já consigo ver 

alguma coisa…  

 

SOM DE ALGO CAINDO NO CHÃO. TODOS OS OUTROS SONS CESSAM. 

 

JÚLIA:  (Assustada) Quem está aí? (Pausa. Consciência) Eu jurava que tinha ouvido 

alguma coisa… Deve ser só a minha imaginação. Preciso continuar. É difícil andar nesse túnel 

inclinado… principalmente sem saber onde ele vai dar.  

 

VOLTA O SOM DE PASSOS. 

 

JÚLIA:  (Consciência) Se Rudá fosse mais corajoso... Pena que ele nunca entraria. 

Gostaria que os Elois fossem mais corajosos, já teríamos encontrado a máquina e eu não precisaria 

andar nesse túnel sozinha… (Pausa, assustada) Eu vi de novo, não estou louca, eu vi um fantasma! 

 

SOM CURTO DE UMA RESPIRAÇÃO PESADA, COMO A DE UM ANIMAL.  

TODOS OS OUTROS SONS CESSAM. 

 

JÚLIA:  (Assustada) Quem está aí? (Fingindo confiança) Eu estou ouvindo! Quem 

quer que seja, apareça! Estou ouvindo você respirar.  

 

 SONS DE RESPIRAÇÃO APARECEM, BAIXINHO. MISTURAM-SE UNS AOS OUTROS. 

 

JÚLIA:  Vocês entendem minha língua? Apareçam! (Assustada, grita) Ah! O que é 

isso? (Pausa) Credo, como você é gelado... 

 

SONS DE RESPIRAÇÃO SE TORNAM MAIS ALTOS 

 E PARECEM VIR DE TODOS OS LADOS. 

 

JÚLIA:  (Consciência - assustada) Calma, Júlia, calma… Essas criaturas são como os 

Elois, só querem encostar na gente… Ai, que horror, eu não estou gostando disso! Preciso ficar 

calma… Eles estão puxando minha roupa, passando os dedos frios no meu braço! Calma, Júlia, 

calma… Ah, não. Que cheiro horrível é esse? Esse cheiro de ferro… Eu conheço esse cheiro! Isso é 

cheiro de sangue! 

 

MÚSICA DE HARD METAL COMEÇA DE UMA VEZ, MISTURADA AOS SONS DE 

ROSNADOS ANIMALESCOS. 

 

JÚLIA:  (Apavorada) Me soltem! Já chega, me soltem, saiam daqui!  
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MÚSICA FICA MAIS ALTA. UM GRITO DE JÚLIA ECOA NO MEIO DA MÚSICA E, 

 LOGO DEPOIS, TODOS OS SONS CESSAM. 

 

RAINHA:  Parem! Seus mal educados! Soltem a mulher e saiam daqui! 

 

OS ROSNADOS APARECEM MAIS BAIXOS, E VÃO DIMINUINDO CADA VEZ MAIS. 

 

JÚLIA:  (Ofegante, respirando fundo) Quem é você? 

 

RAINHA:  Eu sou a Rainha dos Morlocks. Me desculpe pelos meus filhos… Eles não têm 

bons modos. Não tenha medo! Apesar da má educação, são todos muito bonzinhos… São como 

crianças, sabe? Precisam pegar em tudo que é novo. E você, quem é? 

 

JÚLIA:  Meu nome é Júlia. 

 

RAINHA:  Júlia! É um prazer conhecê-la. Você decifrou o enigma e desceu até aqui… 

Está querendo conhecer os túneis subterrâneos, não é mesmo?  

 

JÚLIA:  (Hesitante) Sim… o que são os Morlocks? 

 

RAINHA:  Morlocks? Ora essa, os Morlocks somos nós. Venha, Júlia! Você será a 

convidada especial no meu reino. Vamos, temos muito a ver… Imagino que já saiba da nossa famosa 

biblioteca. Venha, pode segurar na minha mão. Vamos por aqui… 

 

SONS DE PASSOS SOBRE A PEDRA.  SOM DA PORTA DE METAL ABRINDO, BEM 

BAIXINHO. 

 

 

 

 

  



144 

 

CENA 14 

 

SONS DE DUAS PESSOAS CAMINHANDO JUNTAS. OUTROS SONS, COMO PASSOS 

DISTANTES, RASTEJOS, COISAS RASPANDO A PEDRA, ETC, PODEM ENTRAR DE 

FUNDO, BAIXINHO. 

 

JÚLIA:  (Consciência) A mão dessa mulher é fina e fria, como se fosse um cadáver. 

Gostaria de não ter aceitado a proposta… mas, se não tivesse, jamais conseguiria achar o caminho! Já 

é a segunda vez que fazemos uma curva e eu não lembro mais de onde vim. Está tudo tão escuro… 

não há nem uma vela sequer! Nem uma fogueira! Absolutamente nada. Só consigo enxergar os vultos. 

 

RAINHA:  Imagino que esteja apreensiva. Não se preocupe com isso, já estamos 

chegando. O caminho é mais fácil do que parece… Veja, vamos entrar agora na antessala da 

biblioteca, que chamamos também de Sala de Máquinas. 

 

JÚLIA:  Sala de máquinas? Por que esse nome? 

 

RAINHA:  Somos um povo muito curioso. Talvez você possa nos entender. Sempre que 

encontramos alguma maquinaria interessante do lado de cima, trazemos para esta sala. Também 

guardamos aqui as máquinas que inventamos… que não são tão interessantes. Veja, a sala é bem aqui! 

 

A PARTIR DAQUI, OS SONS DEVEM DAR A IMPRESSÃO DE UM LUGAR GRANDE. PODE 

HAVER ALGUM ECO. 

 

JÚLIA:  (Consciência) Minha máquina deve estar aqui! Não consigo enxergar muito 

bem, mas aqui parece que existe alguma luz natural. É melhor do que o breu daqueles túneis. Quase 

consigo enxergar a rainha… (Voz) Como você consegue falar tão bem a minha língua? 

 

JÚLIA:  (Consciência) Uau, essa rainha é das minhas! 

 

RAINHA:  Aqui começam os domínios da minha casa. Como viemos pelo sul, caímos na 

Sala de Máquinas. Do outro lado, temos a sala de jantar. Gostaria de ver a biblioteca, Júlia? Estou 

vendo que se interessou por essa sala… Mas não se preocupe, podemos voltar a ela depois.  

 

JÚLIA:  Tudo bem. Quero conhecer logo essa biblioteca. 

 

RAINHA: Ótimo! Então, venha… Vou soltar a sua mão. Caso se perca, basta seguir a minha voz. 

(Mudança de tom. Fala para os Morlocks) Andem! Abram a porta da biblioteca! 

 

OS OUTRO SONS DE FUNDO, SE EXISTIAM, SE TORNAM PERCEPTÍVEIS.  

SOM DE PORTA DE MADEIRA ABRINDO. 

 

JÚLIA:  (Após um instante de silêncio, visivelmente animada) Uau! Que lugar grande! 

Eu gostaria de ter alguma luz… Só consigo ver um pouco. Quantos livros existem aqui?  
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RAINHA:  Gostaria de poder responder com certeza, Júlia… Mas, infelizmente, poucas 

pessoas, como eu, mantiveram o hábito da leitura. Li a grande maioria deles, mas não todos. Imagino 

que existam uns… 20 mil livros. 

 

JÚLIA:  Vinte mil?! Que incrível! (Som de passos sobre a pedra. Pausa.) Como essa 

biblioteca veio parar aqui embaixo? 

 

RAINHA:  Ora essa, Júlia. Da mesma forma que muitas das máquinas da outra sala… os 

Elois se cansaram da biblioteca, e nós pegamos os livros. Você já viu como essas criaturas são? Se 

cansam rápido de tudo. E, como sempre, nós ficamos destinados a guardar os restos. 

 

MÚSICA DE FUNDO.  

SONS DE PASSOS DEVEM APARECER, CORTADOS POR ALGUMAS PAUSAS, DURANTE 

ESSA CENA. 

 

JÚLIA:  O que quer dizer com isso? 

 

RAINHA:  (Suspiro) Isso é a verdade sobre o meu povo. Nós, os Morlocks, somos 

explorados, humilhados. Eu não sei quando isso começou. Quando nasci, o mundo já era desse jeito. 

Vivíamos sempre enclausurados na escuridão. Nossos melhores tesouros eram aqueles rejeitados pelo 

povo de cima… Já se sentiu assim, Júlia? Como se, em toda a sua vida, estivesse destinada aos restos? 

 

JÚLIA:  (Suspiro) Algumas vezes… mas por pouco tempo. 

 

RAINHA:  Então você pode imaginar como é o sentimento. Por muito tempo, achei que o 

mundo era desse jeito e nada do que eu fizesse poderia mudar isso. Era ainda bem jovem quando 

soube da biblioteca e tentei encontrar nos livros alguma coisa que pudesse explicar a vida do meu 

povo. Não encontrei. Aparentemente, o último livro escrito em papel é de muito antes dos Morlocks e 

dos Elois… Mas encontrei muitas coisas interessantes. Aprendi línguas, li histórias sobre antigas 

civilizações... E descobri que meu povo não foi o primeiro a ser rebaixado. Conheci a história de 

povos destinados a trabalhar para que outros pudessem se divertir. Alguns sofreram tanto quanto os 

Morlocks. 

 

JÚLIA:  (Consciência) Os Elois exploram os Morlocks?! Isso não parece verdade… 

Mas, pensando bem, os Elois só vivem se divertindo. Eles não constroem nada, não trabalham, não 

fazem nada! Será que nunca percebi isso antes? A vida deles é mesmo boa demais!  

 

RAINHA:  Depois de ler muitos desses livros, decidi lutar para mudar a situação. Não 

consegui, mas me tornei senhora destes túneis e fiz com que a Esfinge aceitasse proteger nossas 

entradas. Nenhuma dessas coisas foi fácil, mas eu preciso de mais, entende? Entreguei-me aos livros, 

desde então. Tenho aprendido mais e mais, mas tenho poucas esperanças de mudar minha realidade. 

Isso parece fugir das minhas mãos… (Pausa) Ah, veja, Júlia! Este é um dos meus livros favoritos.   

 

JÚLIA:  (Lendo com dificuldade) A Máquina do Tempo… de H. G. Wells. 

 

RAINHA:  É um livro incrível. Foi ele quem me fez pensar em coisas mirabolantes… Foi 

o livro que me ajudou a criar coragem de continuar lutando! Encontrei esse livro quando estava muito 

desanimada. Parecia que só me restava esperar a morte e eu tinha tanto medo disso! Sempre achei um 
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desperdício ter que morrer! Eu não conseguia entender como não somos capazes de decidir sobre a 

nossa vida. Não entendia como não podemos pelo menos prever… Enfim, maluquices da minha 

cabeça. 

 

JÚLIA:  Não! Eu acho que entendo como você se sente. Também gostaria de poder 

prever, ou pelo menos saber, quando vou morrer. 

 

RAINHA:   Então, você deve ler este livro! Ele me deu uma ideia estranha, mas muito 

boa… Comecei a pensar que gostaria de viajar no tempo, até o dia em que os Morlocks não fossem 

mais submissos. 

 

JÚLIA:  E você construiu a máquina? 

 

RAINHA:  Na verdade, não… Eu fiz algumas tentativas, mas nenhuma delas deu certo. 

Agora tenho outras motivações para construí-la… Já não me sinto ameaçada pela morte e não quero 

empenhar minha vida na libertação dos Morlocks. 

 

JÚLIA:  Não sente mais medo da morte? 

 

RAINHA:  Ah, isso é uma longa história… Basta dizer que aprendi muito com esses 

livros. Não acho que a morte consiga me pegar tão cedo… Pelas minhas contas, eu já deveria ter 

morrido há muito tempo. 

 

JÚLIA:  (Apreensiva) Quantos anos você tem? 

 

RAINHA:  Muitos. Descobri segredos antigos, mais antigos do que a Esfinge, mais 

antigos do que os livros, mais antigos do que o tempo. É uma pena que esses conhecimentos tenham 

que ficar presos aqui, num tempo em que ninguém mais se importa com nada… Mas isso só poderia se 

resolver com uma máquina dessas, como a do livro. Você acha que isso é muito impossível de 

acontecer, não é? 

 

JÚLIA:  Eu ainda não conheço a história do livro, mas acho que não é impossível. 

Costumo pensar que nada é impossível no tempo certo. 

 

RAINHA:  Que ótimo! Acho que somos bem parecidas, afinal. Fique com o livro, Júlia. 

Um presente do reino dos Morlocks. 

 

JÚLIA:  Obrigada! (Consciência) Essa biblioteca parece um lugar fascinante… Essa 

mulher descobriu a imortalidade! Com um poder desses e a minha máquina, eu poderia fazer tanta 

coisa… 

 

RAINHA:  Já contei uma longa história a meu respeito, mas ainda não sei nada sobre 

você. O que achou da biblioteca? Existem muitas assim no lugar de onde você veio? 

 

JÚLIA:  Esse lugar é incrível! Estava com muita vontade de conhecer essa biblioteca. 

(Pensativa) De onde eu venho… De onde eu venho, existem muitas bibliotecas, mas nunca conheci 

nenhuma no subterrâneo.  
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RAINHA:  Que interessante! E você já está aqui há muito tempo? 

 

JÚLIA:  Acredito que sim… Não sei mais a conta certa dos dias, mas faz um bom 

tempo. 

 

RAINHA:  E não sente saudades de casa? 

 

JÚLIA:  (Suspiro) Com certeza! Estou com saudades da minha casa, do meu 

laboratório, da minha vida… Preciso encontrar minha máquina e voltar o mais cedo possível. 

 

RAINHA:  Máquina? Que máquina é essa? 

 

JÚLIA:  (Apreensiva) Ah, não é nada. É só besteira minha. 

 

RAINHA:   Besteira? Claro que não, Júlia! Quem sabe eu não posso te ajudar a encontrar? 

Como ela é? 

 

MÚSICA DE SUSPENSE COMEÇA  BAIXINHA. 

 

JÚLIA:  Não precisa se preocupar. Deve estar lá na superfície. Acho que deixei perto 

da Esfinge… (Consciência) Não devia ter falado da minha máquina! Não confio nessa mulher… 

 

RAINHA:  A Esfinge é um pouco traiçoeira. Talvez já tenha mandado sua máquina aqui 

para baixo, Júlia. Podemos olhar na Sala de Máquinas. Como ela é? Pequena? Grande? 

 

JÚLIA:  (Fingindo tranquilidade) Não se preocupe com isso. Nem é uma máquina 

importante… É só um capricho meu. 

 

RAINHA:  Eu faço questão! Me diga só… 

 

A FALA DA RAINHA É INTERROMPIDA PELO BARULHO DISTANTE DE ALGUMA COISA 

CAINDO.  ROSNADOS DISTANTES. SOM DE PASSOS. 

 

RAINHA: Que barulho foi esse? Vão verificar! (Para Júlia, em outro tom) E o que você dizia 

mesmo? Ah, a máquina! Vamos, não se acanhe… Encontramos algumas coisas interessantes estes 

dias, quem sabe sua máquina não está entre elas? 

 

SOM DAS RESPIRAÇÕES ANIMALESCAS VOLTA A APARECER. OUTROS SONS 

APARECEM DE FUNDO, DANDO A IDEIA DE MOVIMENTO NA SALA AO LADO. SONS DE 

FAREJAMENTO. MÚSICA DE SUSPENSE FICA MAIS ALTA. 

 

JÚLIA:  Ah, legal, então podemos ver outro dia! Posso voltar amanhã. Já está ficando 

tarde e acho que é melhor eu ir… 

 

RAINHA:  Não, Júlia. Vamos ver logo a sua máquina! 

 

JÚLIA:  Eu volto amanhã! 
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RAINHA:  Aqui não existe amanhã. (Rosnado animalesco. Fala para os Morlocks) Que 

cheiro insuportável! Descubram quem está aqui! 

 

MÚSICA DE SUSPENSE RESSOA NO AR, JUNTO COM OS RUÍDOS DOS MORLOCKS. 
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CENA 15 
 

SONS DE RESPIRAÇÃO. SOM TÍPICO DOS MORLOCKS. 

*ESCOLHER OU FAZER UM SOM CARACTERÍSTICO DOS MORLOCKS. ROCK HEAVY 

METAL COMEÇA A TOCAR. 

 

RAINHA: Sinto um cheiro estranho… (som de passos rápidos) Quem está ai? Responda! (o som 

de passos é silenciado, mas os Morlocks continuam agitados).  (Gritando, áspera)  Você trouxe 

alguém? Ou esse cheiro está vindo de você? Você trouxe alguém! Prendam essa mulher agora! 

 

SOM DE JÚLIA GRITANDO. 

 

JÚLIA:  Rudá?! O que você está fazendo aqui? 

 

RUDÁ:  Júlia!  Fuja, Júlia! 

 

RAINHA:              Vamos, seus palermas. Não deixem ele escapar. 

 

SONS DE CORRIDA, RESPIRAÇÃO OFEGANTE. SOM DOS MORLOCKS. 

 

JÚLIA:              (Consciência) Mas eu não posso deixar Rudá para trás.  

 

RUDÁ:  Vai Júlia! Ustê salvou yo, ahora yo salvo ustê. 

 

RAINHA:             Você não vai fugir assim tão fácil, essa máquina vai ser minha. 

 

TENSÃO DE ESFORÇO FÍSICO NA VOZ. 

 

JÚLIA:  (Gritando) Não! Me solte, eu preciso voltar. 

 

RAINHA:             Você quis tanto vir para o futuro e agora quer voltar? Isso não vai acontecer, 

pois eu quero mais que você. Eu vou sair desse inferno agora! Coloquem os dois dentro da jaula! 

 

SOM DE MORLOCKS ROSNANDO.. PASSOS RÁPIDOS. SOM DE GRADE ABRINDO E 

DEPOIS FECHANDO. SOM DA MOCHILA CAINDO NO CHÃO. 

 

JÚLIA:   Rudá, você trouxe a mochila! 
 

RUDÁ:  Sim! Su mochila es eportante. Júlia, Rainha sere má. Rainha mata Elois. 

Morlocks comem Elois. 

 

JÚLIA:  Como assim, Rudá?! Por que eles nunca apareceram esse tempo todo? 

 

RUDÁ:  Ela quere enganar ustê. Rainha no gosta Elois, no gosta ustê. Morlocks no 

pode ver sol. Morlocks morrer na luz. 
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JÚLIA:  (Consciência) Então, são essas criaturas que devem ficar se escondendo nas 

sombras das ruínas... 

 

SOM DE GRITOS DA RAINHA.  SOM DE PASSOS. 

 

RAINHA:  Sua verme, me diga agora como essa lata funciona ou vocês dois vão morrer! 

(Gritos da rainha) 

 

SOM DE ZÍPER. SOM DO BOTÃO LIGANDO A LANTERNA. SOM DA MOCHILA CAINDO 

NO CHÃO. 

 

RAINHA:  (gritando)  O que é isso que você está segurando? Largue já isso!  

 

GRITOS DOS MORLOCKS E DA RAINHA. 

 

JÚLIA:  (Gritando, eufórica) Isso, Rudá! A luz da lanterna. Você lembrou quando eu 

te mostrei. Meus Deus, como essa mulher é asquerosa! (consciência) A pele é fina, as veias ficam 

completamente à mostra, parece que está molhada, úmida, não sei... Ah, não, a bateria da lanterna está 

descarregando. 

 

RAINHA:  (gritando) Chegaaaaa! Matem esses dois agora! 

 

JÚLIA:  (gritando) NÃAAAAO! Rainha,por favor!  

 

RAINHA:  (Com raiva) Você não vai me enganar mais. Você trouxe esse Eloi fedorento e 

essa coisa com luz, de propósito, para me destruir! 

 

JÚLIA:  (Apreensiva) Não, não. Nada disso aconteceu. Eu nao sabia que ele vinha. 

Olhe só, a senhora sabe melhor que eu que (gagueja um pouco) esses Elois não são muito 

inteligentes… Ele deve ter encontrado a minha mochila e deve ter seguido meu rastro pra me 

devolver. Para que eu mandaria ele trazer a mochila, por que eu viria sem ela se eu não tivesse 

perdido? 

 

RAINHA:  E pra que serve essa tal de mochila? E essa arma perigosa que ele ligou? 

 

JÚLIA:  Mochila é um saco que carregamos coisas dentro. Nela tem algumas coisas 

que podem resolver o problema da máquina. Isso não é uma arma, ele nem sabia o que era, só pegou e 

sem querer apertou um botão. Você sabe como eles são preguiçosos, não aprendem nada! 

 

RAINHA:  Você está querendo me trapacear, você acha que eu acredito nessa história? Eu 

vou matar os dois agora! 

 

JÚLIA:  (tentando demonstrar calma)  Eu pensei que fôssemos parecidas. Quer saber? 

Pode me matar! Não tenho nada a perder, mas você  ficará com essa máquina sem nunca saber usar! 

Rainha, quem sabe eu não posso consertar a máquina? Eu posso tentar e nós duas saímos desse lugar, 

pode ser a sua única chance. Essa sala está cheia de morlocks, o que eu poderia tentar fazer? 
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RAINHA:  Ora, ora, ora… (gritando)  Se tentar fazer qualquer coisa além de consertar a 

máquina, terá uma morte lenta e dolorosa!!! 

 

SOM DE PASSOS. SOM DA GRADE SENDO ABERTA.  MORLOCKS ROSNAM.  

SOM DA GRADE SENDO FECHADA. 

 

RAINHA:  O seu amiguinho ficará preso e a mochila ficará comigo! 

 

JÚLIA:  As ferramentas estão aí dentro, pode conferir, não tem mais nada que seja 

perigoso pra vocês. E eu não preciso do Rudá pra nada, ele só me atrapalha! 

 

RUDÁ:  (pausadamente) Júlia.... 

 

RAINHA:  (com ar de riso) Pois bem, então podemos comê-lo enquanto você conserta a 

máquina! 

 

JÚLIA:  Ora, dona Rainha, a senhora é o único ser inteligente desse tempo e está muito 

escuro aqui, preciso de sua ajuda, aproveito e te ensino como a máquina funciona. 

 

RAINHA:  (Animada)  Aprender a usar a máquina?! (Desconfiada) Então, ande logo com 

isso! 

 

SOM DE PASSOS. SOM DE BATIDAS NA MÁQUINA.  

 

JÚLIA:   (Determinada) Preciso pegar a alavanca, ela fará a máquina ligar. 

 

SOM DE PORTA DO CARRO ABRINDO, JÚLIA SENTA E SOM DA PORTA DO CARRO 

FECHANDO COM FORÇA. SOM DE JÚLIA MEXENDO NA MOCHILA.  

 

JÚLIA:  Achei! Só preciso encaixar e ligar… 

 

SOM DA MÁQUINA LIGANDO. 

 

JÚLIA:  (Animada) Funcionou!!! Funcionou!! Viu, Rainha? Acredita em mim agora?! 

 

RAINHA:  E agora, o que fazemos? Diga, rápido! 

JÚLIA:  (Gagueja nas primeiras palavras e depois fala com firmeza) E agora? Ah, 

agora, eu preciso que a senhora fique na frente da máquina…. É… na frente tem um botão, eu não  

conseguiria enxergar nessa escuridão… A senhora tem que apertar esse botão  com  muita força, ele 

fica bem na frente. 

 

SOM DE PASSOS. SOM DE BATIDAS NA MÁQUINA. 

 

RAINHA:  (Nervosa, gritando) Não encontro botão nenhum! 

 

JÚLIA:   Peraí que vou te ajudar! Você precisa é (gritando) dos faróis 

altoooooooooos!!! 
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RAINHA:                   (Gritando) NÃÃÃÃOOOOOOOO! 

 

 

GRITOS DESESPERADOS DOS MORLOCKS. A RAINHA COMEÇA A GRITAR.  

SOM DA  PORTA DO CARRO ABRINDO.  

SOM DE PASSOS. SOM DE ALGUÉM BATENDO NAS GRADES. 

 

JÚLIA:  Vamos, Rudá! Me ajude a abrir isso! A rainha está morrendo e os outros 

Morlocks também. Aquela luz é mais forte que a lanterna! Vamos! 

 

RUDÁ:  Júlia, foge! Rainha chamandum Morlocks, muitos Morlocks, eles vindo aqui!  

 

JÚLIA:   (Gritando, chorando) Não, Rudá. eu não posso te deixar aqui! Se não fosse 

por você, eu já teria morrido.  

 

RUDÁ:  (Gritando) Não, Júlia. Aqui meinha casa. Yo volto primavera, lembra, Júlia? 

Foge! Tem sementes de maramujão no saco preto da monchila de Júlia. Planta su casa, para lembrar 

de Eloi! 

 

JÚLIA:  Você me ensinou o que eu jamais eu seria capaz de aprender! Eu vou! Eu vou 

para destruir tudo sobre esse projeto! Para que ninguém seja tão estúpido quanto eu! Adeus, Rudá! 

 

 SOM DE MUITOS MORLOCKS ROSNANDO SE APROXIMANDO. SOM DE CORRIDA. 

PORTA DO CARRO FECHA COM FORÇA. 

 

MÁQUINA:  Bip....bip...bip… Digite o local de origem e o local de destino. 
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ATO III 

CENA FINAL 
  

SOM DA MÁQUINA DO TEMPO E JÚLIA GRITANDO ATINGEM VOLUME MUITO ALTO. 

EM SEGUIDA, SÃO INTERROMPIDOS ABRUPTAMENTE. 

 

SOM DE COISA MUITO PESADA CAINDO; SOM DE PISOS QUEBRANDO. ALICE E JÚLIA 

GRITAM. 

  

ALICE:  Doutora Júlia?! Doutora Júlia?! O que aconteceu?! A senhora está bem?! Seu 

cabelo, sua roupa, seu queixo?! 

 

JÚLIA:  Alice! 

 

SOM DA PORTA DO CARRO ABRINDO. 

 

JÚLIA:  (Falando alto, rindo) Ah, Alice, que bom te ver! 

  

 

ALICE:  Doutora Júlia?! Ai meu Deus! (Alice arrasta uma cadeira). Sente aqui, 

professora! Eu vou buscar um pouco de água pra senhora. 

 

JÚLIA:  Alice, esse cheiro está maravilhoso, levemente ácido... 

 

ALICE:  Oi?! 

 

JÚLIA:  O café! Maravilhoso! Traga uma xícara, Alice, por favor. 

 

ALICE:  (Receosa) Tudo bem, Doutora, mas o que aconteceu? A senhora não quer ir ao 

médico? Está se sentindo bem? 

  

SOM DE JANELAS SENDO ABERTAS. 

  

JÚLIA:  Venha, Alice, me ajude a abrir essas janelas, desligue um pouco esse ar 

condicionado. (Inspira e expira o ar com força) Choveu agora há pouco, Alice? 

 

ALICE:  Sim, choveu… a senhora só percebeu agora?! 

 

JÚLIA:  O ar quente que sobe do asfalto molhado, o cheiro de terra dos canteiros 

encharcados pela chuva entra sem pedir licença e invade meus pulmões. Não é maravilhoso, Alice?! 

 

ALICE:   Doutora Júlia?! O que houve? Por que a senhora tá assim? Foi algo com a 

máquina ou a senhora tá preocupada com aquela coisa do aniversário de novo? Olha, vai ficar tudo 

bem, eu posso dormir aqui com a senhora, Doutora Júlia. 
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JÚLIA:  Alice, pra começo de conversa, eu gostaria que, a partir de agora, parasse de 

me chamar de doutora toda vez que fala comigo. Não acha isso cansativo? 

 

ALICE:  Desculpa, doutora... Quer dizer, professora Júlia, mas é que eu pensei que a 

senhora tivesse me pedido para te chamar sempre… 

 

JÚLIA:  Eu sei, eu sei, mas só Júlia está ótimo. 

 

ALICE:  Tá bom, (com estranhamento) Júlia.  E sobre o médico? Vamos? Talvez a 

senhora esteja com algum problema físico ou psicológico! Parece até que emagreceu... 

 

JÚLIA:  Sabe, Alice, a morte não é nenhuma novidade. Não importa de onde a gente 

vem, qual é o nosso saldo na conta bancária ou qual a nossa fé. Tanto os nossos maiores amores 

quanto os nossos inimigos um dia irão morrer. A morte é a única certeza da vida! Basta estar vivo para 

morrer, Alice. (Séria, pausa) O que eu percebo é que o ser humano deseja a imortalidade e se 

empenha tanto em controlar a morte, que não vê a vida passando bem diante dos seus olhos. 

 

ALICE:  Nossa, doutora! Quer dizer, Júlia! Esse sacolejo que a máquina do tempo lhe 

deu fez um bem danado, hein?! O que foi que eu perdi quando pisquei os olhos? Eu só vi a máquina 

saindo do chão e depois caindo com tudo, fiquei morrendo de medo que a senhora tivesse se 

machucado. Mas, pelo visto, está tudo bem, ou não, não sei… 

 

JÚLIA:  (Começa voz da consciência) Então, quer dizer que eu voltei exatamente pro 

mesmo momento que a máquina começou a funcionar no laboratório?! Então, Alice não percebeu que 

eu viajei no tempo! (Termina voz da consciência) Isso mesmo, Alice. Isso mesmo. Sabe o que 

aconteceu? Finalmente percebi que às vezes nós procuramos escapar de nossas vidas e de nós mesmos 

por puro medo de viver. Eu descobri que talvez tenha perdido muito tempo da minha vida pra 

encontrar algo que, na verdade, sempre esteve aqui. 

 

ALICE:  Professora Júlia, a senhora não desistiu da máquina, não, né?! Ela quase 

funcionou dessa vez, eu tenho certeza! Eu vi no painel de controle do laboratório o nível de agitação 

molecular!  E estava bem perto do que a senhora propõe como solução! 

 

 

 

 

 

 

JÚLIA:  A solução, Alice? Essa é uma boa questão. Veja bem, se já houvesse resposta 

para tudo, não teríamos que investir em mais e mais conhecimentos. O que nos motivaria a continuar? 

É claro que meu trabalho foi importante; por causa dele é que cheguei até aqui. Por causa desse 

projeto, hoje sei que existem outras coisas tão importantes quanto ele. Olhe ao nosso redor! Mas o 

conhecimento é a única coisa que nunca vão poder tirar de você. Nem mesmo o tempo.  

 

 

 

ALICE:  Belas palavras, professora. Foi só dar uma sacolejada que as idéias voltaram 

com tudo, né? A senhora sabe me animar. Assim eu fico com mais vontade de continuar! Então, 
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vamos? Vamos fazer as correções dos níveis de óleo? Estou cheia de ideias! Devo reprogramar o 

sistema virtual? Ou a senhora quer tirar umas horas pra descansar? É o tempo que arrumo essa 

bagunça. 

  

JÚLIA:  Alice, sabe o que é que eu realmente preciso agora? 

 

ALICE:  Um banho? 

 

JÚLIA:  (Rindo) Ai, Alice, nunca tinha percebido como você é engraçada. Sim, sim, 

minha querida, um banho cairia muito bem, mas primeiro, eu preciso de alguns vasos e terra adubada. 

Você pode ir comprar amanhã? 

 

ALICE:  Professora Júlia, alguma coisa está acontecendo aqui e eu mereço saber! Nós 

precisamos consertar a nossa máquina do tempo! 

 

JÚLIA:  (Rindo) Nossa?! 

 

ALICE:  (Nervosa, gaguejando) Não foi bem isso que eu quis dizer, Doutora. Desculpa. 

Eu queria dizer que nós duas deveríamos voltar e corrigir o que deu errado na SUA máquina do tempo. 

 

JÚLIA:  Não precisamos mais da NOSSA máquina, Alice. Todos nós temos máquinas 

do tempo.  A nossa memória nos leva ao passado e os nossos sonhos nos levam ao futuro. Alice, 

pensando bem, eu mesma vou providenciar os vasos e a terra. Vá pra casa, tire uns dias de folga, cuide 

do seu filho. Uma criança precisa de toda a atenção possível dos pais! Ah, e por favor, antes de sair, 

desative a máquina, delete os dados ativos e exclua o backup. 

 

ALICE:  (Confusa) Doutora Júlia, a senhora quer que eu apague tudo o que fizemos até 

hoje? Tudo que a senhora fez? 

 

JÚLIA:  Exatamente, Alice, entendeu bem. Você sabe alguma coisa sobre jardinagem?! 

 

ALICE:  (Nervosa) Não, doutora, não sei! Mas professora… 

 

JÚLIA:  Ah, que pena. Ia me ajudar bastante. Depois, vou pesquisar na internet. Bem, 

acho que vou tomar aquele banho! (Voz ficando distante). Ah, passe lá em casa quando puder pra 

gente começar a organizar o meu aniversário. (Júlia abre a porta, sai e bate com força). 

 

SOM DE PASSOS. 

  

ALICE:  (Nervosa) Eu não acredito nisso! O que será que aconteceu com essa mulher? 

Eu estava aqui o tempo todo, o carro mal saiu do lugar!  Será que o campo magnético fez alguma coisa 

com a cabeça dela? 

  

SOM DA PORTA DO CARRO ABRINDO E FECHANDO. 

  

ALICE:  Incrível! O nível de óleo agora está mais estável do que antes e esse painel 

está tão limpo… E essa grama no chão desse carro? (puxa o ar) Não é possível! Nunca teve terra nessa 

sala, muito menos planta! Só agora a maluca veio com esse papo de jardinagem! Será que a máquina 
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funcionou mesmo?! Mas como? Eu só pisquei os olhos... Nem morta, eu desativo essa máquina! Só 

tem um modo de descobrir o que aconteceu com a doutora Júlia. 

  

SOM DA MÁQUINA DO TEMPO LIGANDO. 

  

ALICE:  Agora é a minha vez! 

 

MÁQUINA:  Bip… bip...bip… biririri. Estamos prontos para iniciar a viagem. Mantenha as 

portas fechadas e os cintos bem travados. Aguardando rota para partir.  

 

 


