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RESUMO 
 
 

Do âmbito da dramaturgia baiana produzida em tempos de Ditadura Militar, destaca-se o 
teatro de Jurema Penna. O presente trabalho busca colocar em evidência a faceta dramatúrgica 
de Jurema Penna, mais conhecida por seu trabalho como atriz graças à projeção nacional 
alcançada. Na tentativa de recortar um corpus representativo de sua obra, elegeram-se os 
seguintes textos: Bahia livre exportação, Negro amor de rendas brancas e Auto da barca do 
rio das lágrimas de Irati, que além de abarcarem as principais temáticas abordadas na obra de 
Jurema Penna, exemplificam o trabalho da citação como operador de intertextualidade no 
processo de escritura da autora. Os textos foram submetidos ao método filológico, resultando 
em edições críticas para Bahia Livre Exportação e Negro amor de rendas brancas, e uma 
edição interpretativa para Auto da barca do rio das lágrimas de Irati, apresentada em suporte 
digital, como exercício para a solidificação dos usos dessa ferramenta na construção de 
edições. Por meio do estudo realizado, foi possível assinalar o lugar de Jurema Penna como 
dramaturga, eixo a partir do qual se pode centralizar uma produção literário-dramática, bem 
como caracterizar o seu processo de construção do texto teatral a partir da leitura das variantes 
e do trabalho da citação. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Jurema Penna. Crítica Textual. Trabalho da citação. 
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RESUMEN 
 
 

Del ámbito de la dramaturgia baiana producida en la Dictadura Militar, se destaca el teatro de 
Jurema Penna. El presente estudio busca poner en relieve la faceta dramatúrgica de Jurema 
Penna, más conocida por su trabajo como actriz devido a la proyección nacional lograda. En 
un intento de recortar un corpus representativo de su obra, se eligió los siguientes textos: 
Bahia livre exportação, Negro amor de rendas brancas e Auto da barca do rio das lágrimas 
de Irati, que además de abarcar las principales temáticas de la obra de Jurema Penna, ellas 
ejemplifican el uso de la cita como operador de intertextualidad en el proceso de escritura de 
la autora. Estos textos fueron sometidos al método filológico, resultando en ediciones críticas 
para Bahia Livre Exportação e Negro amor de rendas brancas, y una edición interpretativa 
para Auto da barca do rio das lágrimas de Irati, presentada en suporte digital, como ejercicio 
para la solidificación de esta herramienta en la construcción de ediciones. El estudio realizado 
permitió delimitar el espacio de Jurema Penna como dramaturga, eje en el cual se puede 
centralizar una producción literario-dramática, además de caracterizar su proceso de 
construcción del texto teatral, por medio de una lectura de las variantes y del trabajo de 
citación.  
 
 

PALABRAS-CLAVE: Jurema Penna. Crítica Textual. Trabajo de citación. 
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1  PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 

O cenário da produção cultural baiana durante a Ditadura Militar foi marcado pela 

atuação do teatro como espaço de resistência ao cerceamento de liberdades presente durante o 

regime. Mesmo submetido ao controle ideológico, a restrições financeiras, o Teatro foi um 

espaço de efervescência cultural que, em sua capacidade de ficcionalizar a realidade, a partir 

da representação da experiência cotidiana, possibilitava ao sujeito enxergar-se nesta 

conjuntura e engajar-se na luta por uma sociedade mais justa, livre do medo e da opressão. 

Disto resultou um contingente de mais de mil espetáculos encenados na Bahia, entre os anos 

1964 a 1988, ano de extinção da censura. 

Jurema Penna participou ativamente deste processo. Nascida em 1927, em Alcobaça, 

município localizado ao extremo sul da Bahia, desponta para os palcos em 1949. A partir de 

então, dedica sua vida às artes dramáticas, atuando como atriz, diretora, produtora e 

dramaturga. Presente em telenovelas, como Irmãos Coragem (1970), com a personagem 

Indaiá, e Selva de pedra (1972), como Sofia; sua última personagem foi a Senhora Carrar, em 

Os fuzis da senhora Carrar (2001), ano também de seu falecimento. 

Mediante essa diversidade de papéis dentro da cena teatral baiana, o presente trabalho 

tem como objetivo por em evidência o lugar de Jurema Penna como dramaturga, analisando a 

sua produção, a partir de um estudo filológico. Pretende-se, assim, contextualizar a produção 

de Jurema Penna no âmbito da dramaturgia baiana, editar parte de sua obra, e desenvolver um 

estudo acerca da citação, operador de intertextualidade, como elemento do processo de 

construção de seus textos. Dessa forma, a obra de Jurema Penna é identificada como um 

bordado, signo de uma cultura popular da qual a dramaturga se apropria, reconstrói, 

ressignifica e encena em seus textos. É também uma referência ao seu próprio processo de 

escritura, tecido de citações que, deslocadas do contexto original e entremeadas, se prestam a 

representar a cultura popular baiana, na perspectiva da autora.  

O estudo ora apresentado se configura como desdobramento de um projeto maior 

iniciado, em 2006, pela Equipe Textos Teatrais Censurados (ETTC), sob a coordenação da 

Profa. Dra. Rosa Borges, cujo objetivo geral é editar e estudar o texto teatral, conforme os 

pressupostos da Crítica Textual, disponibilizando fontes para os profissionais de Letras e de 

áreas afins, estudando neles o processo de produção e transmissão. 
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Durante a recensio ou recensão – a etapa do método filológico que compreende a 

recolha e classificação dos documentos referentes a uma obra – localizaram-se dois conjuntos 

de documentos, o primeiro é constituído pelos textos teatrais e o segundo por recortes de 

jornais e documentos referentes à autora, têm-se, respectivamente, a documentação textual e 

paratextual. Foram encontrados 25 títulos de textos de teatro escritos por Jurema Penna, estes 

foram digitalizados, descritos e resumidos. Tratam-se de testemunhos1 datiloscritos, originais 

e cópias feitas em mimeógrafo a álcool e óleo, além de um impresso, que compreendem tanto 

a sua produção individual quanto aquela vinculada a projetos coletivos.  

Boa parte desse material localiza-se no Espaço Xisto Bahia, anexo à Biblioteca 

Pública do Estado da Bahia. Neste acervo, há duas pastas de recortes de jornais contendo 

diversas reportagens sobre Jurema Penna, datadas desde 1960 até 2001, publicadas em 

diversos jornais do país. A pasta consta, também, de documentos pessoais da dramaturga. Os 

recortes estão organizados em ordem cronológica, começando dos mais recentes aos mais 

antigos. Em geral, há uma preocupação em guardar as informações do jornal e da data de 

publicação a partir do recorte do próprio jornal ou de anotação manuscrita, de maneira a 

registrar a fonte daquela informação, no entanto, poucos são os recortes com o registro do 

número da página na qual a reportagem está publicada. 

Muitos dos referidos textos teatrais, documentos representativos da história da Bahia e 

constitutivos da memória do teatro baiano, encontram-se em processo de apagamento da 

mancha escrita, situação decorrente da má conservação, má qualidade do material utilizado, 

bem como da ação de micro-organismos e umidade. Apesar de a obra dramática de Jurema 

Penna destacar-se por seu volume de produção, seu nome é mais frequentemente associado ao 

trabalho desenvolvido como atriz, durante a década de 1970, devido à projeção nacional 

alcançada. O trabalho filológico de edição e estudo de textos justifica-se por atualizar e 

divulgar a produção dramática de um ícone da história do teatro baiano. O desenvolvimento 

desta pesquisa possibilitará também colocar tais textos na dinâmica de leitura, fornecendo 

fontes para o empreendimento de estudos e possibilitando a divulgação de produções literário-

dramáticas, muitas vezes desconhecidas do grande público, bem como facilitará o acesso aos 

profissionais do teatro, da história, da língua e da literatura a esses textos.  

O presente trabalho apresenta o resultado das pesquisas desenvolvidas durante o curso 

de Mestrado em Letras, cuja etapa inicial consistiu na recolha e leitura dos textos da 

dramaturga. Em termos gerais, os textos de Jurema Penna apresentam duas temáticas 

                                                 
1 Entende-se por testemunho todo exemplar de um texto que transmite a obra, tanto do ponto de vista material 
como de seu conteúdo (DUARTE, 1997).   
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principais, a representação da cultura baiana e as relações interpessoais entre pares diversos. 

Na construção de seus textos, a autora frequentemente utiliza a citação como operador de 

intertextualidade, como no caso de Negro amor de rendas brancas2, em que toma um verso 

de um poema como mote para a sua escrita.  

Na tentativa de selecionar um corpus representativo da obra de Jurema Penna, 

elegeram-se textos relativos a cada uma das temáticas que fossem representativos também do 

uso da citação na construção de textos. Disto resultou a escolha de Bahia Livre Exportação, 

que trata da formação e consolidação da cultura afrobaiana; e Negro amor de rendas brancas, 

cujo enredo conta a história de um casamento inter-racial entre uma mulher branca, mais 

velha, e um homem negro, jovem; Auto da barca do rio das lágrimas de Irati, que trata da 

história do rio São Francisco e da cultura do homem ribeirinho. Os textos foram submetidos 

ao método filológico, resultando em edições críticas para Bahia Livre Exportação e Negro 

amor de rendas brancas, e uma edição interpretativa para Auto da barca do rio das lágrimas 

de Irati, apresentada em suporte digital, como um exercício para a compreensão dos usos do 

meio digital na construção de edições.  

Entendendo-se a necessidade de conhecer as especificidades do texto teatral para se 

propor uma edição e um estudo coerentes com o objeto em questão, no capítulo O texto 

teatral: produção, transmissão e edição, discutiram-se as especificidades do texto teatral, 

bem como as práticas editoriais que atualmente se realizam com esse texto em diversos 

centros de pesquisa. No terceiro capítulo, tratou-se da edição dos textos teatrais de Jurema 

Penna, partindo da análise de sua trajetória nas artes cênicas, construída a partir da leitura de 

reportagens de jornais. Estabeleceram-se duas propostas de edição para os textos citados. 

Apresentaram-se os critérios para a edição, acompanhada de uma explanação sobre o texto, os 

testemunhos e sua transmissão, seguidos do texto editado. A dissertação é finalizada com um 

capítulo que trata d’A construção do texto teatral por Jurema Penna, a partir da análise de 

dois elementos: o trabalho da citação e a leitura das variantes. 

 

 

                                                 
2 Verso de Carlos Drummond de Andrade, retirado da poesia O padre, a moça, publicada no livro Lição de 
Coisas, em 1962. 
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2  O TEXTO TEATRAL: PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO 

 

 

Ao tomar o texto teatral como objeto de estudo, foi necessário compreendê-lo no lugar 

em que ele se inscreve. Este capítulo apresenta reflexões acerca do texto teatral, pontuando 

sua relação com a encenação, seus traços, marcas textuais e demais especificidades. Em 

seguida, discorre-se sobre o tratamento filológico que o texto teatral tem recebido, com o 

objetivo de estabelecer um referencial teórico para a construção da edição. 

 

 

2.1     AS ESPECIFICIDADES DO TEXTO TEATRAL 

  

Pensar o texto teatral é entendê-lo como parte de um lugar específico: o mundo do 

Teatro. Faz-se necessário, assim, reconhecer as especificidades desse texto, a diversidade de 

valores recebidos por ele no teatro ocidental, suas múltiplas funções no cotidiano e nas artes, 

além de sua relação com a encenação. Para diferenciar drama de teatro (ou espetáculo), parte-

se do pressuposto que o drama pode ser encenado de muitas maneiras, visto que são também 

as diversas teatralidades que dão múltiplas formas ao drama, engendradas a partir do 

paradigma teórico que orienta o encenador/diretor na construção do espetáculo. Assim, é 

preciso compreender esta questão em suas rupturas e continuidades (FERNANDES, 2010).  

Na Poética, de Aristóteles, localiza-se o marco teórico que descreve e orienta a 

realização da forma dramática. As primeiras traduções da obra para o latim datam de 1498 e 

sua influência sobre o teatro ocidental inicia-se na renascença. Para Aristóteles, o drama é um 

modelo ao qual a experiência cênica deve se adequar, assim, se constitui como um paradigma 

que deve ser repetido e conservado. O drama é ação, nesse sentido, preconiza-se que a ação 

deva se estabelecer com base na imitação (LEHMANN, 2007). Nesse contexto, o texto é o 

centro a partir do qual todos os demais elementos do teatro se constituem como secundários e 

acessórios. Sobre o papel da encenação no paradigma aristotélico, Lehmann (2007, p.64) 

afirma que “para Aristóteles, o próprio teatro, a representação visível (ópsis), pertence ao 

reino dos efeitos causais, meramente sensórios – e nota bene: passageiros e efêmeros –, sendo 

depois cada vez mais considerado como lugar da “ilusão”, do engano e do embuste.”3. 

                                                 
3 O pensamento de Lehmann expõe a interpretação mais corrente desse texto, no entanto, há autores como 
Gregory Scott que afirmam a existência de uma teoria do espetáculo na obra. 
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Apesar da supremacia dos preceitos aristotélicos, algumas modificações surgiram em 

relação ao drama antigo, eliminaram-se o prólogo, coro e epílogo, o diálogo restou como 

elemento dramático por excelência, meio para a interação intersubjetiva entre os personagens 

e, logo, para o desenvolvimento da ação (SZONDI, 2003). O primado da teoria aristotélica 

permanece absoluto até o século XVII, quando começam os questionamentos à obediência às 

normas da Poética (ROUBINE, 2003). 

No século XVIII, baseada na análise das condições antropológicas e históricas, bem 

como no prazer promovido pela obra, uma corrente de relativismo se prestou a pensar a 

produção teatral de cada país, de cada época. Esse câmbio de perspectiva de análise traz à luz 

uma reflexão, nesse momento apenas teórica, com base nas práticas cênicas desses autores e 

não mais na obediência às regras da Poética. Constitui-se um novo paradigma de análise, mas 

ainda assim, a primazia do texto persiste como elemento principal da encenação, visto que tais 

questionamentos dizem respeito apenas à escrita das peças.  

Observa-se, também, a construção de um teatro em busca de satisfazer uma demanda 

pela representação da vida burguesa, público deste teatro. O efeito da catarse aristotélica 

persistia, mas estava marcado pela presença de uma ideologia burguesa, dando origem ao 

drama burguês: “A finalidade do teatro não será, a seu ver, o único prazer do espectador, mas 

sua adesão a um sistema de valores supostamente capazes de melhorar sua sorte pessoal e o 

funcionamento do corpo social. O teatro, assim concebido, deve ser uma pedagogia da 

virtude.” (ROUBINE, 2003, p. 64-65).  

Drama e espetáculo permanecem intimamente relacionados, estando o segundo ainda 

submetido ao primeiro. Esta emancipação, no entanto, só irá se concretizar no século XIX, 

momento em que o drama entra em crise. As rupturas entre texto e espetáculo se baseiam nos 

questionamentos da forma dramática tradicional: a forma textual do diálogo, o sujeito e suas 

relações interpessoais etc.. Inauguram-se modalidades textuais novas, marcando a 

autonomização do teatro em relação à literatura dramática. A crise do drama é também 

acompanhada por uma crise nas formas tradicionais de encenação. Esta cisão entre cena e 

texto liberta a cena teatral para a exploração de outros tantos recursos que lhe constituem, 

abrindo espaço para um teatro de experimentação: 

 
Foi somente a partir dessa ruptura, que o texto abandonou a orientação incontestável 
na escolha de seus recursos, de acordo com as exigências do drama a ser montado. 
Essa orientação havia imposto não só um estreitamento, mas também uma certa 
incontestabilidade dos critérios técnicos, uma lógica e uma normatividade no 
emprego dos recursos teatrais a serviço do drama.  (LEHMANN, 2007, p. 81). 

 



 16

No início do século XX, a discussão sobre o estatuto do texto teatral em relação a 

encenação perdura. O texto continua considerado como a parte essencial do drama, sendo as 

demais linguagens meramente acessórias. A encenação seria o momento de fusão entre o 

imaginário do autor e o imaginário do diretor. O drama é o detentor de uma verdade que deve 

ser mostrada, nele reside toda a interpretação possível, cabendo ao diretor a simples tarefa de 

transpor para o palco tudo aquilo que já está exposto no texto: 

 

Essa idéia segundo a qual todo texto recepta uma verdade una e oculta legitima, no 
fundo, o trabalho do crítico ou do exegeta. Do mesmo modo, o público culto irá 
aderir a essa tese durante muito tempo. Ele irá ao teatro para que a representação lhe 
dê a ver e ouvir esse segredo ao qual só podia atingir pelo esforço intelectual da 
leitura, da reflexão, às vezes da erudição. Nessas condições, o primeiro mérito de 
uma direção residirá em ser uma arte do enquadramento discreto, inimigo do efeito 
espetacular, mas agindo como um revelador (ROUBINE, 2003, p. 146). 

 

Como um sinal de questionamento da impotência criativa à qual o diretor de teatro 

encontrava-se submetido, alguns teóricos buscavam um caminho conciliador entre a soberania 

do texto e a liberdade do diretor, acreditando na multiplicidade de significados nele contidos e 

que poderiam ser explorados pelo diretor durante a encenação. Sobre essa perspectiva, 

Roubine (2003, p. 150) elucida: 

 

O teatro se afirma sempre como serviço do texto. O que não quer dizer que o diretor 
se reduza ao status daquele que impõe. Com isso, a própria estrutura de uma 
iniciativa teatral criativa supõe uma diarquia. Uma dupla soberania, mais uma vez, 
que engendra ao mesmo tempo tensões e cumplicidades. Dialética que confere à 
direção seu poder de revelação. E que a legitima como arte de pleno direito.  

 

Bertold Brecht (1898-1956), por sua vez, estabelece uma cisão com a forma 

dramática, postulando a forma épica, uma das primeiras teorizações completas após o 

aristotelismo. Influenciado pelo cientificismo do teatro realista, Brecht estabelece sua 

encenação como uma narrativa do real, da qual público é observador, sendo estimulado a 

pensar criticamente sobre aquilo que está sendo encenado, impelindo-o à descoberta de uma 

verdade mais complexa. Para o dramaturgo, três elementos são essenciais à forma épica: a)  

preferência por uma escrita fragmentária; b) construção de cenário e de personagem 

desvinculados da necessidade de criar um efeito de ilusão; c) ênfase nos comportamentos e 

opiniões dos personagens, os quais revelam ao espectador o seu modo de inserção na 

sociedade e na história. Outro conceito chave da teoria de Brecht é o efeito de distanciamento 

que consiste em “colocar o objeto de representação à distância do espectador para que este 

experimente a sensação de estranheza. Para que o considere não mais como evidente, como 
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‘natural’, mas como problemático. Para que provoque sua reflexão crítica.” (ROUBINE, 

2003, p. 152). 

Segundo Ramos (2010), Edward Gordon Craig (1872-1966) foi um dos primeiros 

atores e encenadores a defender a construção de uma cena completamente autônoma em 

relação ao drama, fundada apenas na materialidade cênica e na sua movimentação: “o teatro é 

reconhecido aqui como algo que tem raízes e premissas próprias, distintas e mesmo hostis em 

relação às raízes e premissas da literatura dramática.[…] [dessa forma,] o texto deve ser 

suprimido do teatro justamente em razão de suas dimensões e qualidades poéticas” 

(LEHMANN, 2007, p.80). Segundo essa perspectiva, a separação entre drama e teatro está 

pautada na incompatibilidade entre cena e texto, cujas qualidades poéticas devem ser 

apreciadas por meio da leitura, visto que se perdem no momento da encenação. 

Na década de 1930, com O teatro e seu duplo, Antonin Artaud marca o início do 

teatro da crueldade. Baseando-se em uma experiência cênica em que um regente demiurgo 

apto a construir imagens cênicas, visava a proporcionar ao espectador uma experiência de 

transe, excedendo os limites do que qualquer prática cênica já havia proposto: “[…] o 

espectador seria metamorfoseado e, de certa maneira, purificado a exemplo do fiel que 

participa dos sacrifícios prescritos por sua religião. Eis o tema da ‘curação cruel’ da 

terminologia artaudiana.” (ROUBINE, 2003, p.170).  

Na contemporaneidade, Lehmann propõe a teorização de um teatro pós-dramático, 

publicando suas ideias em 1999, na Alemanha. Um de seus objetivos era realizar um fazer 

teatral que se encontrasse para além do drama: 

 
O teatro pós-dramático é a substituição da ação dramática pela cerimônia, com a 
qual a ação dramática-cultural estava intrinsecamente ligada em seus primórdios. 
Assim, o que se entende por cerimônia como fator do teatro pós-dramático é toda a 
diversidade dos procedimentos de representação sem referencial, conduzidos, 
porém, com crescente precisão: as manifestações de uma comunidade 
particularmente formalizada; construções de processos rítimico-musicais ou visual-
arquitetônicos; formas para-rituais como a celebração (não raro profundamente 
negra) do corpo, da presença; a ostentação enfática ou monumental. (LEHMANN, 
2007, p. 115). 

 

 Segundo a teoria pós-dramática, a cerimônia que substitui a ação dramática se 

constitui como uma presentação, deslocando o conceito de re-presentação para o lugar da 

repetição. Sendo a repetição inexistente no pós-dramático, o registro verbal da cerimônia é 

dispensável. Dessa forma, “o material linguístico e a textura da encenação encontram-se em 

relação de reciprocidade com a situação teatral entendida de modo abrangente na concepção 

de texto de performance.” (LEHMANN, 2007, p.142). 
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Dessa forma, as relações entre texto e encenação, ao longo da história do teatro 

ocidental, ocorrem de maneiras diversas, uma vez que os encenadores e autores conferiam 

diferentes níveis de importância a um ou a outro elemento, ao longo da história do teatro, a 

depender do contexto sócio-histórico de cada época e das correntes teóricas que orientavam a 

prática cênica.  

Patrice Pavis (2005b) nomeia essa dicotomia como visões textocentrista e 

cenocentrista. A primeira concebe o texto teatral como detentor de um sentido unívoco em si 

próprio, que a encenação deve encontrar e apresentar. Nessa perspectiva, as leituras da cena 

teatral permanecem restritas a um único modelo de encenação, representativo de um sentido 

“original” e sacralizado, que as próximas encenações devem repetir. Por sua vez, a visão 

cenocentrista concebe o texto teatral como mais um elemento do espetáculo, que não lhe é 

anterior, nem possui papel de organizador da cena teatral. Segundo esta visão, o texto deve ser 

posto em segundo plano, nega-se “[…] qualquer ligação de causa e efeito entre o texto e a 

cena, atribuindo à encenação o poder de decidir soberanamente suas escolhas estéticas.” 

(PAVIS, 2005b, p.191). 

Em sua crítica às formulações teóricas do Teatro pós-dramático (LEHMANN, 2007), 

Ramos (2010, p.69) afirma que: “No caso do panorama brasileiro essa recidiva do dramático 

também se manifesta. Os criadores mais radicais […] procuram novas formas de construção 

cênica, mas não recusam completamente a perspectiva de produzirem algum drama.”. Nessa 

perspectiva, também se insere a dramaturgia baiana produzida em tempos de ditadura militar, 

e, logo, a dramaturgia de Jurema Penna, na qual é tanto possível representar textos como A 

prostituta respeitosa (1963), de Sartre, como construir um espetáculo baseado na estética 

circense como Mambembando (1964). 

Assim, observa-se, no teatro baiano, uma tendência a valorização do espetáculo, 

entendido como rito, como cerimônia, celebração, ao mesmo tempo em que há também a 

valorização do drama. Materialmente, os textos a serem encenados eram, em sua maioria 

datiloscritos, e possuíam um papel funcional muito específico de servir como roteiro para o 

levantamento da cena, tanto que muitos destes testemunhos são constituídos por diversos 

suportes, conforme elucida o depoimento de Benvindo Sequeira4:  

você tem um grupo de 20 atores, todo mundo recebe texto, mimeografado, xerocado 
[…]  acabou de decorar, larga o texto. Levávamos o texto pra casa, só que na hora 
da gente fazer a compilação, a gente tinha pedaço de texto de um, pedaço de texto de 
outro. 
 

                                                 
4 Benvindo Sequeira, em entrevista a Equipe textos teatrais censurados, no dia 29 de agosto de 2007.  
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O texto, suporte físico, gozava de um estatuto secundário, pois a cena era o que 

interessava. Em decorrência disso, bem como da falta de recursos financeiros para as artes 

dramáticas, poucas eram as iniciativas de publicação desses textos. 

O Grupo de Edição e Estudo de Textos, por meio da Equipe Textos Teatrais 

Censurados (ETTC), coordenado pela Profa. Dra. Rosa Borges, da Universidade Federal da 

Bahia, elege o texto teatral produzido na Bahia durante a ditadura militar como seu objeto de 

estudo por excelência. Em 2006, foram iniciados os trabalhos da ETTC, responsável pela 

tarefa de editar, estudar e divulgar os textos teatrais produzidos na Bahia, submetidos à 

Censura Federal. A referida equipe é composta por pesquisadores de iniciação científica, 

mestrandos e doutorandos que têm encontrado inúmeras situações textuais atinentes, 

sobretudo, às questões de manipulação do texto por mãos do autor, diretor, ator e, em 

especial, do censor, todas interferindo na construção e transmissão desses textos. 

Como antecedente fundamental para o período em estudo, destaca-se a fundação da 

Escola de Teatro da UFBA, em 1950, que assinala o precedente para a construção de um fazer 

teatral, baseado na técnica e não mais na intuição. O advento da profissionalização do teatro, e 

a constituição de diversos grupos nos anos 1960, possibilitaram o desenvolvimento da cena 

teatral baiana, que experimentou uma efervescência de espetáculos não antes vista, cujos 

reflexos se fazem perceber até os presentes dias. Permanece, no entanto, a dificuldade de 

acesso a essa memória do teatro baiano, visto que são ainda incipientes as iniciativas de 

atualizá-la. 

Os textos teatrais censurados durante a ditadura militar são entendidos pela ETTC 

como registros e representações de uma Literatura Dramática Baiana, que dão a conhecer a 

cena teatral do período e que permitem adentrar às representações culturais, sociais, 

ideológicas da sociedade baiana, marcada pelo regime ditatorial. Materialmente, coincidem 

com o script da peça, unidade textual dotada de um título, cuja responsabilidade pelo 

conteúdo pode ser atribuída a um autor individual ou coletivo. Textualmente, por um lado, 

apresentam uma versão considerada terminada, representativa do espetáculo e pronta para ser 

enviada à Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) do Departamento de Polícia 

Federal (DPF). Por outro lado, essa textualidade é o ponto de partida para o levantamento da 

cena, matéria prima que será transformada em espetáculo ou, ainda, produto resultante do 

trabalho da improvisação. 

A instituição da censura teve como consequência a obrigatoriedade do registro textual 

dos espetáculos, muitas vezes nem pensados para o plano escrito. O arquivamento dos 
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documentos de censura culminou na formação acidental de um acervo5 de textos da 

dramaturgia brasileira, que conta a história da censura no Brasil, mas que também guarda 

textos que, possivelmente, seriam desconhecidos se o protocolo da censura não existisse. No 

Arquivo Nacional, os scripts das peças são guardados em pastas, acompanhados dos 

documentos de censura como pareceres de censor, relatórios do ensaio geral, certificados de 

censura, etc.; no entanto, estas pastas também apresentam lacunas.   

Observe-se o caso de Negro amor de rendas brancas, de Jurema Penna, em que o 

testemunho referente à segunda submissão encontra-se incompleto, apresentando apenas as 

páginas onde houve corte. Levanta-se como hipótese que nessa escolha pesou a existência do 

testemunho referente ao ano anterior, já arquivado. Apesar de apresentarem diferenças entre 

eles, o segundo testemunho foi suprimido. Conforme Derrida (2001, p.29) “[…] a estrutura 

técnica do arquivo arquivante determina também a estrutura do conteúdo arquivável em seu 

próprio surgimento e em sua relação com o futuro. O arquivamento tanto produz quanto 

registra o evento.”. É dessa forma que a estrutura arquivante seleciona e descarta aquilo que 

será ou não arquivado, segundo seus próprios valores e interesses.   

O Espaço Xisto Bahia, setor da Biblioteca Pública do Estado Bahia, é um dos poucos 

espaços em Salvador dedicados à memória do teatro baiano, reunindo significativo número de 

peças teatrais. O Acervo foi constituído a partir de doações de atrizes, atores, diretores e 

outros, que participaram das atividades culturais na Bahia, sobretudo durante o regime militar, 

citam-se os nomes de Zoíla6 e Ari Barata7, além de Luiz Marfuz8. Nesse sentido, esse acervo é 

constituído por testemunhos a partir dos quais se pode ler a experiência teatral vivida no 

período da ditadura militar.  

Edvalter Lima, conhecido como Didico, conta, em entrevista a Ludmila Antunes de 

Jesus (2008, p. 27), que o material que ora constitui o acervo encontrava-se desordenado e 

armazenado em condições inapropriadas. Segundo Jesus (2008, p.28), “Posteriormente, 

Teodomiro (sic) Queiroz criou o Espaço Xisto Bahia e o Núcleo de Acervo que foi 

organizado por Celso Junior, Lena Franco, Conceição Queiroz, Edvalter Lima, e estagiários 

da Universidade Federal da Bahia.”. Os textos foram devidamente higienizados, catalogados 

                                                 
5 Refere-se a uma seção do Arquivo Nacional, localizado no Distrito Federal, onde estão arquivados os textos e 
pareceres da censura. A instituição disponibiliza cópias autenticadas dos documentos do processo referente a 
textos censurados. As cópias são enviadas pelos correios, a custo do solicitante.  
6 Zoíla Barata é atriz e figurinista, participou de diversos espetáculos baianos. Atualmente é figurinista do Teatro 
Castro Alves. 
7 Ari Barata é ator e professor de teatro.  
8 Luiz Marfuz é doutor em Artes Cênicas pela UFBA, diretor de teatro e arte-educador.  
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por autor e título, separados em texto adulto ou infantil, armazenados em pastas e 

disponibilizados ao público para a consulta no próprio acervo.  

Quanto à necessidade/importância de se constituir uma literatura dramática baiana, 

vale comentar o prefácio do livro de Márcio Meireles e Bando de Teatro Olodum (1995, p.5) 

 
Dedicatória: 
Este livro é dedicado a Marcelo Dantas, que me convenceu, depois de muitos 
argumentos, a registrar os textos da “Trilogia.”. Estes textos, desde sua criação 
através de improvisações, nunca tinham sido escritos. Como na mais pura tradição 
de teatro popular eles eram guardados em nossas memórias e transmitidos aos novos 
participantes do grupo nos ensaios, na prática pelos outros atores. A cada 
remontagem eram refeitos através do mesmo processo criativo original e de um 
exercício coletivo de memória.  
Os textos da “Trilogia” nunca foram literatura. 
Através da poesia e do talento dos atores do Bando passaram direto da vida para o 
teatro.  
O verbo, para nós, sempre foi carne. 
Márcio Meirelles. 

 

Conforme Derrida (2001, p. 31), “o sentido do arquivável se deixa também, e de 

antemão, co-determinar pela estrutura arquivante.”. Considerando a publicação como uma 

forma de arquivamento, as regras que a determinam inscrevem-se na lógica da cultura erudita. 

O livro impresso é, assim, o lugar de disseminação de um saber ilustrado, e está carregado de 

uma aura que impossibilita o seu uso para textos populares. O sentido da aura, evocado por 

Meirelles ao referenciar o texto bíblico, preconiza a anterioridade do verbo sobre a carne, e 

logo do escrito sobre o oral. Nessa relação, sendo “carne”, ou seja, sendo um texto oral e 

popular, o texto da Trilogia… dispensaria o “verbo” para continuar se disseminando. Não 

obstante, é possível aproveitar a eficácia do suporte escrito como meio de divulgação dos 

saberes e da cultura popular, sem que isso represente qualquer desejo recalcado de tornar-se 

cultura erudita. 

Portanto, para tomar o texto teatral como objeto de estudo na área de Letras, é preciso 

compreendê-lo em sua especificidade estrutural e sua diversidade funcional. Um texto teatral 

pode ser o resultado de muitos contextos e situações, estando direcionado para a encenação, 

ou para a leitura. Assim, ainda que algumas formas dramáticas sejam pensadas para a 

encenação, e sua realização plena seja a atualização do texto por meio do espetáculo 

(MAGALDI, 2004, p.16; REIS, 1999, p.266; GADELHA, 1993, p.146), há outros tantos 

casos em que a escrita do texto teatral não solicita a encenação. Na tensão entre o teatral e o 

antiteatral, Nietzsche critica a ópera de Wagner, pela supervalorização do componente teatral 

que ocultava a força dionisíaca da música:  
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O certo é que a poética da cena tanto se explicitou no século XIX como também 
estabeleceu ali o seu antídoto, que se desdobrou pelas vanguardas e hoje ainda é 
percorrido, por exemplo, pela tradição da performance e em certas poéticas do ator 
que, a partir de Grotówski, passaram a ver a arte como veículo de transcendência e a 
negar a necessidade da interação com o público (RAMOS, 2010, p.67). 

 

Em relação ao texto que pretende ser encenado, Pavis (2005a, p. 408) esclarece que as 

relações entre texto e cena se dão em termos de ausência/presença, ou seja,  

  

o texto lingüístico significa apenas por meio dos seus signos, como ausência para 
uma presença, isto é, como realidade fictícia experimentada como presente e real, a 
cena se dá como presença imediata daquilo que não passa de verdade, de ausência e 
confusão de um significante e do referente. 

 
A ausência que perpassa a leitura do texto teatral é inerente à própria língua, em sua 

capacidade de apenas nomear seres e ações, representando-os, mas não os sendo. Por sua vez, 

a encenação corporifica os signos designados no texto; sua presença, não mais mediada pela 

palavra escrita, cria um simulacro da realidade no palco. 

A própria escritura do texto para o espetáculo já se caracteriza como uma encenação 

imaginária. Enquanto escreve a peça, o autor testa as possibilidades da cena, estuda o 

encadeamento da ação, visualiza o espaço cênico, estabelecendo as primeiras marcações. No 

caso dos dramaturgos baianos que produziram seus textos durante a ditadura militar, há, 

ainda, que se considerar a busca pela melhor forma para o seu texto em função das limitações 

orçamentárias e do silenciamento imposto pela atuação da censura. Dispondo do texto em 

uma versão boa o suficiente para servir como norte da encenação, o dramaturgo, quando 

diretor, leva a sua proposta de espetáculo, sua hipótese de encenação, para a primeira prova: o 

levantamento da cena. Por sua vez, há também espetáculos construídos com base em jogos de 

improvisação, no qual atores e encenador elaboram um texto espetacular9. 

Na figura 1, observa-se fato comum aos textos teatrais baianos, o próprio texto 

datiloscrito sendo utilizado como suporte para as anotações da encenação. Nesse caso, trata-se 

do texto Na feira de São Joaquim, o testemunho é um datiloscrito autógrafo, com 

intervenções manuscritas, no qual Jurema Penna, também encenadora, faz anotações de 

próprio punho como as indicações da cena “atabaques lentos”, e as indicações do nome dos 

atores que representavam cada papel. 

                                                 
9 Pavis (2005a, p. 408) define texto espetacular ou texto cênico como “a relação de todos os sistemas 
significantes usados na representação e cujo arranjo e interação formam a encenação. O texto espetacular é 
portanto uma noção abstrata e teórica, e não empírica e prática. Ela considera o espetáculo como um modelo 
reduzido onde se observa a produção do sentido. Este texto espetacular é anotado e materializado num caderno 
de encenação, um modellbuch, ou qualquer outra metalinguagem [...]”.  
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Diante dessa complexidade, as investigações acerca da construção do texto teatral têm 

colocado a noção de gênese centrada na individualidade em cheque. Almuth Grésillon (1995), 

ao discutir a gênese do texto teatral, identifica algumas situações e sujeitos que realizam essas 

modificações, a saber: a) o texto em seu processo de escritura; b) o dramaturgo termina o 

texto e o entrega para a encenação; c) o texto do dramaturgo sofre as intervenções decorrentes 

do “levantamento da cena”; d) o dramaturgo escreve o texto após uma sessão de improvisação 

com atores.   

 
Figura 110 – Folha 1 do texto Na feira de São Joaquim, de Jurema Penna. 

 

Às situações apresentadas, somem-se aquelas circunstâncias nas quais o autor é diretor 

ou o autor é um dos atores (GRÉSILLON, 1995). Conforme afirma Santos (2008, p. 2665), 

“[…] o texto é, no teatro, uma obra aberta, sempre sujeito às transformações de várias mãos, a 

começar pelas mãos do dramaturgo e do diretor.”.  

Quanto à estrutura, o texto dramático pode ser dividido em texto principal, composto 

pelos diálogos, e texto secundário, constituído pelas rubricas. Ao fazer uso de réplicas e/ou 

diálogos, o dramaturgo materializa a inicial suposição da encenação em seu texto. Nas 

réplicas, ele disporá os diálogos, meio pelo qual as personagens irão interagir entre si, 

                                                 
10 Todas as imagens presentes nesse trabalho foram digitalizadas pela pesquisadora. Os originais encontram-se 
disponíveis no Acervo do Espaço Xisto Bahia. Os casos que fujam a essa regra terão fonte indicada. 
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construindo o desenrolar da ação dramática; por sua vez, nas rubricas ou didascálias11, estarão 

registradas todas as recomendações do autor no que diz respeito aos elementos verbais e não 

verbais, como as indicações cênicas, as marcações espaço-temporais, além da caracterização 

da personagem, indicações da modulação da voz na cena, do sentimento a ser transmitido. 

Elas substituem o papel do narrador direcionando o leitor/espectador na construção do(s) 

sentido(s) do espetáculo. 

A despeito da hierarquização que os conceitos, texto primário e texto secundário, 

podem produzir, Pavis (2005a, p. 405) considera que, no momento da encenação,  

 

mesmo quando o texto secundário parece ausente, encontramos amiúde seu rastro no 
cenário verbal ou no gestus da personagem. Porém o estatuto desse cenário verbal 
ou do gestus é, todavia, radicalmente diferente daquele texto secundário. As 
indicações cênicas espaço-temporais no texto são parte integrante do texto 
dramático: elas não podem ser ignoradas pelo leitor ou pelo espectador, embora as 
indicações cênicas não sejam necessariamente levadas em conta pela encenação. 

 

Luiz Fernando Ramos (1999) caracteriza o espaço da rubrica como lugar privilegiado 

da ação do dramaturgo, que dá a conhecer sua realização imaginária do espetáculo, ou o seu 

registro de uma experiência bem sucedida de levantamento de cena. 

 

Naquele espaço específico do texto dramático está esboçada uma primeira 
encenação virtual, transcorrida simultaneamente à sua criação […] será ainda ali, 
contudo, onde o dramaturgo indicou sua primeira leitura do texto encenado, que 
restará única parte concreta da cena que ele imaginou, ou já construiu, e agora se 
recorda. É certo que esta “visão” não tem nenhuma relação necessária com qualquer 
cena concreta, o que a transformará profundamente, mas é a forma literária da cena 
na cabeça do autor, este encenador conceitual. […] Como espaço da literatura 
dramática que oferece ao pesquisador um ponto privilegiado de observação, será 
sempre o vestígio (real ou imaginário) e o mapa de todas as encenações futuras 
(RAMOS, 1999, p.16, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, a dicotomia vestígio e mapa indica o duplo caráter da rubrica, espaço 

que contém a tensão pré ou pós-encenação, que servirá de norte para o direcionamento da 

leitura ou que conterá informações vestigiais, plasmadas no texto escrito, daquilo que 

constituiu o espetáculo. No texto Bahia Livre Exportação (BLE), do testemunho de 1975 

(T75) ao testemunho de 1976 (T76), nota-se a reconstrução das rubricas, no intuito de torná-

las mais claras sobre os aspectos da encenação. Observe-se exemplo presente no texto BLE:  

                                                 
11 Os vocábulos rubrica e didascália podem ser usados como termos equivalentes. Alguns teóricos fazem a 
opção por um ou outro, é o caso de Camargo (2001) que os diferencia com base na etimologia. Segundo o autor, 
rubrica vem do latim rubro e era usado para designar as anotações feitas nos missais e livros litúrgicos, ao passo 
que didascália, do grego didaskalia, referia-se às anotações feitas pelo autor do texto, relativas à representação 
teatral. 
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A ideia que em T75 encontrava-se resumida, em “contrastar bem”, configura-se como 

mapa, na medida em que sua anterioridade temporal indica a primeira possibilidade de 

representação cênica do contraste pretendido por Jurema Penna. Da comparação entre os 

textos T75 e T76, observa-se o vestígio da encenação em T76, no trecho “os atores em 

expressão corporal traduzem os ritmos em contraste humano e técnico, aos poucos os 

humanos vão adquirindo o ritmo quebrado de máquina” (PENNA, 1976, f.1) em que se 

mostra o registro das experiências cênicas entre 1975 e 1976, com o uso da linguagem 

corporal para traduzir o contraste entre as duas Bahias, solicitando-se, assim, o potencial 

comunicativo do corpo, de maneira a superar os limites do dizer e fazer significar por meio 

dos gestos. 

A leitura das rubricas de BLE, em seus testemunhos, permite afirmar que esse espaço 

poderá será usado pela dramaturga para apresentar pelo menos dois elementos: 

a) a descrição da cena: nesse espaço, Jurema Penna põe em prática a sua poética, 

valendo-se de uma linguagem literária para descrever as emoções e sentimentos encenados, 

ocupando o papel semelhante ao do narrador na prosa, ou ainda complementando-o. A essa 

informação, o leitor terá contato direto através do texto, não obstante, o espectador só terá 

acesso por meio da tradução intersemiótica feita a partir dos demais elementos constitutivos 

da cena.  

 
(VEM DE LONGE A VOZ DO SERESTEIRO QUE AOS POUCOS FAZ PARAR A 
BRIGA. UMA JOVEM DO PLANO SUPERIOR CHEGA À JANELA. TODAS AS 
ATENÇÕES VÃO PARA A SERESTA MENOS A DOS ALFAIATES. ESTA 
CENA TERMINA COM A ENTRADA DA MILÍCIA, QUE ENTRA E LEVA OS 
ALFAIATES – CENA MUDA. SEM MÚSICA. O PALCO VAZIO)  (PENNA, 
1976, f.28, grifos nossos) 
 

O uso da expressão “vem de longe” evoca o distanciamento físico da voz do 

seresteiro, quando essa distância não é permitida pelo espaço físico restrito do teatro, 

A CORTINA ABRE LENTAMENTE. 
SLIDES PROJETAM AS DUAS 
BAHIAS - NOVA E ANTIGA 
ARQUITETURA E CENAS DE RUAS 
– CONTRASTAR BEM – ELEMENTOS 
DO CORAL ENTRAM PELAS 
LATERAIS DA PLATEIA ATÉ AS 
ESCADAS LATERAIS DO PALCO, 
ENQUANTO CANTAM  

 
(PENNA, 1975, f.1, grifos nossos) 

 

SLIDES PROJETAM AS DUAS BAHIAS 
– NOVA E ANTIGA, ARQUITETURA, 
CENAS DE RUA. NO PALCO OS 
ATORES EM EXPRESSÃO CORPORAL 
TRADUZEM OS RITMOS EM 
CONTRASTE HUMANO E TÉCNICO, 
AOS POUCOS OS HUMANOS VÃO 
ADQUIRINDO O RITMO QUEBRADO 
DE MÁQUINA. UNS POUCOS, MUITO 
POUCOS RESISTIRÃO ATÉ O FIM DA 
MÚSICA 

(PENNA, 1976, f.1, grifos nossos) 
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restando, assim, a aplicação da técnica do distanciamento de vocal, como em “(Vão saindo 

aos poucos pela plateia mercando, dando distanciamento na voz.” (PENNA, 1976, f. 7). 

b) marcação dos demais elementos cênicos: a delimitação dos elementos que 

compõem a cena, já no texto teatral, materializa a encenação virtual que a dramaturga realizou 

no momento da escritura do texto; representa também o domínio que a autora tem da técnica 

teatral, e sua preocupação com o desempenho do texto em todas as esferas, não apenas a 

literária (MONTEMEZZO, 2008). 
 

(PALCO EM PENUMBRA, UM CANHÃO DE LUZ ACOMPANHARÁ AS 
ALVAS FIGURAS QUE PASSARÃO PELO PALCO DA DIREITA PARA 
ESQUERDA DE ACORDO COM A CHAMADA) (PENNA, 1976, f.28, grifos 
nossos) 
 
À MEDIDA QUE OS HERÓIS VÃO SENDO CHAMADOS OS SLIDES SÃO 
PROJETADOS (PENNA, 1976, f.29, grifos nossos) 

 

Assim, o texto de teatro, como modo de representação da realidade, exige do 

dramaturgo, no momento de sua escritura, a previsão de outras linguagens que estarão 

presentes na encenação, como a música, a dança, a cenografia, a iluminação, dentre outras. A 

presença desses elementos no texto do autor mostra que há uma preocupação deste para 

encontrar, no código linguístico, elementos precisos e necessários à transmissão de seu 

pensamento. No entanto, este engenho se configura apenas como uma virtualidade, uma 

possibilidade, uma primeira leitura da encenação.  

O texto teatral, em relação ao seu fim último, comportará em si apenas os indícios do 

espetáculo. A ação dos diversos indivíduos que levantarão a cena produzirá um resultado 

diverso do previsto pelo autor, mas semelhante o suficiente para vinculá-lo àquele texto. Por 

outro lado, ainda que cada espetáculo configure uma textualidade, e a cada espetáculo surjam 

novas modificações em cena e no texto, o espectador permanece com a impressão de que 

aquela encenação vista é imutável e que o público do dia seguinte verá o mesmo espetáculo 

por ele visto (CAMARGO, 2001). 

Estabelece-se, assim, a relação de tensão, contradição e colaboração entre texto escrito 

e espetáculo, representando a diferença de dimensão entre o dramaturgo e o fenômeno teatral, 

força dionisíaca que se move a partir do e para o texto teatral. A representação apresenta-se, 

assim, como possibilidade de interpretação desse texto; “[…] ela o critica, força-o, interroga-

o. Ela se confronta com ele e o confronta com ela. Ela não é um acordo, e sim um combate” 

(PAVIS, 2005a, p. 407). 
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Os filólogos que se dedicam a estudar o processo de transmissão e de construção de 

um texto debruçam-se sobre os textos teatrais, censurados no período da ditadura militar, na 

Bahia, o fazem no intuito de fixar estados desses textos, de forma a dispor de fontes 

cientificamente estabelecidas, que dão a conhecer a riqueza e a diversidade da cena teatral 

baiana, contribuindo para a formação de público leitor da dramaturgia baiana. As edições 

produzidas servirão de referência para encenadores, no sentido de que serão pontos de partida, 

através dos quais a cena será levantada. Os estudos filológicos desses objetos têm contribuído 

para a identificação dos nomes que construíram a dramaturgia baiana neste período, seja por 

meio do resultado da recensio, localizando os títulos de sua produção, ou da análise filológica 

e literária desses mesmos textos. Ademais, o resultado desses trabalhos, as edições, será fonte 

rica de informações acerca do contexto sócio-histórico, das ideias que circulavam na 

sociedade baiana, servindo de base para o estudo de especialistas de diversas áreas, como 

Letras, História, Ciências Sociais e Teatro.  

 

 

2.2  A PRÁTICA FILOLÓGICA DE EDIÇÃO DE TEXTOS TEATRAIS 

 

 

Filologia é o signo sob o qual se encontram arrolados estudos de diversas naturezas, 

referentes à língua, à literatura e à história cultural de um povo, realizados a partir do 

patrimônio escrito12 por ele legado. Telles (2000), lendo Carolina Michaëlis de Vasconcelos 

(1946), identifica três grupos de objetivos do labor filológico, a saber: a) o estudo da língua, 

objetivo primordial da Linguística e fundamental ao filólogo para a realização de edições 

fiáveis, que por sua vez são objetos pelos quais os linguistas investigam os fatos da língua; b) 

o estudo da literatura, sobretudo no que concerne à determinação do valor literário e histórico 

do texto; c) a Crítica Textual, cujo fim último é a restituição do “texto do autor”. Propósitos 

que corroboram o sentido do termo Filologia como “[…] o conjunto das atividades que se 

ocupam metodicamente da linguagem do homem e das obras de arte escritas nessa 

linguagem.” (AUERBACH, 1972, p. 11).     

                                                 
12 É sabido que também são objetos de estudos filológicos os textos orais. Maximiano de Carvalho e Silva (1994, 
p.63) cita a introdução da obra Los nuevos caminos de la Lingüística, de Bertil Malmberg (tradução de Juan 
Almela em 1967, publicada no México), que defende a importância de submeter a um tratamento filológico 
mitos e lendas constitutivos da literatura oral de um povo acessíveis por meio de gravações. O autor sueco marca 
a necessidade de se estender o sentido da palavra “texto” também a esses registros sonoros.     
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Etimologicamente definida como “amor ao saber e à literatura”, a Filologia em seu 

sentido mais estrito é sinônimo de Crítica Textual: “[…] ciencia que se ocupa de la 

conservación, restauración y presentación editorial de los textos.”13 (PÉREZ PRIEGO,1997, 

p. 9). A definição resume o cerne das tarefas da Crítica Textual, uma vez que o percurso 

metodológico realizado, cujo fim último é a apresentação de uma edição, perpassa pela 

inventariação, conservação e, quando necessário, restauração. Outrossim, ao disponibilizar 

um texto autorizado, a consulta ao documento original torna-se necessária apenas em casos de 

dirimir dúvidas, evitando-se, assim, o manuseio do documento e concorrendo para a 

preservação de sua materialidade.  

Assim, os fundamentos da Crítica Textual encontram-se na necessidade de construir 

um acervo literário de uma sociedade. Suas origens remontam à Antiguidade Clássica, quando 

a demanda por interpretar e restituir textos considerados sagrados, tanto em sua materialidade 

como em seu conteúdo, motivou os literatos a fixá-los em uma forma que os salvaguardasse 

de alterações. A partir dessa busca, filólogos hebraicos, árabes e alexandrinos, cada qual 

inserido nas especificidades de sua erudição e em seu contexto social, debruçaram-se sobre 

aqueles textos, buscando expurgar as mudanças que os “contaminavam”, fixando-os numa 

forma legítima a partir do estudo de sua tradição14 e sua língua: 

 

La creencia en un texto manifestador de verdad inmutable y sabiduría siempre 
actuante (texto, pues, que será siempre «maestro») provocó el intento de 
salvaguardar la lengua en que estaban escritos, lengua ella misma también 
sacralizada, de todo cambio, pues en este mundo los cambios no podían entenderse 
sino como corrupción, como destrucción de algo que debía permanecer, por su 
misma naturaleza, idéntico a sí mismo. (CANO AGUILAR, 2000, p. 15)15 
 

Se por um lado, com o passar do tempo, os textos sagrados deveriam permanecer em 

uma forma fixa, o sistema linguístico seguiu mudando, o que tornou a língua do texto bastante 

afastada daquela do leitor, tornando o acesso ao conhecimento legado praticamente 

impossível. Disto, surgiu a necessidade de se formular uma interpretação para esses textos, a 

partir dos exercícios da exegese e da hermenêutica.  

 

El mismo objetivo tenían las corrientes filológicas hebreas y árabes dedicadas a la 
explicación de los respectivos Libros sagrados. Y en un plano mucho más 

                                                 
13 Tradução nossa: “ciência que se ocupa da conservação, restauração e apresentação editorial dos textos”. 
14 Entende-se por tradição o conjunto de testemunhos que transmitem um texto (DUARTE, 1997). 
15 Tradução nossa: “A crença em um texto que manifesta uma verdade imutável e uma sabedoria sempre 
atualizada (texto, pois que será sempre “mestre”) provocou a tentativa de salvaguardar a língua em que estavam 
escritos, língua esta também sacralizada, de toda mudança, pois neste mundo as mudanças não podiam ser 
entendidas senão como corrupção, como destruição de algo que deveria permanecer, por sua natureza, idêntico a 
si mesmo.” 
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«humano», como correspondiente a la índole de su civilización, los gramáticos 
alejandrinos (siglo II a.C.) se entregaron al estudio y análisis de los viejos poetas 
griegos, en especial Homero, conscientes de la distancia que les separaba de su 
lengua (CANO AGUILAR, 2000, p. 15).16 

 

Durante a Idade Média, não há propriamente um labor filológico: “el hombre medieval 

no tiene la conciencia histórica que le haga ver esos textos como propios de un estado 

lingüístico que necesite fijación y aclaración.”17 (CANO AGUILAR, 2001, p.15).                                                                                                                             

No entanto, é nesse período que a transmissão dos textos produz inúmeras situações textuais 

que legam um rico material para os estudos filológicos posteriores. No processo de produção 

do livro manuscrito, os copistas eram os responsáveis por reproduzir os textos18, a partir de 

um ou de vários modelos, deixando espaços em branco que seriam posteriormente 

completados com iluminuras ou letras capitulares; ao revisor, cabia o papel de normatizar, 

organizar e conferir as cópias. A transmissão dos textos ocorria por meio de um processo 

laborioso e lento que tornava o texto suscetível, tanto aos erros provenientes do próprio 

processo de cópia, quanto à cultura ou à ignorância dos copistas, que, a partir de seu próprio 

engenho, consciente ou inconscientemente, interferiam nos textos.  

Por sua vez, o retorno à Antiguidade greco-romana, que marca o Renascimento 

cultural europeu, reacende uma busca por textos desta época, trazendo uma demanda por 

eruditos e literatos que soubessem identificar obras correspondentes ao espírito helênico, 

interpretando-as e restituindo-lhes as passagens corrompidas pelo processo de transmissão. É 

nesse momento em que se observa a produção de edições de textos pautadas em critérios de 

fidedignidade aos textos mais antigos e correção da vulgata por meio da colação de códices. 

 

A partir del Humanismo, se fue definiendo un método cada vez más riguroso de 
reconstitución de textos que, basado sustancialmente en la técnica de clasificación y 
ordenación de manuscritos se ha ido aplicando no ya sólo a los textos grecolatinos, 
sino a otros campos muy diversos del pasado cultural. (PÉREZ PRIEGO, 1997, 
p.12).19 

 

                                                 
16 Tradução nossa: “As correntes filológicas hebraicas e árabes tinham o mesmo objetivo: dedicar-se à 
explicação dos seus respectivos Livros sagrados. E em um plano muito mais “humano”, como correspondente à 
índole de sua civilização, os gramáticos alexandrinos (século II a. C.) se entregaram ao estudo e análise dos 
antigos poetas gregos, em especial Homero, conscientes da distância que os separava da língua.” 
17 Tradução nossa: “o homem medieval não tem a consciência histórica que o faça ver esses textos como 
próprios de um estado linguístico que necessite de fixação e esclarecimento.” 
18 Além do copista, participavam da construção do códice o iluminista (responsável pelas iluminuras e 
ilustrações em geral) e o rubricador (responsável por destacar títulos e letras capitulares a tinta vermelha) 
(CAMBRAIA, 2005). 
19 Tradução nossa: “A partir do Humanismo, foi-se definindo um método cada vez mais rigoroso de 
reconstituição de textos que, baseado substancialmente na técnica de classificação e ordenação de manuscritos 
foi aplicado não mais apenas a textos greco-latinos, mas também a outros diversos campos do passado cultural”. 
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Conforme Araújo (2008, p.40), “Diz-se que sem essa vertente tradicional de estudos 

teria sido impossível o Renascimento.”. Surgem daí edições, manuais e glossários 

fundamentais à publicação e divulgação de textos clássicos e da cultura helênica, esquecidos, 

censurados ou ocultados pela Igreja Católica durante a Idade Média.  

Ainda nos séculos XV e XVI, a invenção da imprensa promoveu uma profunda 

transformação do processo de produção e transmissão dos textos. A partir da técnica da 

xilotipia, a imprensa se desenvolveu e se estabeleceu como principal meio de veiculação da 

cultura escrita, tendo como principais objetivos superar o livro manuscrito ao produzir 

exemplares em grande tiragem, sem os conhecidos defeitos de cópia. Esse último objetivo, no 

entanto, não foi alcançado, visto que o processo de produção do livro impresso também 

permitia outras formas de modificação do texto: tipos móveis e falhas na impressão deram 

origens a gralhas tipográficas que alteravam o texto tanto em termos de forma como de 

conteúdo (ARAÚJO, 2008, p. 48). 

A raridade e a escassez de livros manuscritos se opuseram, então, à abundância de 

oferta de textos impressos (CHARTIER, 2002b). Diferentemente da tradição medieval, que 

privilegiava a produção de obras das autoridades canônicas, antigas e cristãs, em sua maioria 

em língua latina, os editores tiveram como principal objetivo a publicações de obras em 

língua vulgar, de um único autor. Do processo de produção do livro impresso participaram os 

compositores ou tipógrafos, responsáveis por montar tipograficamente o modelo, 

transcrevendo-o por meio dos tipos (CAMBRAIA, 2005, p. 76); o impressor e o editor, 

responsáveis por desenvolver estratégias para a transposição da página manuscrita, entregue 

pelo autor, à página impressa (ARAÚJO, 2008, p.48); o revisor que revisava o texto, 

censurando-o, caso apresentasse qualquer afronta à Igreja ou ao poder real; e o corretor, o 

único autorizado a corrigir o livro, acrescentando pontuação e corrigindo os erros dos 

tipógrafos. Conforme Chartier, (2002b, p. 66), 
 
nasce daí o papel dos ‘corretores’ cujas intervenções se realizam em vários 
momentos do processo editorial: a preparação e a calibragem do manuscrito que 
serve de original para a composição, a correção das provas; as correções durante a 
tiragem, a partir da revisão de folhas já impressas (o que implica em diferentes 
estados das páginas pertencentes a uma mesma forma numa mesma edição), ou o 
estabelecimento das errata em suas duas formas, acrescentadas ao fim do livro que 
permitem ao leitor corrigir pessoalmente seu exemplar. 

 

A mudança do suporte de veiculação de conhecimentos produziu uma mudança na 

cultura letrada. Se por um lado, a invenção da imprensa estimulou uma busca por coletar e 

editar textos antigos a fim de salvaguardar o patrimônio escrito, por outro há um temor 
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provocado pelo excesso de livros publicados, visto como uma perda de controle sobre a 

produção e a qualidade dos textos escritos. Ao editor de textos caberia, diante dessas situações 

textuais, selecionar, analisar e distinguir estes textos, segundo o seu contexto de produção e 

transmissão. 

 Vale, ainda, pontuar que o desenvolvimento técnico que permitiu a solidificação da 

imprensa foi também transpassado pela Revolução Industrial e pela sistematização das 

relações de trabalho, dos lucros e dos custos. Nesse sentido, a produção do livro não estava 

mais baseada apenas no amor à erudição e ao saber, mas era permeada pelas relações 

comerciais, “[…] implicando sempre numa pluralidade de espaços, técnicas de máquinas e de 

indivíduos.” (CHARTIER, 2002b, p. 66). Sobre os aspectos financeiros da impressão e da 

publicação de um livro, Chartier (2002b, p. 44-46) afirma que o autor poderia ser o próprio 

financiador do seu livro e detentor dos lucros advindos a partir de suas vendas, ou vender os 

privilégios da publicação a um editor, escrevendo pelo reconhecimento ou pelo lucro. Ou 

ainda, a publicação poderia acontecer a cargo de tipógrafos e livreiros que enganavam os 

autores e retinham todo o lucro gerado pela publicação.  

Ainda no século XVII, surgem iniciativas mais ou menos legítimas de publicar os 

textos encenados. Chartier (2002a) esclarece que a prática de edição de textos de teatro na 

Europa Ocidental remonta ao período Renascentista, em que motivados pelas inúmeras 

publicações pirateadas, os autores passaram a autorizá-las. Os “falsificadores das obras” 

transcreviam aquilo que escutavam ao assistir aos espetáculos, usando as técnicas da 

estenografia e da braquigrafia, o que resultava em um texto distorcido e dotado de muitas 

passagens incoerentes. Dessa forma, as edições piratas circulavam livremente pela Europa, de 

maneira que havia também uma preocupação do autor em relação à divulgação da qualidade 

de sua produção. Conforme Lope de Vega (apud CHARTIER, 2002a, p. 45), 

 
He hallado, leyendo sus traslados que para un verso mío hay infinitos suyos, llenos 
de locuras, disparates e ignorancias, bastantes a quitar la honra y opinión al mayor 
ingenio en nuestra nación, y las extranjeras, donde ya se leen con tanto gusto20   

 

A resistência em imprimir peças teatrais era fato comum. Os autores de teatro não 

desejavam transformar sua obra, construída para ser declamada e encenada, em texto escrito, 

visto que a palavra escrita planifica o espetáculo teatral multidimensional. Conforme Chartier 

(2002a, p. 70), comentando Marston (1604), 

                                                 
20 Tradução nossa: Encontrei, lendo seus traslados, que para um verso meu há infinitos seus, cheios de loucuras, 
disparates e ignorâncias, suficientes para tirar a honra e valor do melhor escritor de nossa nação e das 
estrangeiras, onde já se leem com tanto gosto.  
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[…] a resistência em imprimir devia-se a duas razões: por um lado o próprio 
processo de publicação, que abandonava a obra nas mãos dos “rude mechanicals” 
[…] empregado nas oficinas, que introduziam muitos erros no texto, e, por outro 
lado, a incompatibilidade estética entre o propósito original das peças, escritas para 
serem representadas, vistas e ouvidas, e a forma impressa, que as privavam de sua 
“vida”. 

 

Nesse contexto, surge um público interessado em ler teatro, o responsável pela 

escritura da obra progressivamente assume o lugar de autor, abrindo espaço para a 

constituição de um sistema literário. Chartier (2002a, p. 73-74) afirma que essa mudança nas 

relações entre autor-obra-público é acompanhada por uma mudança no formato da edição. As 

edições in-quarto costumavam ser atribuídas ao grupo de pessoas responsáveis pela produção 

do espetáculo, a partir da publicação de dois in-fólio de Jonson e de Shakespeare nos ano 

1660, “[…] as peças que se publicavam eram cada vez mais organizadas, mesmo no formato 

in-quarto, em torno de uma figura autoral central, cuja arte só podia ser apreciada pela leitura 

de sua composição” (CHARTIER, 2002a, p.74). 

Historicizar esse processo permite vislumbrar o conflito existente entre o teatro, o 

texto dramático e sua publicação. Para um texto eminentemente oral, o termo publicação em 

seu sentido de tornar público já não goza da acepção de forma plena, uma vez que este texto é 

dado a conhecer e circula pela sociedade por meio do espetáculo, assim, prescindindo da 

linguagem escrita. No entanto, registrá-los por meio da língua escrita é também fixá-lo, 

independendo das habilidades mnemônicas de um indivíduo ou de uma comunidade para ser 

legado. Assim, formular uma publicação editorial é agregar essa obra à biblioteca de uma 

cultura.  

Ainda que o livro impresso possua um estatuto de fixo e imutável, seu processo de 

transmissão ocasiona mudanças no texto, bem como no formato de publicação que também 

acarretam em novos gestos de leitura e de significação. Essas questões são objetos de 

investigação da filologia dos impressos, bibliography, ou bibliografia textual que, a partir dos 

trabalhos de Greg e Bowers, no início do século XX, dedicaram-se aos estudos do “livro 

como objeto material originado pelo processo mecânico de impressão, com vista a determinar, 

da forma mais exata possível, a relação do impresso para com o manuscrito ou cópia utilizado 

pelo impressor.” (SPPAGIARI; PERUGI, 2004, p. 121). 

O século XIX é o momento em que chegam ao ápice os esforços por constituir um 

método científico para a edição de textos. Vale pontuar que foi nesse período em que as ideias 

de Descartes acerca do método científico ganharam força nos centros intelectuais da Europa, e 

as áreas do saber, como a Sociologia e a Psicologia, se constituíram como Ciências Humanas. 
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Para obter estatuto de ciência, era preciso pautar-se na experimentação, na construção de um 

método e, à maneira das Ciências Naturais, no afastamento entre sujeito e objeto, numa 

tentativa de dirimir qualquer intervenção da subjetividade no resultado da pesquisa.  

No bojo das Ciências Humanas, delimitam-se também as áreas da Linguística e da 

Literatura, estabelecendo uma dicotomia entre o fenômeno linguístico e o literário. A 

Filologia, como disciplina que se ocupa em estudar língua, literatura e cultura, tem parte de 

seu espaço de atuação por elas absorvido, não obstante, mantém-se sua característica de 

integração de conhecimentos, consolidando-se como ciência transdisciplinar por excelência, 

característica dos estudos científicos contemporâneos.  

Alguns nomes marcam a solidificação da Crítica Textual no paradigma científico do 

século XIX, dentre eles o filólogo alemão Karl Lachmann (1793-1851), que a partir do 

conhecimento historicamente acumulado acerca da edição de textos, estabeleceu um método 

para a edição crítica que buscava apartar do processo de reconstituição do texto qualquer 

influência da subjetividade do editor (SPAGGIARI; PERUGI, 2004). A elaboração do 

método resultou na publicação de duas obras principais, a edição do Novo Testamento, 

publicada em 1831, e do poema De natura rerum, de Lucrécio, publicada em 1850 

(CAMBRAIA, 2005). Inspirado em um modelo historicista e positivista, a metodologia 

consistia em, a partir do estudo da tradição, formular um arquétipo, texto mais próximo de um 

original perdido.  

Por sua vez, Joseph Bédier (1864-1938), inicialmente seguidor de Lachmann, publicou 

em 1890 uma primeira edição para o poema medieval Lai de l'Ombre. Em 1913, Bédier 

editou, novamente, o mesmo poema, marcando sua oposição ao método lachmanniano. 

Segundo Elia (1993), a metodologia elaborada por Bédier pautava-se em um princípio 

humanista, que buscava entender a fenomenologia do texto, assim, acreditava que os 

procedimentos do método lachmanniano resultavam em um texto contaminado, sendo 

preferível estudar a tradição e escolher aquele manuscrito que melhor a representa, o bom 

manuscrito. D. Henri Quentin (1872-1935), em seu Essais de critique textuelle, publicado em 

Paris, em 1926, elaborou método baseado na distribuição de variantes, resultado obtido a 

partir de aplicação de cálculos estatísticos, para selecionar as variantes que comporiam o texto 

crítico.   

Contini (1912-1990) deparou-se com novos problemas editoriais no trato com os textos 

modernos, e a filologia de autor, lançando o olhar sobre as variantes autorais, em estudos 

publicados a partir de 1947. Nas palavras de Sppagiari e Perugi (2004, p.200), é a partir desse 

momento em que  
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[…] a crítica das variantes pode ser considerada como parte integrante da crítica 
textual européia […] devido tanto a abundância de redações autorais sucessivamente 
publicadas com relação à mesma obra, como ao aproveitamento sistemático das 
bibliotecas e dos arquivos dos grandes poetas.  

 

Contemporaneamente, os estudos das variantes de autor têm levado pesquisadores em 

Crítica Textual a se aproximarem de outras correntes críticas, como a Crítica Genética, de 

maneira a buscar nessa disciplina contribuições para a observação e compreensão dos 

movimentos de escrita dos textos.  

Apesar de, ao longo de sua história, ter contemplado atividades hermenêuticas e 

estudos da cultura, a Filologia ficou marcada sob o estigma da Linguística Histórica, sendo 

comumente identificada com o estudo da mudança das línguas. Além disso, o compromisso 

com certa tradição literária canônica, sempre associada ao resgate e análise de textos 

medievais, mantinha a Filologia como ciência de um passado distante, que não poderia ser 

relacionada a produções contemporâneas, pertencentes a outros gêneros textuais.21  

 Os estudos em Crítica Textual têm se ocupado de outros gêneros textuais, tais quais 

os científicos, jornalísticos não ficcionais, textos de cordel, romances publicados em formato 

de folhetim e textos teatrais. Cada uma dessas novas situações apresentadas demanda 

ampliações no aporte teórico-metodológico da disciplina e, com isso, exige da teoria e da 

prática de edição de textos adequações a outras situações textuais, mantendo em seu cerne 

aquilo que a constitui como disciplina que se ocupa do texto em seu processo de transmissão e 

de criação, cujo objetivo principal é disponibilizar um produto – o texto editado – para um 

público leitor.  

No entanto, boa parte dos manuais dedicados à Crítica Textual baseia-se em exemplos, 

metodologia e terminologia que contemplam exclusivamente a Crítica Textual em sua 

modalidade tradicional, desconsiderando as especificidades dos textos modernos e 

contemporâneos, objetos da Crítica Textual Moderna.22 No artigo Criticus fit, João Dionísio 

(2007) desenvolve uma análise sobre os principais manuais utilizados para o ensino da Crítica 

                                                 
21 Conforme o professor Maximiniano de Carvalho e Silva (1994, p.57), “Tais origens, e mais adiante a 
preocupação crescente com os textos medievais, difundiram a estranha noção de que só textos do passado distante 
merecem atenções dos estudiosos da matéria. Eis o que explica o fato de tantos livros básicos sobre ela só 
tratarem de textos antigos, usando terminologia e exemplos, propondo soluções e fazendo considerações de 
ordem geral que deixam de levar em conta as sucessivas e tão diferenciadas etapas da história dos textos 
(manuscritos ou impressos).” 
22 Segundo Duarte (1997, p.74), Crítica Textual Moderna é “a modalidade da crítica textual aplicada a textos 
com original disponível, com o objectivo de o editar, corrigindo, se for o caso,os erros introduzidos na tradição 
impressa. ”, ao passo que a Crítica Textual Tradicional  é “a modalidade da crítica textual aplicada com original 
ausente, com o objetivo de o reconstituir, eliminando os erros introduzidos na tradição.”. 
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Textual em Portugal, destacando a posição de Spaggiari e Perugi (2004) e Cambraia (2005), 

manuais de referência também para os cursos brasileiros.  

Segundo Dionísio, os autores dos dois manuais definem o objetivo da Crítica Textual 

como o de estabelecer o original perdido. Acerca do manual de Spaggiari e Perugi (2004), 

Dionísio (2007, p. 110) afirma que “A própria leitura do livro em apreço prova que uma tal 

definição é curta: porque privilegia a tradição manuscrita sobre a impressa; e porque se centra 

num campo de originais ausentes.”. Acerca do manual de Cambraia (2005), Dionísio levanta 

questões referentes à especificidade da modalidade moderna da Crítica Textual que poderiam 

ser mais profundamente discutidas (DIONÍSIO, 2007, p. 110). 

Tal posição dos manuais tem pelo menos duas consequências diretas. A primeira delas 

é pôr em destaque apenas certos tipos de estudos em detrimento de outros, criando a ilusão de 

uniformidade da área da filologia. A segunda refere-se às incoerências terminológicas ao 

tratar dos textos modernos e contemporâneos, uma vez que os próprios pesquisadores que 

editam esses textos podem cometer equívocos ao utilizar a metodologia aplicada aos textos 

antigos e medievais como referência para entender seus próprios objetos. Mediante escassez 

de manuais, o editor de textos modernos e contemporâneos encontra apoio em periódicos 

especializados, em anais de congressos e de seminários, nos quais os grupos de pesquisa 

divulgam os resultados de suas investigações. Este é o caso das edições de textos teatrais que, 

apesar de incipientes, têm sido produzidas em diversos centros de pesquisa pelo mundo. 

Apresenta-se uma breve nota do estado destas pesquisas em Portugal, Espanha e, por fim, 

Brasil. 

As edições portuguesas de teatro contemplam os grandes títulos da sua literatura 

dramática. No caso dos textos dos séculos XV e XVI, opta-se pelos procedimentos da Crítica 

Textual Tradicional, cotejando os testemunhos em busca de um arquétipo, é o caso da edição 

que Paul Teyssier fez do teatro de Camões (AZEVEDO FILHO, 2003). Por sua vez, o teatro 

vicentino recebe tratamento editorial pelo Centro de Estudo de Teatro da Universidade de 

Lisboa, sob a responsabilidade do Prof. Dr. José Camões, que publicou toda a obra do 

teatrólogo em CD-ROM. O editor optou por apresentar o texto transcrito, preservando a 

fonética quinhentista, mas utilizando a norma ortográfica da língua portuguesa vigente em 

2001. Além de estar acompanhada dos fac-símiles, a edição apresenta um rico material 

paratextual, incluindo ilustrações e música relativas aos autos vicentinos, notas explicativas, 

glossário e bibliografia do autor (CAMÕES, 2002).  
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Ao propor um modelo de edição para a obra Os estrangeiros de Sá de Miranda, de 

tradição politestemunhal, José Camões decide-se pela edição sinóptica, também em meio 

digital, uma vez que, nessa situação   

 

[…] é obrigatório tratar diversas versões de um título como textos individuais, ou 
seja, editar todos, não havendo, pois, lugar a uma edição crítica com escolha de 
variantes, uma vez que não se trata de variantes, mas sim de manifestações de uma 
vontade que criam entidades distintas. (CAMÕES, 2005, p.78). 

 

Para o referido autor, os recursos informáticos serão aliados necessários ao filólogo 

que pretenda fornecer uma edição legível para o público leigo, mas que também traga o texto 

crítico e aparato de variantes que interessam ao leitor especializado. Além disso, a estrutura 

hipertextual permite a apresentação do texto editado com a possibilidade de acesso imediato a 

conteúdos necessários à sua compreensão, tarefa que ultrapassa a linearidade e rigidez do 

suporte impresso.  

Acerca da transposição entre o suporte do livro impresso e do livro eletrônico, Chartier 

(2002b, p. 108) afirma que, utilizando o novo suporte, “[…] o autor pode desenvolver sua 

argumentação segundo uma lógica que não é mais necessariamente linear e dedutiva, mas sim 

aberta e relacional”, nesse sentido, o suporte digital abre novas possibilidades para o editor no 

que tange à apresentação do texto editado, bem como a toda a informação decorrente de seu 

trabalho interpretativo, necessárias à compreensão do texto: 

 

De maneira semelhante, as possibilidades ou (as coerções) do livro eletrônico 
convidam a organizar de forma diferente o que o livro, que ainda é nosso, distribui de 
forma necessariamente linear e seqüencial. O hipertexto e a hiperleitura que ele 
permite e produz transformam as relações possíveis entre as imagens, os sons e os 
textos associados de maneira não-linear, mediante conexões eletrônicas […]” 
(CHARTIER, 2002b, p. 108-109). 

 

Por meio desse procedimento é possível apresentar o texto editado e sua tradição, 

evidenciando o processo de transmissão, dando a conhecer a natureza dos suportes materiais e 

o contexto de produção em que se mantiveram registrados os textos.   

Na Espanha, a tradição de produção teatral legou um significativo volume de obras, 

com destaque para os textos pertencentes ao Siglo de Oro. O Prolope, Grupo de investigación 

sobre Lope de Vega, coordenado pelo Prof. Dr. Alberto Blecua e pelo Prof. Dr. Guillermo 

Seres, acumula mais de vinte anos de labor editorial trazendo a lume as obras de Lope de 

Vega. O grupo tem como objetivo produzir a edição crítica e anotada do teatro completo de 
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Lope de Vega, fixando um texto a partir de investigação bibliográfica, localização e consulta 

dos testemunhos, colação e apresentação do texto crítico.   

Dois critérios foram utilizados para estabelecer a ordem de publicação das edições das 

comédias, o primeiro foi o critério cronológico e o segundo foi a ordem estabelecida pelo 

próprio Lope de Vega. Disto resultam as publicações, apresentando doze comédias por vez 

em cada volume. Os volumes constam de uma introdução crítico-filológica, que expõe a 

história da tradição, apresenta a descrição dos testemunhos, comenta o estema e expõe os 

critérios de edição.  

A comédia editada vem acompanhada de um prólogo com a síntese do texto, dos 

problemas textuais, o resumo de cada ato e a sinopse da versificação. O aparato crítico 

localiza-se ao pé de página da edição e inclui as variantes adiáforas, os erros de cópias e as 

variantes linguísticas da tradição. As emendas feitas pelo editor não aparecem no aparato e 

são marcadas com colchetes apenas no texto editado. As notas localizam-se ao final do texto e 

compreendem as passagens que suscitem dúvidas ao leitor, comentários sobre as decisões 

editoriais, além de notas explicativas.  

A edição é ainda composta por uma série com três apêndices: a) variantes linguísticas, 

em que se comentam as oscilações fonológicas que não se relacionam com mudança no 

significado, e alternâncias morfológicas não atribuídas a erros de cópia, mas relativas a 

variantes coexistentes na língua; b) apêndices de nota onomástica em que se registram as 

vacilações para os nomes próprios presentes no texto base; c) erratas, onde se registram os 

erros decorrentes de descuidos mecânico. Uma bibliografia encerra o volume da edição. 

Como resultado desse trabalho, o Prolope publicou a edição crítica das obras completas das 

comédias de Lope de Vega, estudos acerca de aspectos linguísticos e literários, além de uma 

revista anual (PROLOPE, 2009). 

A edição crítica desenvolvida por Désirée Cerpa (2004) de Sainetes de la tía Norica, 

obra pertencente ao teatro popular espanhol, é iniciada com um estudo acerca do teatro de 

marionetes e fantoches na Espanha, especialmente na cidade de Cádiz. A autora apresenta 

num texto discursivo uma breve descrição física dos testemunhos, bem como sua localização 

nos acervos. Adota os seguintes critérios para sua edição crítica: a) regularizar a pontuação e 

seguir a norma ortográfica vigente em 2004; b) unificar os traços dialetais e latinismos 

quando utilizados como recursos cômicos, representando-os em itálico; c) numerar os versos; 

d) dividir os quadros; e) apresentar o nome dos personagens em maiúsculo; f) acrescentar 

notas explicativas de caráter linguístico (vocabulário específico andaluz), de caráter teatral, de 

caráter histórico-cultural, além de comentário sobre as decisões editoriais. 
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No Brasil, esta prática é recente, um dos primeiros trabalhos é a edição do teatro de 

Machado de Assis, organizada por Teresinha Marinho, nos anos 1980, que resultou na 

publicação do teatro completo do autor. O propósito da publicação dos textos teatrais 

machadianos era  

fornecer aos profissionais ou amantes de teatro as peças escritas por Machado de 
Assis numa versão fidedigna, para que possam encená-las ou lê-las, sabendo que, na 
verdade, correspondem, à vontade expressa do autor quando as teve pela última vez 
sob os olhos (MARINHO, 1982, p.14). 
 

Teresinha Marinho estabelece os seguintes critérios gerais para a edição: a atualização 

e uniformização da grafia e da acentuação, mantendo-se apenas os casos de versos para não se 

alterar a métrica, correção de erros óbvios, registrando-se em notas de rodapé as correções 

feitas pelo editor.  

Na Bahia, o Grupo de Pesquisa que se ocupa dos textos teatrais censurados, 

coordenado pela Profa. Dra. Rosa Borges, tem buscado traçar uma metodologia para a edição 

de tais textos. Santos (2008) fez uma primeira tentativa de definição de propostas de edição 

para os textos teatrais, a saber: a) edição crítica: edição de textos politestemunhais, com 

marcas autorais e não autorais, que resulta na apresentação do texto editado acompanhado do 

aparato, onde se registram variantes que circulavam nas encenações, bem como as decisões 

editoriais. b) edição genética: edição em que se busca evidenciar o processo criativo e não a 

obra, e que se caracteriza pelo exame das variantes autorais, a fim de determinar uma matriz 

de criação de uma obra ou de um autor; c) edição crítica em perspectiva genética: combina 

os objetivos e os métodos da edição crítica e da edição genética, evidenciando o processo de 

produção e manipulação do texto e apresentando um texto final, acompanhado das variantes 

do autor; d) edição interpretativa: edição de texto de testemunho único em que se faz, além 

da transcrição do texto, correções de erros óbvios e outras intervenções, elaboram-se notas 

explicativas sobre o texto; e) edição fac-similar: reprodução mecânica do testemunho. 

Ludmila Antunes de Jesus (2008) apresenta a primeira edição crítica, da Equipe 

Textos Teatrais Censurados, constante de quatro textos da literatura dramática de João 

Augusto, corroborando, através do estudo filológico de sua obra, o seu perfil de homem de 

teatro. A autora traz o referencial teórico-metodológico, discutindo as relações entre a crítica 

textual e a edição de textos teatrais, acompanhada de uma rica explanação da carreira artística 

de João Augusto e, por fim, apresenta a sua proposta de edição. São critérios para a edição: a 

fidelidade aos textos de base; a correção de erros; a conservação das marcas de oralidade, 

grafia e acentuação características da literatura de cordel; respeito ao seccionamento das 

cenas, atos e réplicas; registro, em aparato, das variantes do autor e da transmissão, 
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empregando operadores da Crítica Genética para a descrição simplificada das emendas 

realizadas no texto; indicação das intervenções do editor no aparato; registro das marcas do 

censor em nota de rodapé.  

Carmem Gadelha (1993), a propósito da importância de se desenvolver edições 

críticas, justifica esse trabalho tendo em vista o descaso de pesquisadores e acervos com esses 

textos. 

 

No caso da literatura dramática brasileira, chega a ser alarmante o estado de 
conservação dos textos: perderam-se incontáveis manuscritos; outros jazem à mercê 
do humor de traças, ratos e baratas nos porões das bibliotecas; alguns textos do 
passado desfiguram-se pela sucessão de edições nada criteriosas; outros ainda, 
acenam apenas com o seu título para os dias atuais, como fantasmas clamando pela 
chance de ascender aos céus (GADELHA, 1993, p. 147). 

 

Esse caráter aberto e mutável do texto de teatro, que inicialmente se apresenta como 

um entrave às práticas editoriais, pode ser mais bem compreendido ao se analisar as edições 

do cancioneiro medieval. Carmem Gadelha (1993) toma o conceito de movência, aplicado por 

Celso Cunha em Significação e movência na poesia trovadoresca, de 1985, e cunhado por 

Paul Zumthor em Intertextualité et mouvance, de 1981, para pensar as questões da 

transmissão do texto teatral. Conforme Zumthor (1981 apud CAMBRAIA, 2005), as 

modificações nos textos medievais não se davam por acaso, mas eram caracterizadas pela 

movência. Dois fatores condicionam a movência: o primeiro é a pouca importância dada, 

pelos trovadores, ao senso de propriedade autoral e de originalidade; o segundo é a 

transmissão oral e a “falsa reiterabilidade”. Assim, a partir de um modelo, o trovador 

conservava um dado texto, ao mesmo tempo em que o recriava. Transpondo essa noção aos 

textos teatrais, Gadelha afirma: 

 

Tais problemas também se verificam no teatro: a tradição escrita, com suas variantes 
impressas ou manuscritas; e o espetáculo, instância de alta movência. Mesmo os 
encenadores e atores preocupados com a fidelidade oral ao texto escrito, não têm o 
domínio de situações tais como o hábito de proferir involuntariamente sinônimos de 
palavras, depois de decorado o texto […]. Num outro extremo, colocam-se as 
encenações pouco reverentes ao texto, caso em que cenas inteiras podem ser 
cortadas, trechos mudados, sequências alteradas (GADELHA, 1993, p. 147). 

 

A ação do editor sobre um conjunto de testemunhos promove a estabilização parcial 

dessa movência, na medida em que apresenta o texto crítico, ao mesmo tempo em que registra 

e interpreta, nos aparatos, toda a profusão criativa dos autores, atores e diretores sobre o texto. 

O editor não deve se furtar de esclarecer tais questões ao seu leitor, visto que é fundamental 
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estabelecer o processo editorial a partir das características inerentes ao texto teatral, indicando 

os critérios nos quais suas escolhas se baseiam e registrando, em aparato, suas intervenções no 

texto.  

É possível ainda estabelecer outra analogia, relacionando a edição de textos teatrais à 

publicação de manuscritos inacabados. Duarte (1994, p. 348) esclarece algumas questões 

sobre esse tema, a partir dos estudos relativos à obra de Eça de Queirós, quando afirma que 

 

o fato de um autor ter conservado os manuscritos de textos inacabados faz-nos 
supor que ele não terá desistido de os terminar, e que portanto neles se encontra 
uma vontade não recusada explicitamente e em absoluto (de contrário, tê-los-ia 
destruído). 

 

Duarte aponta como solução publicar o texto como está, advertindo o leitor de que 

aquela publicação trata-se apenas do nível terminal de um texto. Aplicando essa solução para 

os problemas de edição relativos ao texto teatral, um texto que se constrói numa síntese da 

vontade do autor e das intenções da encenação, é possível, pois, desenvolver uma edição 

crítica do texto teatral, desde que se esclareça que se trata de uma possibilidade de leitura 

daquela obra, passível de refutação ou retificação, na qual se apresenta um estado de um texto 

cuja principal característica é sua fluidez. 

O texto teatral editado configura-se, assim, como uma hipótese, uma leitura que o editor 

propõe, a partir de sua orientação teórico-metodológica, das fontes que dispõe, e do seu 

momento sócio-histórico. Entender a edição sob essa perspectiva tem como consequência 

entender o filólogo como leitor especializado que realiza uma leitura 

 

[…] ativa; [que] implica adentrar nos processos da linguagem já em funcionamento 
nas palavras e fazer com que revelem o que pode estar oculto, incompleto, 
mascarado ou distorcido em qualquer texto que possuamos diante de nós (SAID, 
2007, p. 82).  

 

Ele deverá pôr em locomoção toda a máquina da significação, fazendo falar as 

palavras e os suportes materiais, no sentido de “traduzir” as memórias, ideias e mentalidades 

de dado período. A partir da análise e interpretação do material que se dispõe, o editor de 

texto irá tomar as decisões editoriais, utilizando, para tanto, “[…] todas as técnicas 

hermenêuticas num mesmo plano, reservando-se de utilizar uma ou outra (ou uma e outra), só 

depois de uma escolha contingente em vista do alvo imediato a alcançar […].” (PICCHIO, 

1979, p. 216). Nesse sentido, o labor editorial está fundamentado, antes de tudo, na 

interpretação, visto que “[…] o filólogo sabe desde o início que seu estatuto é o de crítico, 
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pois nenhuma constituição textual, nenhuma emenda seriam possíveis fora ou antes de uma 

compreensão total, de uma interpretação no sentido mais amplo e preciso do termo.” 

(PICCHIO, 1979, p. 211-212). 

Observa-se, pois, que os trabalhos empreendidos para a edição de textos teatrais têm 

em comum a preocupação em divulgar esses textos como constituintes da literatura dramática 

de uma sociedade. A intervenção editorial ocorre sempre no sentido de tornar o texto legível, 

restituir passagens corrompidas, esclarecer sentidos, registrar as variantes da tradição. Vale 

pontuar o caráter interpretativo que marca as edições realizadas na última década, cuja 

preocupação consiste, também, em fornecer ao leitor material acessório que justifica e valida 

as interpretações editoriais, mas que também ilustra a edição, transformando-a em uma rica 

experiência cultural na qual o leitor é posto em contato direto com as fontes documentais, 

com glossários, notas explicativas que enriquecem a edição. Assim, o trabalho de edição 

consolida-se como um processo interpretativo e crítico por excelência, afastando-se da 

aplicação de uma técnica, ou ainda, da reprodução puramente documental.  
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3  A EDIÇÃO DE TEXTOS TEATRAIS DE JUREMA PENNA  

 

 

A edição de textos teatrais censurados na Bahia, oportunizada pelos trabalhos da 

ETTC, configura-se como uma iniciativa de fixar textos representativos da literatura 

dramática baiana. Nesse capítulo, abordar-se-á a obra dramática de Jurema Penna como 

objeto de edição. Apresenta-se um panorama da atuação da dramaturga nas artes cênicas 

baiana e brasileira, buscando construir um lugar para Jurema Penna neste âmbito. Em seguida, 

apresentam-se as propostas de edição para os textos Bahia Livre Exportação, Negro amor de 

rendas brancas e Auto da barca do rio das lágrimas de Irati.    

 

 

3.1  JUREMA PENNA: UMA VIDA PARA AS ARTES CÊNICAS 

 

 

Orlando Senna (1963)23, em reportagem para o Jornal Estado da Bahia, afirma, ao 

concluir sua matéria sobre Jurema Penna, que  

 
Esta é a Jurema conhecida. Existe ainda a Jurema doutora: advogada e alta 
funcionária. Existe a Jurema caseira […] Existe a Jurema do amor: onde entra o 
príncipe Jaques Kaubourian. Existe a Jurema escritora […] Existe a Jurema snob 
[…] Ou a política que discute exaltada a situação da política nacional. Vocês não 
imaginam quantas Juremas existem. 

 

Toma-se a fala de Orlando Senna, em 1963, para ratificar o caráter multifacetado de 

Jurema Penna que se deixa entrever a partir da análise de seus textos e da leitura de sua 

carreira. Atriz, dramaturga, diretora, advogada, intelectual, Jurema Penna estreou no teatro em 

1949, após haver concluído o curso de Bacharelado em Direito. Sua atuação no Direito foi 

suprimida pela carreira de atriz, iniciada na primeira turma da Escola de Teatro da UFBA, 

dirigida por Martim Gonçalves. Jurema Penna dedicou sua vida ao desenvolvimento das artes 

cênicas na Bahia, acreditando na capacidade transformadora e combativa do teatro, conforme 

afirma em entrevista a Francolins Neto (1966): “[…] o teatro moderno atende às exigências 

do povo. Não apenas como mensagem, porém, sobretudo, como gritos de revolta pelos 

sofrimentos.”. 

                                                 
23 A maior parte das reportagens que são citadas neste trabalho não apresenta indicação de página por se tratar de 
recortes de jornais arquivados no Espaço Xisto Bahia, nos quais essa informação não consta. 
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Figura 2 – Panfleto de divulgação do espetáculo Em moeda corrente do país, de 1961. 

Seu primeiro espetáculo foi O Auto da graça e Glória da Bahia, de Godofredo Filho, 

por ocasião das festas pelo 4º centenário da cidade de Salvador. Atuou como atriz amadora, 

ganhando prêmio no Festival Nacional de Teatro Amador. Depois, com Leonel Nunes, 

Reinaldo Nunes e Sóstrates Gentil, fundou a Companhia Baiana de Comédias – CBC, que 

ocupava um pequeno palco no prédio da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Em entrevista 

a Lena Franca (1984b)24, Jurema Penna esclarece que a CBC foi criada a partir do desejo de 

se fazer um teatro profissional na Bahia, que também se preocupasse em levar o teatro a 

lugares desfavorecidos, como periferias e penitenciárias. Essa preocupação social da CBC se 

estendia à formação cultural de sua plateia, assim a CBC promovia diversas palestras acerca 

dos temas abordados em cada espetáculo, no intuito de fazer um teatro que se preocupasse 

com o estético e o político.  

A primeira montagem da CBC foi o espetáculo Em moeda corrente do país, de Abílio 

Pereira de Almeida, em 1962 (cf. figura 2). Em que pesem os pontos frágeis da encenação, 

como o espaço reduzido, o cenário minimalista e a movimentação caótica no espaço cênico, a 

crítica especializada destacou a grande atuação de Jurema Penna (LEÃO, 2006). 

 

 

 

 

 A encenação de A Respeitosa, texto de Jean-Paul Sartre, é a grande responsável por 

colocar a CBC entre as grandes companhias de teatro da Bahia, espetáculo com o qual Jurema 

Penna recebeu o prêmio de melhor atriz. Em entrevista a Lena Franca (1984b), Jurema Penna 
                                                 
24 Entrevista inédita, concedida a Lena Franca em 1984, datiloscrita pela própria, disponível no Espaço Xisto 
Bahia.  
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conta o motivo da escolha do nome A Respeitosa (1963) para a peça, cujo título original era: 

A prostituta respeitosa: 

Hildete Lomanto, assim, na maior boa vontade pra ser a patronesa do espetáculo, 
quando saiu a notícia na rádio, que ela ia patrocinar a estréia, que seria uma coisa 
assim grandiosa, que seria no Guarani, hoje Cine-Teatro Glauber Rocha, mas de 
repente o Palácio começou a receber telefonemas de Deus e todo mundo 
condenando a primeira dama de patrocinar uma peça imoral e de um autor 
comunista […]. E realmente ela ficou numa posição muito delicada, a gente foi até 
o Arcebispado e não foi o Arcebispo mas o assessor dele disse assim: ‘porque 
vocês não mudam o nome da peça, em vez de botar a Prostituta Respeitosa, não 
bota A Infeliz que se Respeita?’ […] Hildete ficou, Detinha ficou numa posição 
muito delicada e nós não queríamos comprometê-la politicamente, muito menos 
comprometer Lomanto que era uma pessoa que nos dava muito apoio […], A 
prostituta respeitosa, ficou só A respeitosa […] (FRANCA, 1984b, f. 15) 

 

O relato fornece indícios do referencial ideológico de parte da sociedade baiana do 

período, dando a entender que é pautada nesse referencial de moralidade que, em 1964, a 

censura militar se estabelece. Observa-se nesse caso, a autocensura motivada por fatores 

econômicos financeiros, ou devido a comprometimento com determinados grupos sociais. 

Sobre a censura militar, Jurema Penna afirma: 

 

Nos anos 70 houve muito cerceamento à liberdade de expressão. As pessoas 
queriam falar, mas não podiam por muitos motivos óbvios. Então, partiram para o 
convencional, salvo algumas manifestações isoladas que provocaram invasão de 
teatro por tropas policiais, etc., etc... A palavra estava castrada. Aí surgem os 
espetáculos em busca de uma nova linguagem, mas sem dizer aquilo que o teatro 
precisa dizer. Isso porque os espetáculos estavam sendo interrompidos pela polícia e 
o pau quebrava (aqui tivemos “Senhoritas”, no TCA, produção de Vieira Neto). 
Todo mundo ia preso, o prejuízo e o desgaste eram inevitáveis. Talvez agora, com a 
possibilidade de maior liberdade de criação, se encontre o caminho, através de uma 
linguagem que alcance o público e que este entenda e dê uma resposta. O teatro 
sendo a arte da palavra, foi a maior vítima na época em que falar era proibido . 
(VIEIRA NETO, 1980b) 

 

Acerca de sua relação com a censura, Jurema Penna informa, em entrevista ao Jornal 

Correio da Bahia (CADA…, 1979), as dificuldades de modificar o seu modus scribendi a fim 

de se adequar à presença da censura: “[…] a grande dificuldade do teatro popular no sentido 

do conteúdo foi a censura. Para mim essa foi uma barreira, uma impossibilidade […] E foi 

difícil encontrar uma linguagem em teatro porque a força da palavra dura, seca, pura é muito 

mais forte.”. 

Dos textos localizados da autora25, nenhum apresenta cortes feitos pela censura. Por 

sua vez, a existência de uma autocensura é evidente quando a autora afirma que deixou de 

encenar uma peça por receio da ação da censura: “A minha peça que mais gosto não foi 

                                                 
25 Cf. quadro 1, f. 49 e quadro 2, f. 52-53, desta dissertação. 
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montada, o ‘Auto da Salvação’, porque eu achei que nem passava no protocolo da censura.”. 

Quando questionada acerca do fato de a censura não ter vetado peças em 1978, a dramaturga 

responde: “As pessoas se acomodaram e estão escrevendo aos moldes da censura ou as 

pessoas já encontraram a esta linguagem ou mesmo em 78 a censura já está muito mais 

aberta?” (CADA…, 1979). 

Sobre a autocensura, Sônia Kéhde (1981, p. 93) esclarece: 

 
No relacionamento da censura com a obra de arte, aquela não deseja julgá-la 
esteticamente e sim ideologicamente […] resultando daí um ato triplamente 
acrescentado: a censura do escritor, a censura do censor e como feedback a 
autocensura ideológica, decorrente da censura ideológica do censor.  

 

Em 1966, encena Cocteau’ 66, espetáculo composto por dois textos de Jean Cocteau: 

Voz humana e Belo indiferente, sucesso que marca a despedida de Jurema Penna dos palcos 

baianos, que só voltariam a revê-la em 1973 (figura 3). Não satisfeita em apenas representar 

textos de outrem, Jurema Penna parte para o Rio de Janeiro, com sua primeira montagem 

autoral: Pé de vento, marcando seu desejo por encenar seus próprios textos, levar para o palco 

suas próprias ideias: “Tenho outras peças já esquematizadas, até porque estou cansada de 

interpretar o pensamento alheio. Penso em escrever para o teatro sem com isso abandonar 

minha carreira de atriz de teatro e de cinema” (FRANCOLINS NETO, 1966). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Panfleto de divulgação do espetáculo Cocteau’ 66. 
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Sua ida para o Rio de Janeiro foi marcada por grandes desafios. Antes de atingir o 

sucesso, no entanto, Jurema Penna relata as suas dificuldades para se adaptar ao Rio de 

Janeiro: 

 
Foram difíceis os meus primeiros anos nesta cidade, não pelo Rio em si, mas pelos 
problemas inteiramente pessoais, de ordem sentimental, pela sua força, pelo grau de 
coisa íntima e profunda, que os caracterizava, deixei-me ser por êles absorvida. […] 
Para vencer, para entrar na minha, comecei, aí então, a assumir compromissos 
comigo mesma, entrei na minha atitude, que é Jurema Penna é Jurema Penna antes 
do nada e depois de tudo […]. O meu signo é simbolizado pelo centauro e, sob a 
influência de Júpiter, adquire um poder ainda maior, possibilitando-me assim, a 
força de leão para combater as dificuldades e construir a senda que me levaria de 
volta ao meu verdadeiro caminho: a arte. (NEVES, 1970). 

 

Talento e dedicação fizeram Jurema Penna alcançar um dos lugares mais cobiçados 

pelos atores brasileiros: um espaço na TV Globo. Destaca-se sua participação nas novelas 

Verão vermelho (1969) de Dias Gomes; A rosa rebelde (1969), Irmãos Coragem (1971), 

Selva de Pedra (1972), de Janete Clair; nas minisséries A tenda dos milagres (1985), de Jorge 

Amado; O pagador de promessas (1988), de Dias Gomes. Nos longa-metragens, destacam-se 

Mandacaru vermelho (1961), de Nelson Pereira dos Santos; O Pagador de promessas (1961), 

de Anselmo Duarte; Tocaia no asfalto (1961), de R. Chindler; Seara Vermelha (1963), de 

Alberto D’Aversa; Os pastores da noite (Odília da Bahia) (1975), de Marcel Camus; Tenda 

dos milagres (1977), de Nelson Pereira dos Santos, dentre muitos outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Jurema Penna interpretando Dinah, no filme Seara Vermelha. 
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Sobre sua participação na televisão, afirma: 

 
Eu sou a mulher do meu tempo, assim, tenho de usar as armas de atuação em 
evidência. Reconheço que o maior veículo de comunicação do meu tempo é a 
televisão. O não reconhecimento disso significa, a meu ver, uma posição errada, 
reacionária, passadista e quadrada. É a mesma posição daqueles que vaiaram 
Caetano Veloso quando ele usou guitarra elétrica no samba. […] quando faço uma 
novela da Janeth Clair […] uma novela que aborda problemas essencialmente 
brasileiros, como garimpo e futebol, eu me sinto como Caetano empunhando a 
guitarra elétrica no samba. Tenho consciência de que estou trabalhando para a 
renovação do conceito de televisão, para dar ao público […] um trabalho limpo, 
honesto, e já podemos dizer, de cultura. (NEVES, 1970).   

 

No auge do sucesso em âmbito nacional, decide voltar para a Bahia num desejo de 

retornar às suas raízes e atuar no teatro baiano no sentido de promover o acesso às artes 

cênicas, conforme entrevista concedida, em 1973, ao Jornal A Tarde (A VOLTA…, 1973): 

“No momento em que minha vida engrenou, no Rio de Janeiro, larguei tudo e vim me dedicar 

a isto de levar o teatro para o povo que tem dificuldade de acesso a essa manifestação de 

arte.”. 

Em 1980, quando questionada sobre o motivo de não ter ficado no Rio de Janeiro, 

Jurema Penna, já afastada temporalmente do fato, fala com clareza de sua percepção sobre o 

papel do ator na TV Globo:  

 
O ator na Globo é uma peça mínima dentro de toda aquela engrenagem. É uma 
coisa, como direi, impessoal, é isso. Os mangangões da Globo são inacessíveis, 
vivem numa espécie de redoma de cristal, sabe? É tudo um clima de desespero, de 
insegurança, de sufoco total. Depois achei que tinha um compromisso de cultura 
com as minhas raízes, aqui na Bahia. Isso eu considero bem mais importante do que 
ser atriz da Globo. […] A minha descoberta na Bahia como educadora é muito mais 
gratificante do que aparecer no vídeo global (VIEIRA NETO, 1980a). 

 

Sua volta, em 1973, foi bastante celebrada pela crítica. Retornou estreando a peça 

Negro amor de rendas brancas, de sua própria autoria, em que contracenava com Mário 

Gusmão, parceria antiga e sempre bem sucedida como em O Auto da compadecida e A 

Respeitosa.  Invertendo o procedimento normalmente adotado pelas companhias de teatro, a 

peça estreou primeiro em Juazeiro e depois em Salvador, no teatro do SESC. Para Jurema 

Penna, era prioritário, em seu retorno à Bahia, lutar pela descentralização das produções 

teatrais. Em 1977, ao assumir a diretoria da Divisão do Folclore de Salvador, Jurema Penna 

conseguiu implantar, de 1983 a 1986, os projetos Colméia e Penitenciária, em Salvador, e o 

Projeto Chapéu de Palha, em quarenta e cinco municípios baianos.  

O principal objetivo do Projeto Chapéu de Palha era despertar a comunidade, através 

do teatro para sua identidade cultural, para as manifestações culturais regionais, submetidas a 
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uma progressiva homogeneização de suas formas e relegadas ao esquecimento. Acerca da 

escolha do nome “chapéu de palha”, Jurema Penna esclarece, em entrevista a Lena Franca 

(1984a), para o boletim do Instituto Nacional de Artes Cênicas (INACEN), que este é um 

signo que traz consigo uma série de valores culturais referentes ao homem do interior do 

estado, sua condição socioeconômica, é ícone que, ao mesmo tempo em que generaliza o 

homem do campo, particulariza-o em suas especificidades. 

 

Figura 5 - Jurema Penna em uma das apresentações do projeto Chapéu de Palha  
Fonte: Site Dramaturgia In Memorian  

 

Para alcançar a meta do projeto, os instrutores que promoviam as oficinas entravam 

em contato com os articuladores culturais da cidade, de maneira a sensibilizá-los para o 

trabalho. O processo durava em média vinte dois dias entre a realização de oficinas e a 

encenação. Com o grupo formado, eram oferecidas oficinas de dicção e preparação corporal, 

visando ao desenvolvimento da expressão artística para a encenação. Ao mesmo tempo, 

realizavam-se coletas de informações sobre a região, de maneira a identificar os mitos, lendas 

e histórias, dispersas ou fragmentadas, que efetivamente fossem representantes da identidade 

cultural do povo daquela região. A partir dessas informações, preparava-se o texto do 

espetáculo, procedia-se ao ensaio e apresentação. Observe-se, à frente, o quadro 1 constante 

dos textos teatrais produzidos pelo Projeto Chapéu de Palha. 

Além de Jurema Penna, coordenadora do projeto, outros atores também ministravam 

as oficinas, eram o caso de Luis Carillo, Aricelma Borges, Jesus Vilas, Cesar Vasconcelos, 

Sonia Pereira e Doralice Ferrari. A título de ilustração da repercussão do projeto, veja-se o 

resultado obtido em Ilhéus, que contou com a participação de sessenta alunos. Pedro Augusto 

Vital Mattos, chefe das atividades cívicas e culturais de Ilhéus em 1985, em carta26, agradece 

                                                 
26 Uma cópia da referida carta encontra-se arquivada no Acervo do Espaço Xisto Bahia. 
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a equipe pela participação da cidade no Projeto Chapéu de Palha e pelo sucesso da montagem 

de Nhoesembé, princesa de São Jorge, Oxossi de Ilhéus. 

Resultado oposto foi visto em Vitória da Conquista, onde o projeto foi considerado 

uma “oficina sem qualquer consistência cultural”.  Conforme Iris Nery do Prado, diretora de 

um grupo de teatro local, o projeto carecia de uma programação prévia, a fim de efetivamente 

valorizar as potencialidades culturais do município. De acordo com Carlos Jehová, presidente 

da casa de cultura na época, o Projeto Chapéu de Palha teve como único e principal objetivo 

“a instrumentalização da arte a serviço da propaganda política” (PROJETO É…, 1985).  

 
 

 

TÍTULO ANO/LOCAL 
Nº DE 

TESTEMUHOS LOCALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES 

A linda história da heróica cidade 
do Porto de Cachoeira dos Martins 
e Adornos, antes porém dos Cariris 

s.d. /  
Cachoeira 

- Texto não 
localizado 

- 

Espada, fumo e terra: a cruz das 
almas 

s.d. /  
Cruz das Almas 

- Texto não 
localizado 

- 

História de Alagoinhas s.d. / 
Alagoinhas 

- Texto não 
localizado 

- 

História de Euclides da Cunha s.d. / Euclides 
da Cunha 

- Texto não 
localizado 

- 

História de Gandu s.d. / 
 Gandu 

- Texto não 
localizado 

- 

História de Ibotirama s.d. /  
Ibotirama 

- Texto não 
localizado 

- 

Ipiaú s.d. /  
Ipiaú 

- Texto não 
localizado 

- 

Itabuna Alves do Amor, Divino, ou 
a Estória com cheiro de Jaca e 
chocolate 

1984 /  
Itabuna 

01 Espaço Xisto 
Bahia 

Roteiro de Jurema 
Penna. 

Nhoesembé, princesa de São Jorge, 
Oxossi dos Ilhéus 

1985/ 
 Ilhéus 

01 Espaço Xisto 
Bahia 

- 

Nuporanga terra bela de formoso 
campo 

1986/Campo 
Formoso 

02 Espaço Xisto 
Bahia 

Texto assinado por 
Jurema Penna. 

O auto da barca do rio das lágrimas 
de Irati 

1983 /  
Juazeiro 

02 Espaço Xisto 
Bahia 

Texto assinado por 
Jurema Penna e 
composto a partir de 
colagem de textos. 

Pindorama de Tupan Cabrália de 
Santa Cruz 

s.d. / Santa Cruz 
de Cabrália. 

- Texto não 
localizado 

- 

Piranji ontem, Itajuipe hoje s.d. /  
Itajuipe 

- Texto não 
localizado 

- 

Porto Seguro dos Kayjambá ao 
Dolar 

s.d. /  
Porto Seguro 

- Texto não 
localizado 

- 

Problema estudantil 1985/  
Itapetinga 

01 Espaço Xisto 
Bahia 

Texto sob a 
responsabilidade de 
Aricelma Borges. 

Quem vai querer s.d. /  
Santo Amaro 

01 Espaço Xisto 
Bahia 

- 

Uma noite de relíquias s.d. /  
Irará 

- Texto não 
localizado 

- 

Valença sua história e sua gente s.d. /  
Valença 

- Texto não 
localizado 

- 

Xique-xique, chique estória s.d. /  
Xique-xique 

01 Espaço Xisto 
Bahia 

Texto assinado por 
Sônia Pereira - Atriz 

 
Quadro 1 – Relação de textos produzidos para o Projeto Chapéu de Palha. 
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A aliança de Jurema Penna com os poderes oficiais rendeu-lhe diversas críticas por 

parte de atores e grupos teatrais baianos, sobretudo os mais jovens e vinculados à esquerda 

política. Em entrevista a Vieira Neto (1980a), fala sobre a decepção com a atitude da atual 

cena teatral baiana: “Sinto-me desapontada ao ver certos jovens que estão pintando agora no 

movimento teatral, a nos agredir gratuitamente, sem nenhum respeito para os que foram os 

primeiros na luta pela implantação de um teatro baiano.”. 

A Cíntia Campos (1986, p.30), Jurema Penna expressa sua mágoa:  

 

Eu lutei muito, levei jato d'água e bomba de gás da ditadura de Getúlio, lutando 
contra a censura. Dediquei tudo o que eu tinha ao teatro, enfrentei esta última 
ditadura, e agora, porque trabalho num órgão oficial (a Fundação Cultural do Estado 
da Bahia), vêm uns meninos que passaram todo o tempo da barra pesada no colo da 
mãe, me chamar de direita .  

 

Figura 6 – Coletânea de reportagens 
comemorativas dos anos de carreira de Jurema 
Penna. 
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Nas comemorações pelos trinta anos de carreira, Jurema Penna foi homenageada por 

Guido Guerra com o espetáculo Até outro dia feliz como este, no qual interpretava uma atriz 

em seus conflitos pela conquista de sua liberdade de expressão, via arte.  

Segundo Ângela Barreto (1980) “[…] de início, [o texto] provocou uma série de 

conflitos em Jurema que muito questionou sobre a validade de mostrar a mulher cheia de 

preconceitos que há 30 anos escolheu a si mesma, resolveu se assumir, o que é difícil hoje, e 

muito mais difícil foi há 30 anos.”. Para Jurema Penna, a personagem de Até outro dia feliz 

como este “[…] é de uma beleza enorme, no fundo se identifica muito comigo, apesar de ao 

mesmo tempo mostrar uma mulher preconceituosa que fez uma escolha na vida.” 

(BARRETO, 1980). 

A leitura das reportagens comemorativas pelos anos de teatro mostra uma progressiva 

mudança de atitude, em relação à forma de encarar os problemas, aliada a uma clareza e 

serenidade ao ver os fatos, refletidos também nas fotografias: de um olhar melancólico, a um 

gesticular reivindicatório, a um sorriso, primeiro esboçado, e depois largo. Assim Jurema 

Penna foi se interrogando, ponderando, refletindo sobre a validade de suas escolhas, resistindo 

às dificuldades, agruras, isolamento e até desrespeito sofridos por quem escolhe viver para o 

teatro. 

Durante seus 52 anos de teatro, a dramaturga percorreu as diversas esferas das artes 

cênicas na Bahia e no Brasil e se construiu como um ícone do teatro, superando o preconceito, 

a falta de apoio dos órgãos oficiais, realizando importantes intervenções nessa cena artística, 

consciente de seu papel e da importância de levar a arte para os populares. Para Hamilton 

Vieira (1990) Jurema Penna desabafa: “Não sei o que me sustentou a continuar fiel à minha 

carreira, apesar da marginalização violenta que sofríamos na Bahia, sobretudo no final dos 

anos 40 e 50: se a ira santa dos que nos desafiavam ou o amor sagrado dos colegas que nos 

davam força.”.  

Nesse tempo, testemunhou as diversas etapas pelas quais o teatro baiano passou, desde 

a fundação da Escola de Teatro, a construção de uma carreira profissional para o ator, o 

estabelecimento da Ditadura Militar, a cultura de resistência ao regime, o fim da ditadura e o 

processo de redemocratização, e a luta pela descentralização do teatro. As avaliações que faz 

de sua carreira sempre oscilam entre a satisfação por estar no palco, ou por dividir suas 

experiências com seus alunos, e a tristeza pelas dificuldades de se fazer teatro na Bahia. No 

fim da sua carreira, sentiu-se preterida pelos diretores baianos, visto que suas poucas 

oportunidades de atuar eram por meio de convites de diretores do Rio de Janeiro e São Paulo: 

“Por que não volto aos palcos como atriz? Muito simples: nenhum diretor baiano me convida. 
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O único que me convidava era Eduardo Cabús, mas foi para o Rio de Janeiro, onde continua o 

seu trabalho. Seria uma maravilha voltar.” (SPENCER, 1995) 

Sua despedida oficial se deu com o espetáculo Os fuzis da senhora Carrar, de 

Berthold Brecht, em 2000, no teatro ICBA, sob a direção de Cecília Raiffer (Cf. figura 7). 

Nesse sentido, Jurema Penna torna-se um eixo a partir do qual se delimitará e se organizará 

uma produção artística que compreende uma diversidade de materiais dela resultantes. Destes, 

elegem-se como objeto de estudo os textos teatrais, evidenciando a faceta dramatúrgica de 

Jurema Penna em sua produção escrita volumosa, virtuosa e consciente. 

 

 
Figura 7 – Jurema Penna em cena como Sra. Carrar, em 2000. Foto: Janete Freitas. 

 

 

Listam-se abaixo os textos teatrais de autoria de Jurema Penna. 

 

TÍTULO ANO Nº DE 
TESTEMUNHOS LOCALIZAÇÃO  MONTAGEM  CLASSIFICAÇÃO  

A Orquídea azul da bela 
adormecida ou Os Super Heróis 
no País da Bela Adormecida 

1974/ 
1978 

03 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia SESC Infantil 

Abre alas para o Major Cosme 1975 02 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia SESC Adulto 

Alice no País das maravilhas, dos 
sonhos e dos encantados 

s.d 03 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia - Infantil 

Bahia Livre Exportação 
1975/ 
1976 

03 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia SESC Adulto 

Código Penal 217 1950 - Não Localizado SESC - 

Dona Clara Clareou 
1981/ 
1982 

03 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia 

Pic-Nic 
Produções 

Adulto 

É churria! viu santa? 1982 01 Espaço Xisto Bahia - Adulto 

Na feira de São Joaquim s.d 01 Espaço Xisto Bahia - Adulto 

Natal do Nordeste 1980 - Não localizado Petrobrás - 

Natal na Feira de São Joaquim s.d 01 Espaço Xisto Bahia - Adulto 

Negro amor de rendas brancas 
1972/ 
1973 

03 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia 

JP 
PRODUÇÕES 

 
Adulto 
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TÍTULO ANO Nº DE 
TESTEMUNHOS LOCALIZAÇÃO  MONTAGEM  CLASSIFICAÇÃO  

No mundo do Faz de Conta ou 
Estória da Bombeirinho Valente 

1974 02 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia CBC Infantil 

O auto da salvação 1977 01 Espaço Xisto Bahia - Adulto 

O bonequeiro Vitalino ou Nada é 
impossível aos olhos de Deus, ou 
das crianças 

1978 06 
Arquivo Nacional 

Espaço Xisto Bahia/ 
Biblioteca Pública do 

Estado da BA 

- Infantil 

O Circo Tah Hy  1974-1975 - Não Localizado SESC - 

O Misterioso Seqüestro do 
Príncipe Não Sei 

1977/ 
1979 

02 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia CBC Infantil 

Pedro e o Lobo 1982 02 Arquivo Nacional 
Espaço Xisto Bahia - Infantil 

Pé de vento s.d - Não localizado - Adulto 

Procurando Maria 1988/1989 01 Espaço Xisto Bahia - Adulto 

Reflexos s.d. - Não localizado - Adulto 
Yemanjá, Rainha de Ayocá / A 
moça dos cabelos verdes ou nos 
Verdes cabelos de Yemanjá 

1972/1980 04 
Arquivo Nacional 

Espaço Xisto Bahia/ 
Teatro Vila Velha 

SESC Adulto 

 

Quadro 2 – Textos teatrais de Jurema Penna  

 

Os testemunhos dos textos teatrais, aqui listados, são datiloscritos, com exceção de um 

dos testemunhos de O Bonequeiro Vitalino, texto publicado em 1977 pela Fundação Cultural 

do Estado da Bahia. A máquina de datilografar era a tecnologia disponível à época e permitia 

dispor de um texto limpo e organizado, reprodutível por meio de mimeógrafo a álcool, a óleo, 

com papel carbono, ou ainda fotocópia. A submissão do texto ao protocolo da Censura 

Federal, bem como o seu registro e arquivamento na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 

(SBAT) levava autores e datilógrafos a cuidar da estética do texto, criando um simulacro do 

texto impresso. Normalmente, o texto datiloscrito apresentava uma regularidade no número de 

linhas por folha, páginas numeradas, e controle do espaçamento interlinear. O uso de barras, 

hífens ou aspas, no fim da linha, funcionava como forma de justificar a margem direita do 

texto, de maneira a criar uma mancha escrita regular, mantendo-se a estética do texto.  

Se o resultado desses procedimentos fornecia um texto pronto a ser divulgado, é a 

partir dele e nele que são registradas as anotações, correções e inserções decorrentes do 

levantamento da cena. Abaixo, confrontam-se os testemunhos do texto da peça O Bonequeiro 

Vitalino. À esquerda, o texto encaminhado para o Serviço de Censura do DPF, à direita, o 

texto utilizado para a encenação, com anotações manuscritas. Assim, aquilo que seria um 

texto, em tese, “bom para publicar” se revela inacabado (Cf. figura 8). 
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Figura 9 – Folha final do texto Nuporanga... 

Boa parte desses textos apresenta a assinatura da autora ao final da mancha escrita (Cf. 

figura 9), ou ainda sua rubrica indicando e autenticando as modificações empreendidas no 

texto (Cf. figura 10), marcando sua ação e seu lugar de autora. 

 

  

 

Figura 8 – Testemunhos da peça O Bonequeiro Vitalino. 

Figura 10 – Testemunho de 1976 do texto Bahia Livre 
Exportação. 
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Apesar de nos anos de 1960 já existirem máquinas de datilografia elétricas, inclusive 

modelos que dispunham de mecanismos de correção que facilitavam a organização da mancha 

datiloscrita, os textos de Jurema Penna eram datilografados em máquinas mecânicas, que 

dispunham de recursos bastante limitados, restringindo seu usuário à utilização de letras 

minúsculas, maiúsculas e do sublinhado. Uma vez que cada toque no teclado marca o suporte 

com o signo da respectiva tecla, o sujeito encontra-se impossibilitado de retornar ao estado 

inicial do papel, o que foi teclado, ali permanecerá. Diante desta dificuldade, observam-se 

algumas estratégias de correção:  

a) correção por sobreposição de tipo: o datilógrafo retorna à posição do erro e 

sobrescreve o texto correto;  

 
  Figura 11 – Parte da folha 10, do texto Bahia Livre Exportação. 

 

b) correção por cancelamento do trecho: o datilógrafo anula todo um trecho com 

sobreposição de xxxxx ou com riscos. Conforme imagem abaixo, trecho da peça Alice no país 

das maravilhas, dos sonhos e dos encantados (s.d., f.9), em que se registram o cancelamento 

de “desconhecidos” e o acréscimo imediatamente à frente de “condenados”, substituição que 

mantém a assonância da réplica. 

 
Figura 12 – Parte da folha 11, do texto Alice no país das maravilhas, dos sonhos e dos encantados. 

 

c) emenda: o autor revisa o texto e faz uma chamada entre o “e” e o “os” e acrescenta 

o trecho que faltava na entrelinha, a tinta ou a máquina.  

  
Figura 13 – Parte da folha 11, do texto Negro amor de rendas brancas. 

 

d) raspagem do erro: nos casos em que se datilografa sobre uma matriz de estêncil, 

raspa-se o erro, datilografando, em seguida, a forma que se pretende correta, restando os 

vestígios da escritura, lacuna que registra a ocorrência de uma supressão 
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Figura 14 – Parte da folha 10, do texto Bahia Livre Exportação. 

 
As características acima apresentadas são fundamentais para a compreensão do 

datiloscrito como elemento que dá testemunho de uma cultura de escrita.  Pérez Priego (1997, 

p. 36), citando G. Pasquali (1974 [1934]), afirma que  

 
Los testimonios son efectivamente individuos históricos, con una fisionomía 
propia, portadores en su seno muchas veces de elocuentes huellas y datos respecto 
de dónde se compusieron, quién los encargó o poseyó, quiénes fueron los copistas, 
los impresores, los lectores, qué tipo de papel y de letra fue utilizado, qué taller 
tipográfico, etc. Todo ello nos proporciona una información muy interesante, por 
supuesto, para la historia cultural, pero también muy rica y aprovechable desde la 
pura critica textual. [...]27 
 

No caso dos textos teatrais datiloscritos de Jurema Penna, em que se presentifica a 

mão do autor, o estudo da tradição proporciona dados significativos para a compreensão da 

relação da dramaturga com a escritura, da história da construção do texto, bem como do 

contexto de produção de dada obra. Sob essa perspectiva, os testemunhos passam da posição 

de meros guardiões de um conteúdo a objetos culturais, fundamentais para o entendimento do 

percurso de escrita. 

Entender autor, obra e contexto no qual eles se inscrevem, além de caracterizar os 

suportes da escrita, instrumentos utilizados, nomes deixados nos textos pelos diferentes 

sujeitos envolvidos no processo de produção, transmissão e circulação dos mesmos são ações 

determinantes para a práxis editorial. 

 

 

3.2   PROPOSTAS DE EDIÇÃO 

 

Recorta-se, do conjunto da produção dramática de Jurema Penna, as obras Bahia Livre 

Exportação, Negro amor de rendas brancas e Auto da barca do rio das lágrimas de Irati,  

para exercício dos modelos editoriais aqui propostos. Os dois primeiros textos possuem 

                                                 
27 Tradução nossa: “os testemunhos são efetivamente indivíduos históricos, com uma fisionomia própria, 
portadores, em seu cerne, de eloquentes pegadas e dados sobre onde foram compostos, quem os encomendou ou 
possuiu, quem foram os copistas, os impressores, os leitores, que tipo de papel e de letra foi utilizado, em que 
tipografia etc. Tudo isso nos proporciona, seguramente, uma informação muito interessante para a história 
cultural, mas também muito rica e aproveitável sob a perspectiva da pura crítica textual.”   
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tradição plural (politestemunhal), possibilitando a realização de uma edição crítica, aquela que 

consiste na  

 
reprodução do texto do autógrafo (quando existente) ou do texto criticamente 
definido (pela operação de constitutio textus) como mais próximo do original 
(quando este não existe), depois de submetido às operações de recensão (recensio), 
colação (collatio), definição do estema com base na interpretação das variantes 
(estemática), definição do testemunho base, elaboração de critérios de transcrição e 
de correcção (emendatio ope codicum ou emendatio ope ingenii). Todas estas 
operações devem ser devidamente justificadas e explicadas (annotatio), e todas as 
intervenções do editor, com realce para as lições não adoptadas (do original ou dos 
testemunhos da tradição), devem ser registradas no aparato crítico. (DUARTE, 
1983, p. 76) 

 

Para tanto, adotaram-se os procedimentos metodológicos definidos por Santos (2008, 

p. 2666-2667): 

a) Levantamento de todos os dados e testemunhos conhecidos, tanto na tradição 
direta (constitui-se de cópias ou edições do texto: manuscritos, datiloscritos, 
digitoscritos, impressos) como indireta (todo e qualquer documento que possa 
auxiliar na leitura e interpretação do texto: comentários, citações, traduções etc); 

b) Expurgo das cópias coincidentes […]; 
c) Confronto de todos os testemunhos úteis ao estabelecimento do texto crítico, 

definindo o texto de base ou exemplar de colação, aquele que mais se aproxime 
do original, isto é, ou o manuscrito (testemunho) autógrafo ou a edição impressa 
mais recente em vida do autor, salvo os casos que exigem, amparado o editor 
em critérios seguros, outro texto de base, conforme a história particular de cada 
conjunto de textos; 

d) Classificação e organização dos testemunhos considerados no processo de 
estabelecimento do texto crítico, […] a partir do exame das variantes (lições 
divergentes em relação ao texto de base); 

e) Correção do texto, neste caso, é importante diferenciar erro (contra-senso ou 
deslize do autor) de variante. A correção poderá realizar-se através do cotejo 
dos testemunhos reunidos ou por conjecturas, no primeiro caso, considera-se o 
predomínio numérico das variantes; no segundo, busca-se o fundamento para a 
ação do filólogo em informações a respeito do texto, do autor e da época em que 
tal texto fora escrito. 

 

Na apresentação da edição, de início, discute-se a história do texto, por meio da leitura 

de sua tradição e transmissão. Expõe-se a descrição física dos testemunhos, para, em seguida, 

analisar a atuação da censura sobre eles. Além disso, realiza-se um primeiro confronto entre 

os testemunhos com vistas a destacar as variantes. Essa primeira leitura possibilitará o 

reconhecimento de elementos que nortearão a realização da edição. Por fim, apresenta-se o 

texto editado, acompanhado do aparato de variantes acidentais, localizado ao pé de página, 

onde se registram as variantes de forma; e do aparato de variantes substanciais, localizado à 

margem direita do texto crítico, que contém informações sobre a história da escrita e 

transmissão do texto. 
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Elege-se com modelo editorial para o Auto da barca do rio das lágrimas de Irati, texto 

de tradição singular (monotestemunhal), a edição interpretativa, definida como  

 
edição crítica de um texto de testemunho único; nesta situação, o editor transcreve o 
texto, corrige os erros por conjectura (emendatio ope ingenii) e registra em aparato 
todas as suas intervenções. […] para além da transcrição e da correcção de erros, o 
editor actualiza a ortografia e elabora notas explicativas de carácter geral. 
(DUARTE, 1997, p.77) 

 

As notas explicativas trazem elementos relevantes para a compreensão do texto, bem 

como do seu entorno histórico, social e cultural. Não se trata, no entanto, de uma edição 

comentada, pois adquire o caráter crítico, a partir do momento em que o editor busca 

referências literárias e culturais, confrontando-as com o texto e estabelecendo elos entre eles. 

Ademais, o comportamento do editor é mediado por critérios estabelecidos para a preparação 

do texto. Estes critérios dizem respeito a apresentação do texto, realização de correções e 

atualização de grafia. Supera-se, assim, a reprodução documental ao disponibilizar um texto 

preparado com base em decisões críticas.  

Para a apresentação da edição interpretativa, optou-se pelo uso do suporte digital. A 

estrutura de hiperlinks favoreceu a disponibilização do texto crítico e de suas notas de modo 

mais completo, sem a necessidade de um aparato carregado de informações, disposto à 

margem do texto. Os hiperlinks utilizados na edição podem ser de primeiro nível, em que ao 

posicionar o mouse sobre a palavra, ou trecho destacado, aparece uma caixa flutuante com a 

informação, permanecendo-se na mesma página; e de segundo nível, em que ao clicar na 

palavra ou trecho destacado, outra página do navegador será aberta com a informação.  Não se 

trata, no entanto, de uma edição eletrônica, visto que nenhum software foi utilizado para a 

construção da edição, apenas para a composição do texto final.  

Na edição interpretativa em meio digital, apresentam-se dois textos, o primeiro é o 

texto crítico acompanhado do aparato de notas do editor, elementos epitextuais28 e aparato de 

variantes29. O segundo texto apresentado, em meio digital, corresponde ao texto crítico e 

aparatos, acompanhados dos fac-símiles do testemunho. Além disso, reproduz-se, no corpo 

desta dissertação, o texto crítico em papel. Pretende-se com essa proposta, oferecer uma 

leitura rica e produtiva, experiência distinta, não apenas em decorrência do suporte utilizado, 

mas da exploração dos diversos recursos do meio digital. Vale ressaltar que se trata de um 

proposta inicial, que deverá sofrer ajustes, conforme a demanda.  

Expõem-se, a seguir, os critérios adotados para as edições.  
                                                 
28 Produções externas a ABRLI, mas que estão diretamente relacionadas a ele (GENETTE, 1982). 
29 Registram-se, nesse aparato, as variantes textuais, que correspondem às correções realizadas pelo editor. 
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3.2.1  Critérios gerais para as edições  
 

a) Ortografia 

- Acentuar conforme as normas vigentes, salvo quando se tratar de registro da oralidade, 

apresentados pelas personagens (ex: sinhôr, dixá, Tá, f.8830). 

- Usar devidamente as letras maiúsculas em nomes de pessoas, lugares, e após a 

pontuação, conforme regra em gramáticas normativas da língua portuguesa (ex: Deus! 

onde, f.95), mantendo apenas os casos em que são utilizadas para dar destaque à 

expressão; (ex: A Pequena Notável – CARMEM MIRANDA! f.89) 

- Corrigir os erros de grafia dos trechos em língua estrangeira, conforme ortografia da 

referente língua (ex: play-graunds, f. 87).  

 
b) Gralhas e erros 

- Corrigir o que for comprovadamente erro, deslize ou contra-senso (ex: navio 

negreiros, f. 89);  

- Corrigir os erros de datilografia (ex: imperrompida, f.97; Gonzagadas f.109); 

 
c) Opções tipográficas 

- Expor o título da peça em negrito e em caixa alta;  

- Respeitar o seccionamento do texto em réplicas; 

- Numerar as linhas de cinco em cinco, reiniciando a cada folha; 

- Apresentar as informações da rubrica entre parênteses e em itálico;  

- Retirar as barras inclinadas, hífens e apóstrofes que se destinam à estética do texto 

datiloscrito, mantendo apenas aquelas barras destinadas à pontuação; 

- Registrar os nomes dos personagens em letras maiúsculas; 

- Utilizar travessão antes do texto das réplicas; 

- Manter a grafia dos nomes de pessoas e lugares, conforme texto de base, mesmo 

quando apresentar vacilação;  

- Usar os símbolos abaixo para a descrição física dos testemunhos e demais registros 

nos aparatos: 

 [ ]     acréscimo 
[↑] acréscimo na entrelinha superior 

< >/ \ substituição por sobreposição / supressão por sobreposição 
† Ilegível 

[…]  continuação da réplica   
                                                 
30 Remissão feita à folha do texto editado. 
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/ */  leitura conjecturada. 
  

− Ao lado dos operadores acima elencados, estará grafado m para as emendas31 

manuscritas e d para as emendas datiloscritas. 

 
d) Pontuação 

- Inserir espaço entre o signo de pontuação e as palavras subsequentes; 

- Recuperar a pontuação, somente quando justificável. 

 

3.2.1.1 Critérios para a edição crítica 

 

- Dispor o aparato de variantes substantivas, à margem direita, e o aparato de variantes 

acidentais, ao pé da página, indicando a linha do texto na qual a variante aparece; 

- Registrar cortes em nota de rodapé, indicando testemunho, primeira e última palavra 

do trecho suprimido; 

- Registrar as intervenções do editor entre colchetes e em itálico, no aparato à direita do 

texto; 

- Registrar as ocorrências de variação, no aparato de variantes substantivas, indicando o 

testemunho, folha e linha em que o trecho se encontra no documento original. 

- Indicar com […], no aparato de variantes substantivas, as réplicas que foram 

bipartidas de um testemunho a outro. 

 

3.2.1.2 Critérios para a edição interpretativa em meio digital 

 

- Indicar o número da folha do testemunho entre colchetes, no ângulo superior direito 

do texto; 

- Indicar os hiperlinks para sites na internet em cor azul e sublinhado; 

- Indicar os hiperlinks para o aparato de variantes em negrito, utilizando caixas 

flutuantes, em primeiro nível, conforme figura abaixo: 

  

Figura 15 – Ilustração do aparato de variantes, em primeiro nível.  
 

                                                 
31 Denomina-se emenda qualquer modificação realizada no texto, incluindo-se os acréscimos, supressões, 
sobreposições. 
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- Indicar os hiperlinks para o aparato de notas em roxo, utilizando caixas flutuantes em 

primeiro nível, conforme figura abaixo: 

  

Figura 16 – Ilustração do aparato de notas, em primeiro nível.  
 

- Indicar os hiperlinks para o aparato de notas, em segundo nível, em cinza.  

 

 

 

 

Figura 17 – Aparato de notas, em segundo nível.  
 
 
3.3 TEXTOS EDITADOS 

 

Nesta seção, apresentam-se os textos editados, acompanhados das análises de sua 

tradição e transmissão. 

 

3.3.1  Bahia Livre Exportação: texto, tradição e transmissão 

 

Bahia Livre Exportação é um roteiro de espetáculo construído a partir da reunião de 

diversos objetos culturais do cancioneiro da música popular e da literatura brasileira. São eles:  

• Soneto a Cidade da Bahia, de Gregório de Matos; 
• Triste Bahia, de Caetano Veloso; 
• O que é que a baiana tem?, de Dorival Cahymi; 
• Navio Negreiro, Vozes d’África e Bandido Negro, de Castro Alves; 
• Estatuinha, de Edu Lobo; 
• Cantigas populares de domínio público; 
• Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles; 
• Água de Meninos, de Gilberto Gil e Capinam; 
• Um dia, de Caetano Veloso; 
• Saudade da Bahia, de Gilberto Gil; 
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• Lá em Londres, de Gilberto Gil; 
• Quero voltar para a Bahia, Paulo Diniz; 
• Cada macaco no seu galho, de Riachão. 

 
O texto Bahia Livre Exportação apresenta uma visão caleidoscópica da cultura baiana, 

na qual fragmentos de imagens, de músicas, de discursos, de corpos se superpõem, se 

interpõem, todos eles refletidos entre si, para formar uma imagem policromática e 

polifacetada da ideia de cultura baiana. É composto por quadros que formam um script 

constituído por cenas justapostas, unidas pela narrativa da história da resistência da cultura 

afrodescente na Bahia. A peça foi encenada em 1975 e 1976, numa produção do Teatro 

SENAC, e contava com a participação de setenta e cinco atores divididos em núcleos de 

teatro, dança e folclore. “Numa ação integrada de teatro, música e dança, Jurema Penna 

consegue manter toda a sua concepção ‘do que é Bahia’; sua cultura negra, a mestiçagem, 

seus poetas e cantores, seus mistérios e sua gente.” (BAHIA, 1976).  

Os jornais da época destacaram o sucesso de público das apresentações. Vejam-se, a 

seguir, as figuras 18 e 19, que trazem matérias acerca da repercussão de Bahia Livre 

Exportação, veiculadas em jornais baianos, nos anos de 1975 e 1976. A primeira chama a 

atenção pela fotografia que registra o grande número de atores em cena, a segunda traz uma 

anotação manuscrita de Jurema Penna que corrige a matéria, reivindicando para si a direção 

do espetáculo. 

 

  Figura 18 – Notícia da encenação de BLE em 1975. 
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A proposta para o espetáculo Bahia Livre Exportação pode ser compreendida no 

contexto da política cultural oficial em que se insere. Conforme Teles Santos (2005), até 

pouco antes dos anos 1970, o governo militar tinha a preservação arquitetônica como 

principal meta para a cultura; no entanto, a partir dessa década, a política cultural se dirigiu 

para a preservação dos valores tradicionais, associada ao desenvolvimento econômico das 

regiões por meio da empresa turística. Baseado em um conceito de cultura marcado pelo 

essencialismo32, era fundamental, para o governo militar, definir a cultura brasileira a partir 

do ufanismo, como o elemento balizador de uma alma genuinamente brasileira, capaz de 

assimilar as referências oriundas das diversas culturas que lhe deram origem. As ações para 

esse campo eram sempre direcionadas a um “culto ao passado” e a uma “formação da 

                                                 
32 Para esclarecer o conceito de cultura presente nos documentos do governo militar, Santos (2005) cita trechos 
das Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura, de 1973, segundo a qual a cultura seria “o que contribui 
para a formação e identificação da personalidade nacional: é mesmo sua expressão mais alta, e sua defesa impõe-
se tanto quanto a do território, dos céus e dos mares pátrios.” (SANTOS, 2005, p.82) 

Figura 19 – Notícia da encenação de BLE em 1975. 
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consciência nacional” (SANTOS, 2005, p.83). A política cultural estava, assim, em 

consonância com os ideais militares de controle ideológico para um fim político. 

Na Bahia, refletiam-se as diretrizes nacionais: mídia e órgãos oficiais repetiam em 

uníssono a necessidade da preservação da área do Pelourinho, associada ao imperativo de se 

formar uma “mentalidade turística” na população baiana e à construção de um discurso de 

singularidade desse povo: 

 

A reflexão oficial partia do princípio de que havia uma “alma negra” que sempre 
exerceu “fascínio e atração irresistível” para todos aqueles que na Bahia passaram 
ou aportaram. A idéia é que todas essas características baianas provinham de uma 
herança africana, e, por conseqüência, eram eminentemente populares. Por isso, 
ressaltava-se a baianidade como uma resultante de padrões culturais vindos do 
“povo”. (SANTOS, 2005, p.88). 

  

No entanto, essa tendência de valorização de espaços e padrões culturais tradicionais 

encontra-se em oposição à crescente modernização da sociedade baiana. O Estado, 

interessado em implementar uma moderna “máquina turística” e percebendo o poder de 

recriação e ressignificação da cultura popular, destaca-se como conciliador dessas duas 

perspectivas: 

 

O Estado apresentava-se como uma espécie de mediador entre a secular tradição 
baiana – leia-se de origem africana – e a emergente modernidade televisiva. Por isso, 
elaborou uma política que, na perspectiva de um processo de desenvolvimento, 
possuía três linhas básicas: preservação do patrimônio e desenvolvimento do 
potencial turístico, ampliação do parque receptivo e serviços turísticos, e expansão 
do fluxo turístico. A ordem aqui apresentada refletia a postura estatal de que era 
possível provar que “o turismo, ao invés de ameaçar a cultura pode se constituir num 
fator de preservação e estímulo às artes, ao artesanato, ao lazer e mesmo à vivência 
baiana”. Afinal, tendo como princípio básico que o “viver baiano” representava uma 
atração turística, a sua racionalização constituía o “primeiro passo” para a sua 
preservação (SANTOS, 2005, p. 90-91). 

 

A construção de uma imagem do cotidiano baiano é associada à empresa turística. 

Como estratégia para essa ação, formula-se uma noção de baianidade, que juntamente com a 

idealização de uma África mítica, originária da cultura baiana, passam a ser enunciadas no 

discurso oficial e servem como pontos de partida para a construção de uma singularização do 

povo baiano. 

  

o singular “viver baiano” pode ser percebido nas distinções das origens africanas 
com a cultura ocidental. A docilidade, o ritmo, a sensualidade, a malandragem, a 
capoeira e a culinária seriam tanto os elementos básicos desse contraste quanto o 
que imprimiria as características próprias do “jeito baiano”. (SANTOS, 2005, p. 88). 
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Para melhor compreensão da necessidade de remissão a uma origem africana como 

meio de legitimação da cultura baiana, recorre-se à leitura de Coelho (2008) sobre a 

abordagem funcionalista da análise cultural, proposta por Malinowski (1884-1942). Conforme 

essa perspectiva, uma cultura deve ser entendida em seu presente, visto que cada elemento 

pertencente a um quadro cultural cumpre uma função específica. Nesse sentido, para que se 

entenda um dado momento cultural não há necessidade de se remontar às suas origens, uma 

vez que o estatuto de origem quase sempre resulta de uma invenção decorrente de seleções e 

escolhas motivadas por fatores diversos. É dessa forma que a noção de origem termina por 

atuar como freio às transformações culturais, uma vez que procura preservar certos aspectos 

em nome de uma dada tradição, aspectos estes escolhidos e eleitos com certos interesses: 

 

A questão está na tentativa de atribuir-se ao passado um valor único, especial, 
privilegiado como fato ou dado cultural (o valor de verdade) – e um valor especial 
quando o fato ou objeto que comporta é comparado a outro, presente, que já surgira, 
por essa condição diminuído (COELHO, 2008, p.25). 

 

Ao assumir a voz de legitimação da cultura da população afro-descendente atribuindo-

lhe um valor, o Estado o faz com base em uma escolha dos aspectos a serem privilegiados, a 

partir de seus próprios interesses, promove, assim, o apagamento e a desvalorização de outros 

aspectos. Além disso, desautoriza os sujeitos contemporâneos da cultura afro-descendente, a 

desempenhar um papel ativo na reinvenção e atualização de seu legado cultural e de sua 

memória. 

Ao contrário de apresentar uma herança cultural cristalizada, Jurema Penna encena em 

seu texto a releitura das tradições que a população afro-descendente realiza cotidianamente. 

Constrói, assim, uma imagem de cultura baiana baseada na liberdade de experimentar 

diferentes possibilidades de atuação: 

 

― Capoeira. Uma dança? Um jogo? Uma simples brincadeira? Defesa pessoal: É 
luta. É luta disfarçada em dança ou folguedo; dança-luta de vida ou de morte do 
negro fugido escondendo-se na floresta do seu perseguidor, o Capitão do Mato e 
seus cães de caça, fugindo em busca dos Quilombos, sonhando com Palmares a terra 
livre do Rei Zambi.(PENNA, 1976, p.3) 

   

Toma-se, portanto, o conceito de cultura formulado por Coelho (2008, p.32), a partir 

da diferenciação entre cultura e habitus33: “Claramente, a presença do habitus é determinante 

                                                 
33 Habitus ou hábito é definido por Bourdieu (1930-2002) como um conjunto de normas que ancoram um 
indivíduo a um grupo, orientando-lhe em sua ação individual e coletiva, informações que tendem sempre a serem 
preservadas. 
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para que a cultura se mostre como aquilo que pode ser: uma ampliação da esfera do ser. Se a 

esfera do ser não estiver delimitada, não poderá ser ampliada.”. A cultura é, então, definida no 

espaço de ampliação das possibilidades de experimentar e de agir do homem, conceito cujo 

princípio se sedimenta na ação sobre a cultura e não na passividade em relação a ela.  

É assim que Jurema Penna construiu a sua própria visão do que é a Bahia. Por meio da 

colagem selecionou os aspectos identificados pela própria política cultural do Estado, 

ampliando-lhes as possibilidades de significação. A partir das relações intermidiais e 

intertextuais que se estabelecem durante a narrativa, a dramaturga constrói a escritura de seu 

roteiro, traçando um panorama da história cultural da Bahia.  

O título Bahia Livre Exportação e o subtítulo, presente em T75, Cultura livre 

exportação coadunam com o momento político-econômico de construção de uma imagem de 

Bahia a ser exportada como mercadoria. No entanto, o referido texto excede a possibilidade 

inicial de encenação dessa cultura, uma vez que muito além de apresentar um cotidiano 

baiano malandro, doce e sensual, propõe uma reflexão acerca dessa história como uma 

história de resistência às aniquilações físicas e culturais impostas desde os navios negreiros 

até a ditadura militar. 

O texto é iniciado pelo lamento e a denúncia presentes na medida clássica do Soneto à 

Cidade da Bahia de Gregório de Matos, atualizada na música ritmada por atabaques e 

berimbaus de Triste Bahia, de Caetano Veloso. Passa a caracterizar a capoeira como exemplo 

dessa transformação cultural, resultante da ampliação da esfera da atuação do indivíduo, na 

qual já não é suficiente repetir movimentos aprendidos, mas antes construí-los, de maneira a 

fazer sentido do outro lado do Atlântico. 

Representa a religiosidade de matriz africana a partir da apresentação de seus deuses, 

suas histórias, lendas e arquétipos. Narra passagens históricas que refutam a construção da 

imagem de um povo marcado pela opressão do poder estabelecido e sua luta contra ele, assim 

é na Revolução dos Alfaiates, tal como em fatos cujas causas permanecem obscuras na 

história da Bahia, como a Feira de Água de Meninos, destruída por um incêndio: 

 
NARRADORA Feira da Água de Meninos. Bonita, colorida, heterogênea, 

contraditória. Lá se encontrava “de um tudo” e tudo mais barato! 
Caranguejo, galinha, carnes verdes, frutas, legumes, verduras, 
roupas prontas, tecidos, ferro velho, cereais. Sim. Era verdade. 
Cheirava mal! A lama de frutas estragadas e carnes deterioradas, 
animais mortos se misturava com o cheiro da maresia do verde 
mar ancoradouro dos saveiros que chegavam do recôncavo, 
abastecendo a cidade! Pelo lado da rua chegavam os caminhões  

[…] 
NARRADORA   E num dia de muito sol, se ouviu terrível grito. 
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NARRADOR      FOGO!!! AGUA DE MENINOS ESTÁ PEGANDO FOGO! 
(PENNA, 1976, f. 13) 

 
Não se trata, portanto, de um texto dramático, de concepção aristotélica, formado por 

diálogos e personagens definidos. Trata-se, antes, de um texto estruturado em quadros, 

conectados uns com os outros, representado por personagens que recebem nomes genéricos 

como “atriz 1”, “narrador”, “turista”. Há uma presença preponderante de elementos 

tecnológicos, como a projeção de slides no palco, de outros elementos cênicos, como a dança 

e a expressão corporal, além da presença de muitas músicas que, em conjunto, formam o 

espetáculo teatral. 

Esses elementos permitem caracterizá-lo como um teatro épico, teorizado por Bertold 

Brecht, que, ao contrário do teatro aristotélico, baseia-se na ação obtida por meio do 

distanciamento entre o palco e a plateia. Neste, o objetivo não é representar a realidade, mas 

mostrá-la por meio do uso de palavras, imagens, e da música, a fim de que o espectador reaja 

criticamente e não emocionalmente. O distanciamento e a ação são promovidos, 

principalmente, pela ausência de personagens delimitados, a presença da narração em 

substituição ao diálogo e o uso de recursos audiovisuais, assim o espectador é impelido a 

significá-lo e a julgá-lo (SILVA, 2005). Sobre o teatro épico, Benjamin (1981, p. 79) 

esclarece: 

   

O teatro épico parte da tentativa de alterar profundamente essas relações [entre palco 
e público, entre texto e representação, entre diretor e atores]. Para seu público, o 
palco não se apresenta sob a forma de “tábuas que significam o mundo” (ou seja, 
como espaço mágico), e sim como uma sala de exposição, disposta num ângulo 
favorável. Para seu palco, o público não é mais um agregado de cobaias 
hipnotizadas, e sim uma assembléia de pessoas interessadas, cujas exigências ele 
precisa satisfazer. Para seu texto, a representação não significa interpretação 
virtuosística, e sim um controle rigoroso. Para sua representação, o texto não é mais 
fundante, e sim roteiro de trabalho no qual se registram as reformulações 
necessárias. Para seus atores, o diretor não transmite mais instruções visando à 
obtenção de efeitos, e sim teses em função das quais eles têm que tomar uma 
posição. Para seu diretor, o ator não é mais um artista mímico, que incorpora um 
papel, e sim um funcionário que precisa inventariá-lo. 

 

É possível identificar o texto com as questões políticas que concernem ao teatro, haja 

vista que o teatro épico busca promover a conscientização do espectador sobre o contexto 

sócio-histórico no qual ele está inserido. A reflexão decorrente do teatro épico ocorre não pela 

identificação intersubjetiva, mas através da atitude que o espectador é impelido a tomar 

durante e após o espetáculo.  
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3.2.1.1 Descrição física dos testemunhos 

 

Enumeram-se, a seguir, os testemunhos: 

 

a) Testemunho de 1975 

 

Datiloscrito, mimeografado a álcool, com 22 folhas e 635 linhas. Folhas datiloscritas 

no reto, medindo 330 mm × 220 mm, numeradas à margem superior direita em diferentes 

formatos (1º, 6, -11-). Folhas perfuradas à margem esquerda e unidas por um barbante. 

Marcas de grampos à margem esquerda da folha. Carimbo, localizado ao ângulo superior 

direito de todas as folhas, em formato circular, da Divisão de Censura de Diversões Públicas, 

com a sigla D.P.F ao centro e rubricado à tinta azul. Carimbo da SBAT – Sociedade Brasileira 

de Autores Teatrais rubricado à tinta azul, localizado no ângulo inferior direito da capa, da 

primeira folha do texto. 

 

Capa 

13 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 189 mm × 158 mm.  L. 1 B A H I A. 

Carimbo da SBAT rubricado em seu interior, à margem inferior direita. Margem esquerda 

com marcas de ferrugens e de grampos. 

 

Folha 1  

30 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 252 mm × 186 mm. Folha numerada ‘1º’. 

Carimbo da SBAT, rubricado, à margem inferior direita.  

 

Folha 2 

30 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 239 mm × 184 mm.  Folha numerada ‘2º’. 

L.1, em ‘trapo’, ‘r’ abaixo da linha. Falha mecânica34: P (L.2), Brasil (L.18). Emenda: 

<B>d/V\dENDEDOR (L.26). 

 

Folha 3 

30 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 229 mm × 183 mm.  Folha numerada ‘3º’.  

 

                                                 
34 Define-se por falha mecânica os problemas de impressão do tipo decorrente de um defeito na máquina de 
datilografar. 
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Folha 4 

32 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 305 mm × 182mm.  Folha numerada ‘4º’. 

Margem superior apresenta marca de clip.  

 

Folha 5 

31 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 305 mm × 183 mm. Folha numerada ‘5º’.  

 

Folha 6 

31 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 240 mm × 183 mm.  Folha numerada ‘6’.  

 

Folha 7 

29 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 234 mm × 178 mm. Folha numerada ‘7º’.  

 

Folha 8 

29 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 224 mm × 180 mm. Folha numerada ‘8º’.  

 

Folha 9 

30 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 226 mm × 180 mm. Folha numerada ‘9º’.  

 

Folha 10 

28 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 210 mm × 182 mm. Folha numerada ‘10º’. 

Palavra manchada: meninice (L. 10). 

 

Folha 11 

22 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 186 mm × 182 mm. Folha numerada ‘-11-’. 

Emenda: próp<ir>d/ri\ d as (L. 15). 

 

Folha 12 

31 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 264 mm × 172 mm. Folha numerada ‘-12-’.  

 

Folha 13 

32 linhas. Medida da mancha datiloscrita:  243 mm × 179 mm. Folha numerada ‘13º’.  
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Folha 14 

29 linhas. Medida da mancha datiloscrita:  220 mm × 179 mm. Folha numerada ‘14º’.  

 

Folha 15 

28 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 216 mm × 180 mm. Folha numerada ‘15º’. 

Falha mecânica em: Governo Democrático (L.15). 

 

Folha 16 

29 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 223 mm × 179 mm. Folha numerada ‘16º’.  

 

Folha 17 

33 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 260 mm × 111 mm. Folha numerada ‘-17-’. 

 

Folha 18 

32 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 251 mm × 170 mm. Folha numerada ‘-18-’.  

  

Folha 19 

30 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 231 mm × 177 mm. Folha numerada ‘19º’. 

Suporte apresenta manchas resultantes da ação de fungos. 

 

Folha 20 

30 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 235 mm × 179 mm. Folha numerada ‘19º’. 

Suporte apresenta manchas resultantes da ação de fungos. 

 

Folha 21 

14 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 150 mm × 175 mm. Folha numerada ‘21º’.  

 

b)  Testemunho de 1976 

 

Datiloscrito, mimeografado a óleo, com 18 folhas e 889 linhas. Texto datilografado no 

reto. Folhas numeradas no ângulo inferior direito, medindo 330 mm × 220 mm. A numeração 

das folhas 14 e 15 foi corrigida de próprio punho, antes da reprodução. Folhas perfuradas à 

margem esquerda e unidas por um barbante, para fins de encadernação. Marcas de 

grampeador à margem esquerda. Carimbo circular da Divisão de Censura de Diversões 
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Públicas – D.P.F., rubricado ao centro, à tinta preta, localizado no ângulo superior direito das 

folhas. Anotação na margem superior esquerda, manuscrita, em tinta azul “2ª via/ BA”. Ao 

longo do texto, as letras apresentam borrões decorrentes do processo de reprodução. O 

testemunho apresenta trechos sublinhados e rubricados à margem, a tinta azul, às folhas: 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 9, 13, 14. (Cf. figura 20) Na última folha, ao final do texto, há a assinatura e rubrica 

de Jurema Penna. 

  

 
Figura 20 – Modificação de 1975 a 1976. 

Capa 

5 linhas. L.1 B A H I A. Medida da mancha datiloscrita: 215 mm × 90 mm. Rasgões 

no suporte, ao longo da margem esquerda.  

 

Folha de rosto 

14 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 128 mm × 91 mm. 

 

Folha 1  

50 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 300 mm × 201 mm. L. 8 espaço em branco 

entre a palavra “quão” e “dessemelhante”. L. 19, trecho sublinhado. L. 19-21, trecho 

rubricado à margem direita. L. 45, palavra “capoeira” sublinhada. L. 50 “terra de Rei Zambi” 

sublinhada e rubricada à margem direita. Emenda: A<Q>d/R\dQUITETURA (L.25), <d>d/t\de 

(L.30), <f>d/t\de (L.30), tant<l>d/o\d (L.35), semelhan<y>d/t\de (L.36), DU<T>d/R\dANTE 

(L.41), BA<EIA>d/LEIA\d (L. 42); pessoal <;>d/:\d (L.46). 

 

Folha 2 

54 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 300 mm × 201 mm. Trechos rubricados e 

destacados à tinta azul, com chaves, às margens direita e esquerda: L. 1-3, 20-26, 44-46 e 48-
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52. Réplica datiloscrita sobre outra previamente apagada na L 26. Emenda: <N>d/T\dURISTA 

(L.11), FRA<N>d/C\dESA (L.11), fa<ç>d/c\dão (L.16), ab<ir>d/ri\dr (L.34), coc<l>d/o\d (L.42), 

<Aq>d/Qu\diabo (L.43), N<lu>d/or\duega (L.44), <†>d/ha\dvia (L.49) 

 

Folha 3 

57 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 300 mm × 208 mm. Destaques à tinta azul: 

L. 1-5, L. 8-15, trechos rubricados e destacados com chaves às margens direita e esquerda. L. 

49-50, frases sublinhadas e rubricadas, apenas à margem direita. Palavras esmaecidas: CAIMI 

(L.32) e preguiçosos (L.51). Emendas: si<m>d/n\dhôr (L.1), me<ms>d/sm\do (L.8), 

<c>d/C\dahymi (L.32),  vest<o>d/i\du-se” (L.32), <N>d/B\dANDO (L.37), BAIAN<A>d/O\d 

(L.40), <A>d/P\dALCO (L.42), <q>d/a\dqui (L.43), <N>d/B\drasileira (L. 49), batiso<i>d/u\d 

(L. 49), d<ei>d/iz\demos” (L. 49). 

 

Folha 4 

47 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 297 mm × 190 mm. Emendas: hei<m> d /n\ d 

(L. 10), sai<v>d/b\da (L. 13), mui<o>d/t\do (L.44). 

 

Folha 5 

54 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 300 mm × 185 mm. Palavras esmaecidas: 

manimolencia (L.21), candomblé (L.22). Emendas: d<u>d/i\dz (L.8), DE<PS>d/SP\dEDIR 

(L.10), <na>d/NÃ\dO (L.16), <n>d/b\daianos (L.19), <g>d/f\dalta (L. 22), <h>d/g\deme (L. 51),  

A<g>d/f\drica (L. 51), a<g>d/f\dasta (L. 52),  <S†>d/Es\dcravos (L. 53). 

 

Folha 6 

53 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 300 mm × 182 mm. L. 4, palavra “ceus” 

esmaecida. Emendas: qu<’>d/e\d (L. 3), alim<pa>d/ár\dia (L.18), NEGR<E>d/O\d (L.33), 

<c>d/s\deara (L.41), CA<W>d/N\dDOMBLÉ (L.43), Ca<mb>d/nd\domblé (L.47), co<l>d/m\d 

(L.46), <d>d/v\ dieram (L.46), “M<E>d/Ã\dE (L. 51). 

 

Folha 7 

57 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 300 mm × 208 mm. Destaques à tinta azul: 

L. 9-10, L. 14-18, L. 29-37, L.47-57 trechos rubricados e destacados com chaves às margens 

direita e esquerda; L. 27, sublinhada, assinalada com chaves e rubricadas às duas margens. 
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L.33, palavra “determinasse” esmaecida. Emendas: d<ze>d/iz\de (L. 2), <le>d/el\des (L. 2), 

BAR<A>d/B\dARA (L.3), pa<r>d/i\d (L.13), ESQUER<A>d/D\dA (L.16), P<O>d/R\dOJEÇÃO   

(L.20), EX-<-´>d/V\dOTOS (L.23), VI<Z>d/S\dIVEL (L. 25), gen<g>d/t\de (L.28), K<a>d/e\dto 

(L.33), DI<B>d/R\dEI<R>d/T\ d A ; (L.49), “fecund<aide>d/idad\de (L.49). 

 

Folha 8 

58 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 303 mm × 205 mm. Destaques à tinta azul: 

L.11-20, 22-33, 42-55, trechos rubricados e destacados com chaves às margens direita e 

esquerda. Emendas: <O>d/D\doincesto (L.4), Af<f>d/r\dica (L.5), ou<r>d/t\dros (L.6), 

imponen<r>d/t\de (L.6), ce<i>d/u\ds (L.24), <s>d/t\dendo (L.34), vel<j>d/h\das(L.37), 

<l>d/p\dantanos (L.39), ca<s>d/r\dacteristica (L. 55). 

 

Folha 9 

50 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 288 mm × 206 mm. Destaques à tinta azul: 

L.32-37, trechos rubricados e destacados com chaves às margens direita e esquerda. Emendas: 

brejeir<t>d/r\da (L.3), meninic<i>d/e\d (L.3), lin<h>d/d\das (L.3), <s>d/a\dstucia(L.17), 

<r>d/t\dor<m>d/n\da-se (L.17), pe<d>d/r\dfeita (L.28), p<a>d/l\dantas (L.34). 

 

Folha 10 

57 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 295 mm × 182 mm. Trecho das linhas 18 e 

19 apagado e ilegível. Emendas: men<n>d/s\dageiro (L.3), inesc<u>d/r\dupuloso (L.8), 

cam<b>d/d\domblé (L.14), <y>d/t\derra (L. 45), <oabana>d/abano\d (L.49), <B>d/N\dUM (L. 

50), E<QN>d/NQ\dUANTO (L.50). 

 

Folha 11 

62 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 288 mm × 181 mm. Palavras esmaecidas: 

UMA ALFAIATARIA (L.39), filho natural, 30 (L.59). Emendas: <d>d/t\dodos (L. 8), 

aces<sa>d/as\d (L. 25), ALFAIAT<A>d/E\dS (L.45), DIREI<R>d/T\dA (L. 49), Feli<z>d/x\d  

(L. 52), <A>d/S\dacoto(L. 54). 

 

Folha 12 

52 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 295 mm × 184 mm. Emendas: 

Gon<g>d/z\dadas (L.3), li<b>d/v\dre (L.3), al<az>d/fa\dite(L. 5), const<†>d/ru\dir (L.20), 
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<D>d/Q\dUITERIA (L.26), GENE<T>d/R\dAL (L.28), simbolis<m>d/a\ddo (L.24), <m>d/c\domo 

(L. 39), Cabo<l>d/c\dlo (L. 41), abran<d>d/g\de (L.47). 

 

Folha 13 

60 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 301 mm × 202 mm. L.1 palavra CRESCEU 

em caixa alta, acima da linha. Trechos rubricados e destacados com chaves às margens direita 

e esquerda nas L. 5-28. Emendas: M<i>d/e\dninos (L. 5), tu<x>d/d\do (L.6), cere<ia>d/ai\ds  

(L.8), aba<x>d/c\daxi (L.18), <e>d/d\de (L.18), FOGO! <Q>d/!!\d (L.29), mo<i>d/n\dho (L. 56). 

 

Folha 14 

61 linhas. Mancha escrita medindo 299 mm × 200 mm. Destaques à tinta azul em: L. 

48 sublinhada, L. 49-50 sublinhadas e rubricadas à margem esquerda; L. 50 rubricada à 

margem direita; L. 52-59 destacada com chaves e rubricada às margens esquerda e direita. 

Emendas: <c>d/v\destida (L.2), <e>d/f\deira(L.13),  lite<t>d/r\da<r>d/t\dura (L.60). 

 

Folha 15 

57 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 301 mm × 192 mm. Emendas: 

E<s>d/x\dpresso (L.2), l<y>d/u\da (L.7),  Antigamen<e>d/t\de (L.8),  Trap<o>d/i\dche (L.40). 

 

Folha 16 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 256 mm × 201 mm. Emendas: <do>d/D’\d 

(L.12), Car<v>d/n\daval (L.30). 

 

3.3.1.2 Testemunhos, censura e variantes: uma primeira leitura para a construção da edição 

 

Após a descrição dos testemunhos, examinam-se as relações entre eles, bem como o 

processo de censura ao qual foram submetidos. Propões-se, nesta seção, uma primeira análise 

das diferenças e semelhanças entre os testemunhos de Bahia Livre Exportação, datados de 

1975 e 1976, partindo da hipótese de que há entre eles um movimento de re-elaboração e 

ampliação do texto.  

A descrição física dos testemunhos confirma a hipótese no que tange à forma do texto. 

Apesar de T75 apresentar um número maior de páginas, do primeiro ao segundo testemunho 

há um aumento de 40% no número de linhas. Observa-se que se tratam de textos 

datilografados por sujeitos diferentes. Em T75, registram-se apenas 2 ocorrências de emendas 
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datiloscritas, ao passo que em T76, contam-se 115 ocorrências, o que leva à suposição de ser 

o datilógrafo de T75 hábil no uso da máquina de escrever e, que, possivelmente, tinha como 

modelo de cópia um testemunho passado a limpo. Visto que as emendas são feitas apenas no 

que diz respeito a erros de datilografia, acredita-se que o datilógrafo de T76 apresente menor 

habilidade com a datilografia, em comparação ao de T75. Esta hipótese deve ser checada a 

partir de posteriores investigações sobre o processo de escrita de Jurema Penna. 

BLE foi submetido à censura por duas vezes e não sofreu cortes. Em 1975, Lyse Pinto 

de Oliveira, diretor regional do SESC requereu a liberação da peça, encaminhando três cópias 

do script ao Serviço de Censura de Diversões Públicas, Departamento de Polícia Federal, via 

Superintendência Regional. Os censores, em Brasília, realizavam a leitura da peça e emitiam 

um parecer (figura 21), com o resumo do script, indicação de cortes, se houvesse, e 

impropriedade etária. Procedia-se ao ensaio geral, observado pelo censor local, que também 

expedia relatório contendo informações acerca do texto, e da encenação, o censor opinava se 

cenário, iluminação, música, guarda-roupa e projeção de slides estavam de acordo com as 

normas censórias, fazia observações e, por fim, emitia seu parecer pela liberação ou não da 

peça. O relatório do ensaio geral era encaminhado para Brasília e expedia-se, então, o 

certificado de censura, com validade de cinco anos.  

A peça BLE foi novamente encaminhada em 1976, apesar de seu certificado de 

censura apresentar validade até 1980, sendo liberada, conforme o parecer do censor 

Raymundo E. de Mesquita: “confrontado com o originalmente liberado, apresenta várias 

supressões e alguns acréscimos que não modificaram o contexto.” (figura 22). Expediu-se 

novo certificado de censura, mantendo-se o número do parecer e data de validade. 

Ao se confrontarem T75 e T76, chama a atenção dois tipos de modificações: o 

primeiro se refere ao deslocamento de trechos inteiros correspondentes a uma cena35, que têm 

sua disposição modificada quase sempre no intento de redefinir a organização do enredo, 

tornando-o mais coeso. O segundo tipo de modificação se dá numa esfera menor, a nível 

lexical, sintagmático ou frasal, e envolve a mudança na disposição dos elementos do 

sintagma, a substituição de itens lexicais, ou ainda o acréscimo de termos. É importante 

destacar que, quando ocorre deslocamento de uma cena, normalmente esta apresentará 

modificações internas, assim o trecho deslocado será sempre submetido ao crivo do escritor 

no sentido de retrabalhá-lo, desenvolvendo ou melhorando a mensagem. 

 

                                                 
35 Apesar de não estar nominalmente especificada no texto, usar-se-á o nome cena para designar um trecho do 
texto que possui um tema em comum, unidade de ação na qual a peça é dividida. 
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Figura 21 – Parecer do , após avaliação do script, em 

1975. 
Fonte: Arquivo Nacional 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Parecer do censor, após avaliação do 
script 1976. 

Fonte: Arquivo Nacional 
 

Acerca da diferença entre os dois tipos de mudança textual acima descritos, Coelho 

(1995, p.94) estabelece a distinção entre variação e variante, denominando variante a 

“unidade textual menor: período, frase, parte duma frase”, aquela que é resultado de uma 

escolha ou rejeição, sendo duas variantes, mutuamente excludentes. Por sua vez, as variações 

“coexistem no texto, cada um[a] no seu lugar […], define-se em função de um paradigma, de 

algo que não está junto dela, mas sim implícito nela […]” (COELHO, 1995, p.106). O 

processo de variação pode ser definido como o processo maior do qual as variantes fazem 

parte e no qual elas estão inseridas. Assim, entende-se que as mudanças no posicionamento 

das cenas operadas por Jurema Penna se constituem como variações em função de um 

paradigma que é a construção de uma narrativa da cultura baiana.  

A primeira ocorrência de variação corresponde ao início do espetáculo em que a fusão 

da música de Caetano Veloso ao poema de Gregório de Matos serve de mote para a autora 

tratar de dois temas: a capoeira e o contexto sócio-econômico da Bahia nos séculos XVII e 

XX. T76 se diferencia de T75, nesta cena, no que tange à ordem de apresentação dos referidos 
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temas: em T75 Jurema Penna apresenta primeiro a capoeira como patrimônio cultural 

imaterial baiano, em seguida faz o contraste entre a Bahia de Gregório de Matos e a Bahia de 

Caetano Veloso, para, por fim, retomar o tema da capoeira. Em T76, a autora suprime a 

primeira aparição da capoeira, condensando-a em um único momento, após o contraste entre a 

Bahia antiga e a nova (Cf. figura 23). 

Coaduna com essa ação a supressão dos versos “Pastinha já foi à Africa,/ Pastinha já 

foi à Africa/ Pra mostrar a capoeira do Brasil” (PENNA, 1975, f.3), cuja função é aquecer o 

espectador/leitor para a cena de capoeira, caso fosse deixado em T76 perderia seu sentido e 

tornaria o texto repetitivo (Cf. figura 23). 

A segunda variação apresenta-se após a cena dos Orixás (Cf. figura 24). Em T75 o 

feitor entra, interrompendo a encenação do candomblé e chicoteia um dos escravos, que 

açoitado, canta sua saudade da África, o banzo, e seu desejo de vingança; em seguida, o grupo 

canta a música Estatuinha, de Edu Lobo, momento de exaltação do potencial criador do negro 

africano, para então começar a cena da Revolta dos Alfaiates, marcada pela tensão do 

enforcamento dos revoltosos. Em T76, há uma inversão nas cenas do banzo e da estatuinha, 

de maneira a aproximar dois momentos de alegria e dois momentos de tensão do espetáculo, 

estabelecendo a coerência tanto no que concerne às emoções provocadas no público quanto à 

sequência cênica. 

De modo geral, observa-se que, de T75 para T76, a dramaturga apresenta, nas 

rubricas, uma maior preocupação na descrição da ação que na marcação do espaço físico do 

teatro. Em T75, o trecho “A CORTINA ABRE LENTAMENTE.” (PENNA, 1975, f.1) foi 

suprimido, bem como “ELEMENTOS DO CORAL ENTRAM PELAS LATERAIS DA 

PLATEIA ATÉ AS ESCADAS LATERAIS DO PALCO”, da mesma folha. Mais à frente, tem-

se em T75 “CONDUZ PELAS LATERAIS DA PLATEIA TODO ELENCO E O PÚBLICO 

PARA FORA DO TEATRO, TERMINANDO O ESPETÁCULO NA ARENA COM UM 

FREVO EM GRANDE ESTILO” (PENNA, 1975, f.20). Nestes trechos, observa-se a 

presença de elementos que indicam o espaço físico do teatro, como palco, laterais da plateia, 

arena, que se assemelham à descrição do Teatro SESC-SENAC, no Centro Histórico de 

Salvador, primeiro palco para o qual a peça foi pensada. 

Outro elemento que compõe o texto e que evidencia a precisão descritiva de T76 em 

relação a T75 é a indicação dos personagens. Antes designados por “ator I”, “atriz I” etc., são 

agora chamados como “narrador”, “vendedor”, “turista”, “escravo”, opção decorrente tanto da 

estrutura épica do texto, como da presença de um elenco composto por mais de setenta atores 

divididos em núcleos de dança, teatro e canto. No espaço destinado ao nome das personagens, 
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também figuram a indicação de elementos cênicos, como música, dança, slide, folclore. 

Destes, quer-se destacar o folclore, que em T75, é grafado folklore, conforme a grafia do 

inglês, língua de origem da palavra, que foi usada em língua portuguesa até os anos 1940, 

sendo substituída pela grafia em língua portuguesa no testemunho de T76. 

Observa-se uma ampliação de T75 a T76, destaca-se, como representativa desse 

processo, a cena dos orixás. Diversas mudanças se configuram a partir da substituição de 

nomes, características de orixás, além do acréscimo de informações sobre lendas desses 

deuses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T75 apresenta ainda um vestígio de incompletude: após a teatralização de um trecho 

de Capitães de Areia, há uma nota indicando uma lacuna naquele lugar que seria, 

posteriormente, preenchida:  

 
T75 CORAL – (TRAPICHE = MÚSICA 
ESPECIALMENTE COMPOSTA PARA 
ADAPTAÇÃO DO ROMANCE PARA 
TEATRO. N. B. A LETRA DESTA 
MUSICA SERÁ COLOCADA TÃO 
LOGO CHEGUE DO –  RIO) 
(PENNA, 1975, f. 14) 

SOM (Trapiche - música composta por 
Mery especialmente para a adaptação 
teatral do mesmo romance) 
 
Olha a lua lá no céu 
Na areia e no mar 
 […](PENNA, 1976, f. 13) 

 
A partir da análise aqui desenvolvida, elege-se como texto de base para a edição de 

Bahia Livre Exportação o testemunho de 1976 por apresentar ampliações que tornam o texto 

mais completo, em relação a 1975, além de trazer marcas autógrafas que ratificam a 

legitimidade das modificações.  

ATOR V – OXALÁ, ou OXALUFAN, o 
grande orixá, filho do supremo Olorum 
patrono da fecundidade e da criação, 
senhor absoluto das águas doces. 
Esposo de Yemanjá. É o velho Oxalufã 
que dança alquebrado e vacilante. 
Carinhosamente chamado de vovô. É o 
pai de todos os outros deuses. 
(PENNA, 1975, f.8) 

NARRADOR ― OXALÁ – É o deus 
purificador. O Filho. Filho do Supremo 
Olorum. Oxalá é o protetor da 
fecundidade e da procriação. É o pai de 
todos os orixás. Na forma OXALUFAN 
(Em foco) 
 
ATORES ― Epá-Babá! 
 
NARRADOR ― É o velho alquebrado 
que dança vacilante e trêmulo apoiado 
no paxorô. Na forma Oxaguian. 
 
ATORES ― Epá-Báe! 
 
NARRADOR ― É o jovem altivo, viril 
e alegre, um verdadeiro príncipe, 
dançando com sua espada e escudo com 
nobre agilidade e trazendo sempre à 
cintura uma mão de pilão. (PENNA, 
1976, f.10) 
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 3.3.1.3 Texto crítico e aparatos   
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A H I A 
  

L I V R E  E X P O R T A Ç Ã O 
 
 
 
 

R O T E I R O  
 

D E 
 

J U R E M A     P E N N A 
 

 
 
 
T75 
      B A H I A                 
 
                L I V R E            E X P O R T A Ç Ã O 
 
 
  
R O T E I R O 
 
             D E  
 
                  J U R E M A    P E N N A 
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    • 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 NESTE TEXTO FORAM USADOS TRECHOS DE: 
 
GREGÓRIO DE MATOS 
 
CASTRO ALVES 
 
CECÍLIA MEIRELLES 
 
JORGE AMADO 
 
ALÉM DE TRECHOS DO TRABALHO DE: 
 
ZÉ WILSON BACELLAR   
SOBRE A REVOLUÇÃO DE ALFAIATES. 
 
MÚSICAS DE: 
 
CAETANO VELLOSO 
GILBERTO GIL 
DORIVAL CAHYMI 
MERY 
GEORGINA ERISHMMAN  
 

 
 
 

 
T75 MEIRELLES e 
 
 
 
 
 

 
 

T75 ZÉWILSON  
T75 SÔBRE A REVOLUÇÃO DE 
ALFAIATES. [Fim] 
 

 

 
 

 
 
 

                                                 
• T75 Além de Trechos do Trabalho de (L. 6) [caixa baixa]. 
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  BAHIA LIVRE EXPORTAÇÃO 
                             II 

 C U L T U R A    B A I A N A• 
 

L I V R E                     E X P O R T A Ç Ã O 

 
 
 
5 
 

                                               
(Slides projetam as duas Bahias – nova e antiga, arquitetura, cenas de rua. 
No palco os atores em expressão corporal traduzem os ritmos em contraste 
humano e técnico, aos poucos os humanos vão adquirindo o ritmo quebrado 
de máquina. Uns poucos, muito poucos resistirão até o fim da 

T75 A CORTINA ABRE LENTAMENTE. SLIDES  
T75 ANTIGA[s.v.] ARQUITETURA E 
CENAS DE RUAS – CONTRASTAR BEM – 
ELEMENTOS DO CORAL ENTRAM PELAS 
LATERAIS DA PLATEIA ATÉ AS ESCADAS 
LATERAIS DO PALCO, ENQUANTO CANTAM  
T76 ritimos em contraste;  

    
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
15 
 

MÚSICA Triste Bahia! Oh quão dessemelhante 
Estás, e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado 
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. 
 
Triste Bahia! Oh, quão dessemelhante 
 
A ti tocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado 
A mim vem-me trocando e tem trocado 
Trocado negócio, e tanto negociante. 
 
Tris.......Oh, quão dessemelhante 
Tris.... 
 

T75 CORAL Triste Bahia  
 

 
 
 

 
 

T75 Bahia, oh,  T75 dessemelhante! T76 
desemelhante 
 
 
 
 

T75 vem-me trocado 
 

T75 Tanto negócio36 
 

 
T75 Tris.........  o [s.v]  T76 desemelhante 
 
T75 [a canção continua] 
Pastinha já foi à Africa, 
Pastinha já foi à Africa 
Pra mostrar a capoeira do Brasil.  
 
[Em T75, os versos formam única estrofe.] 
 

                                                 
T76 coroporal [e.d.] (L.4) T76 tecninco [e.d.] (L.5) T76 e [e.d.] maquina [s.a.] (L.6) T76 MUSICA [s.a.] (L.7) T75 oh (L.7) T76 a ti, tú (L.9) T75 oh (L.11) T76 negocio 
[s.a.] (L.15) T 75 Tris.........  (L17).  
36 Adotou-se a lição de T76, muito embora T75 registre a mesma lição que o poema de Gregório de Mattos e a música de Caetano Veloso. 
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5 
 

NARRADOR Caetano canta o que o “Boca do Inferno”, o Poeta maldito – Gregório de 
Matos Guerra – Poeta e Bacharel – Conhecido nesta terra – língua de trapo e 
de fel, sentia já em 1684: – tudo o que o processo irreversível do que se 
resolveu chamar de progresso, pode fazer com a terra e com a gente quando 
profético escreveu: 

T75 [T75, F1, L.29-30] ATOR I […] E o Bôca 
do Inferno [s.v] o Poeta Maldito – O Gregório 
de Mattos Guerra. [T75 F2, L.1-3] Poeta e 
Bacharel – Conhecido nesta terra – lingua de 
trapo e de fel[s.v.] – sentindo, já em 1648 o que 
o processo irreversível do que se resolveu 
chamar de P Progresso, já naquela época 
podia fazer com a gente e com a terra 
escreveu: 

  (Os atores no fim da música param em dois grupos: um em forma barroca 
quase sufocada por uma forma de arquitetura moderna) 

• [T75 não traz essa rubrica]  
 

    

 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 

ATORES  (Um grupo pequeno que se destaca dos dois grupos estáticos)  
 
Triste Bahia! Oh quão dessemelhante 
Estás, e estou do nosso antigo estado 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado 
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. 
 
A ti tocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado 
A mim fui-me trocando e tem trocado 
Tanto negócio e tanto negociante. 

T75 TEATRO – (ALGUNS ELEMENTOS) Triste  
T76 que se destacam 
 

T76 desemelhante   
 

T75 estou no 
 

 
T76 abundante [s.p.]  T75 já [s.v] 

 
T75 mercante, T76 marcante [s.v.]   

 
T75 trocado e tem trocado 
 

T75 negócio, T75 negociante [s.p.] 
     
 MÚSICA     Tris..... Oh, quão semelhante 

 
 
 
(Os atores desmancham as "esculturas” tornando todos movimentos que 
lembrem capoeira enquanto a música continua) 
 

 T75 CORAL (ACOMPANHA EM BG – BOCA 
CHIUSA – CRESCENDO EM) 
 Tris... oh quão dessemelhante 
Tris...  T76 oh quão[s.v.]  
 

T75 [F1, L.20-22] FOLCKLORE  ( AO INICIAR A 
REFERÊNCIA DE CAPOEIRA ELEMENTOS DO 
FOLCKLORE INICIAM EM CAMARA LENTA 
MOVIMENTOS DE CAPOEIRA QUE DEVEM PARAR 
COMO UMA FOTO Á ENTRADA DO: ) 
ATOR I […]  

                                                 
T75, T76, Bôca (L.1) T76 Inferno [s.asp.] (L.1) T75 Maldito (L.1) T75, T76 lingua [s.a.] (L.2) T76 irreversivel [s.a.] (L.3) T76 musica [s.a.] (L.6) T76 [s.par.] Os (L.7) T75 
oh (L.10) T76 MUSICA [s.a.] (L. 17). 
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 MÚSICA   Pastinha já foi à África 
Pra mostrar a Capoeira do Brasil. 
 

 T75 [F2, L.15-19]Pastinha já foi à Africa 
Pastinha já foi à Africa 
Pra mostrar a capoeira do Brasil – 
(AUMENTA O SOM DO BERIMBAU OS 
ELEMENTOS DE TEATRO SE RETIRAM) 
 FOLCKLORE (A capoeira se anima. Dançam)     
 

 
 
5 

 (Durante o texto que se segue os atores encenarão diversas atividades de 
negro escravo – baleia – plantação – negrinha vestindo a sinhazinha – mãe 
preta – negro conspirando a fuga – marcar o “capitão do mato” – até a 
encenação do negro fugido) 

 T75 [F1, L.25-26] TEATRO  (DOIS ATORES 
NEGROS EM EXPRESSÃO CORPORAL FOGEM 
DO CAPITÃO DO MATO – SOM EFEITO – 
RUIDOS DE MATO E LADRAR DE CÃES)  
[T75 não traz essa rubrica] 

 
 
 

 
10 

NARRADOR ― Capoeira. Uma dança? Um jogo? Uma simples brincadeira? Defesa 
pessoal: É luta. É luta disfarçada em dança ou folguedo; dança-luta de vida 
ou de morte do negro fugido escondendo-se na floresta do seu perseguidor, o 
Capitão do Mato e seus cães de caça, fugindo em busca dos Quilombos, 
sonhando com Palmares a terra livre do Rei Zambi. 

• T75 [F1 L.23-40]  ATOR I  Capoeira. Uma 
Dança? Um jogo? Uma simples brincadeira? 
Defesa pessoal? Luta. Luta sw vida ou morte 
disfarçada em Dança ou folguedo do Negro 
fugido. [fim de réplica] 
T75 [F1 L.27-29] ATOR I  Escondendo-se na 
Floresta do seu perseguidor – O Capitão do mato 
– e seus Cães de caça – fugindo em busca dos 
Quilombos, indo até Pernambuco sonhando 
com a terra livre dos Palmares, […] . 
 

 

 
 
 
 
15 
 

NARRADOR   
 
 
 
 
 
 
NARRADOR 

― A luta-brinquedo vira folclore, escolas se formam, os seus grandes 
mestres se assumem. Bimba e Pastinha. – Bença meu mestre!  
 
(Os capoeiristas vão tomando posição – os outros se preparam para a cena 
dos pregões apanhando da decoração do palco o material necessário. 
Enquanto esperam a sua vez fazem a “roda da capoeira” ) 
 
― E a capoeira, vista e revista pelo processo brasileiro, sai da Bahia volta à 
África e vai para todo o mundo. 
 

[T75 não traz essa réplica] T76 formam [s.v] 
   
  
 
[T75 não traz essa rubrica] 

 
 
 
 

 
T75[F.2,L20-21] ATOR II   T75 brasileiro [s.v.] 
 

                                                 
• T76 MUSICA [s.a.] (L.1) T76, T75 Africa[s.a.] (L.1) T76 marcar a (L.5) T76 atr’ (L.5) T76 encenaçâo (L.6) T76 Uma dança?um jogo?uma simples brircadeira [e.d.]? 
defesa (L.7) T75 mato (L.10) T75 Cães (L.10) T76 Zambi [s.p.] (L.11) T76 capoeira [s.asp.] (L. 16) T75, T76 Africa [s.a.] (L.1,18).  
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 FOLCLORE  (Apresentação de CAPOEIRA)  T75 FOLCKLORE  (A capoeira aumenta.) 
     

 
 
 

 
 
 

(Ao aproximar-se o fim da capoeira aos poucos os pregões vão sendo 
ouvidos. Uma turista francesa que andava perdida no meio de tudo se 
aproxima de um vendedor de cocos) 

 T75 MULHERES (ALUNAS DE TEATRO) DE 
ACARAJÉ) VESTIDAS DE BAHIANAS, VENDEIROS 
TÍPOCOS, COMEÇAM A TOMAR OS SEUS 
LUGARES, AO FIM DA CAPOEIRA ALGUNS 
PREGÕES)  

 
5 

 
TURISTA   

 
― Comment s’ apelle ça? 

  
T75 ATOR III (TURISTA FRANCÊS PERTO DE 
UM VENDEDOR DE CÔCOS) Comment 
s’appelle ça? 

 VENDEDOR ― Isso não se pela não, moça, isso se descasca.  T75 ATOR IV - Isso T75 não [s.v.] moço, T75, 
T76 descasca [s.p.] 

     
 TURISTA ― Comment?  T75 ATOR III– 
     
 VENDEDOR   ― Com a mão, não, moça. Com o facão.  T75 ATOR IV – T75 moço, com  
     
 TURISTA  ― Je ne comprend pas, mon petit.  T75 ATOR III T75 pas. [fim de réplica] 

   • 

10 VENDEDOR ― Se não quer comprar, se mande, ora essa…  T75 ATOR IV –  T75 comprar moço, T75 essa. 
    
  (As baianas mercam seus quitutes. Um pequeno grupo se forma) T75 QUITUTES, CONVITES PARA CARURU 

DE SÃO COSME, SANTA BÁRBARA) 
    
 ATRIZ 2 ― Quando vai ser o caruru de sua casa? [T75 não traz essa réplica] 

    
 ATRIZ 3 ― O de Cosme? [T75 não traz essa réplica] 

    
 
15 

ATRIZ 4 ― Claro, porque o de Santa Barbara é lá em casa. Esse ano eu vou querer 
muito foguete pra minha mãe Yansan. 

[T75 não traz essa réplica]  

    

 ATRIZ 3 ― Não se incomode não, que eu aviso. Mesmo porque eu vou querer vocês 
lá em casa, é de véspera. 

[T75 não traz essa réplica]  

                                                 
T76 apresentação (L.1) T75 fação [e.d.](L. 8) T76 me (L.9) T76 mom (L.9) T76 santa (L.13) T76 incomode nâo [e.d.] (L.16) T76 vespera [s.a.].  
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 ATRIZ 2    ― Prá cortar Quiabo? [T75 não traz essa réplica] 

    
 ATRIZ 3 ― Ah… minha filha, esse ano vai ser dois mil. [T75 não traz essa réplica] 

    
 
 
5 

 (Vão saindo aos poucos pela plateia mercando, dando distanciamento na 
voz. A “Carmem Miranda” começa a se vestir (e os rapazes do Bando da 
Lua também) as três do diálogo acima permanecem por enquanto). 

[T75 não traz essa rubrica] 

 

    
 ATOR 2   ― (Para um turista amigo) Vamos comer um vatapá lá em casa… T75 ATOR V – (CONVIDANDO UM  T75 casa. 
     
 
 

TURISTA ― Va… tapá? Quer saber de uma coisa baiano? Vatapá uma droga, aquilo é 
vá abrir.  

 T75 ATOR II – Quer duma coisa baiano? Esse 
negócio devia mudar de nome vatapá, uma 
droga… isso é: vá abrir.!!!  

     

 
10 

 (Ouvem-se do fundo uns longínquos pregões de acarajé-abará-acaçá de 
milho e leite. Pamonha. Mungunzá) 

 T76 Ouve-se T75(CONTINUAM OS PREGÕES 
TÍPICAS) 
 

     

 
 
 
 
15 
 
 
 
 

NARRADOR ― Comida baiana. Comida de santo? Talvez… Mas, comida de santo, que 
como seus fiéis – ambos vindos da África – comiam na zenzala ou no pegi as 
sobras da Casa Grande. Pão dormido: massa prá vatapá. Cabeça de peixe e 
camarão seco. Ah… o dendê? É muito simples o processo de extração desse 
óleo cozinhando-se o pequeno coco de amarelo brilhante – o coco dendê.  
Quiabo ainda é até hoje uma verdura relativamente barata. Quanto ao Sr. 
Dom Bacalhau da Noruega e Portugal… bem, eu me lembro que havia um 
dito popular: Pra quem é bacalhau basta. Pimenta malagueta – Era só colher 
na pimenteira no fundo do quintal.   

 T75 ATOR I T75 baiana... T75 Mas [s.v.] T75 
que,como os seus  T75 na senzala 
 

T75 dormido, T75 para vatapá, cabeça de peixe, 
oleo de dênde, facilmente extraido do pequeno 
côco que lhe dá o nome, camarão sêco, quiabo 
verdura barata e assim por diante. […] 
 

   • 

20 
 
 

NARRADOR   ― Pois é. No tempo que as pessoas tinham jardins e quintal em vez de 
“playgrounds”, não havia um quintal que se respeitasse que não tivesse o seu 
pé de pimenta. E tem mais. A pimenteira era o teste definitivo para se 

[T75 não traz essa réplica] 
T76 “play-graunds” 

                                                 
T76 Miranda [s. asp.] (L.4) T76 [s. par.] e os rapazes (L.4) T76 tambem [s.a.]  (L.5) T76 dialogo [s.a.]  (L.5) T76 longinquos, acaça [s.a.]  (L.9) T76 mugungá [e.d.](L.10) 
T75, T76 fieis [s.a.] (L.12) T75, T76 Africa [s.a.] (L.12) T75 comidam [e.d.] (L.12) T75 casa grande (L.13) T76 dende?[s.a.] é (L.14) T76 conzinhando-se (L.15) T76 
ralativamente [e.d.] (L. 16) T76 Sr [s.p.]Don (L.17). 



 88

 descobrir quem tinha olhos maus. 
  (Uma das baianas que estão preparando em mímica o vatapá se aproxima 

do narrador com um galho com folhas murchas na mão) 
[T75 não traz essa rubrica] 

    

 
 
5 

BAIANA ― Olha pra ‘qui patrão. Aquele amigo do sinhôr que veio aqui ontem, teve 
lá no quintal elogiando demais as coisas. Tá í, ô. Acho bom o sinhô não dixá 
mais aquele home entrá na sua casa. Nem leve ele lá na fazenda. Até os boi 
vai morrer tudo. Tem olho de “seca pimenteira”… Cruz, Credo!   

[T75 não traz essa réplica] 

    

  (Enquanto essa se volta para seu lugar vira-se e pergunta) [T75 não traz essa rubrica] 
    

 BAIANA ― Ô xente, gente… e a castanha? [T75 não traz essa réplica] 
    

 
10 
 
 
 
 
15 

NARRADORA ― (Passando quase a ser ela mesma) Bom mesmo era assar castanha de 
caju. Eu e meus irmãos apostávamos quem juntava mais. Depois, esperar 
secar. A gente perguntava a sinhá Matilde a minha mãe preta. Já tá bom de 
assar? Até que o dia chegava. Uma velha folha de flandres esburacada, um 
fogo de lenha no meio do quintal. O cheiro se espalhava por toda vizinhança 
e a molecada vizinha vinha em bando. Quando acabávamos de quebrar as 
negras cascas a turma toda estava tão suja que… 

 [T75 não traz essa réplica] 
 
 
 
 
 
 
 

T76 visinha  

 

     

 BAIANA ― (interrompendo) Gente, a receita! ! !  T75 […] diante.A receita. 

   •  

 
 
 
20 

NARRADOR ― Ora, a receita (Ele canta) 
Quem quiser vatapá... oi 
Que procure fazer 
Primeiro o fubá 
E depois o dendê. 

 T75 […] Ora a receita [fim de réplica] 
T75 CORAL  (UM ELEMENTO) – quem quizer 
T75 vatapá. oi  T75 fazer. 
 
 
T75 o dendê...   
T75 TEATRO – (ENTRAM MOÇAS DO GRUPO DE 
TEATRO COM GRANDES PANELAS E VESTIDAS 
DE BAIANAS E SE COLOCAM DE COSTA PARA A 
PLATEIA..) [T76 não traz essa rubrica] 

 

   
   

    

                                                 
• T76 mimica [s.a.] (L.1) T76 apostavamos [s.a.] (L.14) T76 cajú (L.10) T76 acabavamos [s.a.] (L.14)  T75 que (L.19) T76 fubar (L.20). 
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NARRADORA ― Mas, o essencial da receita, o “sine-qua-non”, T75 ATOR VI + Mas  
T75 non[s.v.]é uma bôa baiana que saiba 
mexer. (ELAS REBOLAM DE COSTAS PARA A 
PLATEIA ENQUANTO MEXEM AS PANELAS) 
[Em T75, as linhas 1-3 formam única réplica] 

   
 NARRADOR ― É uma boa baiana que saiba mexer. (As baianas mexem, apanham suas 

panelas e descem para a plateia) 
    
 
5 

NARRADORA ― É chato ser baiano… que culpa temos nós, se… por exemplo é a roupa da 
baiana que fora do país identifica o Brasil. Indumentária? Roupa de santo?  
Fantasia? A roupa da época que a negra baiana até hoje conserva, roupa do 
seu santo, roupa que faz moda que dita moda, marca um povo e se 
transforma em seu símbolo. 

T75 ATOR I T75 nós [s.v.] T75 exemplo, é a 
baiana T75 país, identifica o Brasil. (SLIDE DE 
UM CARTAZ INTERNACIONAL DE TURISMO 
COM UMA BAIANA). Indumentária, fantasia, 
roupa de santo, a roupa da época que a negra 
baiana até hoje conserva, fazendo a sua moda. 
ditando moda, marcando um povo, se 
transformando no seu símbolo. 

   •  

 
10 
 

NARRADOR ― E uma pequena cantora que gravou muito samba deste (Slide de Caimi 
jovem) jovem mulato, o moço Cahymi, vestiu-se de baiana e rompeu as 
fronteiras do Brasil - A Pequena Notável – CARMEM MIRANDA! 

 T75 Jovem mulato - o moço Caymmi [s.v.]  
 
 [Em T75, as linhas 4-11 formam única réplica] 

    
 MÚSICA (O que é que a bahiana tem? Gravação de Caymy com Carmem Miranda) DANÇA – ( SAMBA ESTILISADO COMO AS 

ROUPAS DAS DANÇARINAS: SLIDE DE CARMEM 
MIRANDA – SOM GRAVADO – CAYMMI E 
CARMEM MIRANDA – T76 Miranda [s.p.] T75 “O 
QUE É QUE A BAIANA TEM?”)  

    
 SLIDE ― Carmem Miranda.  
    
 DANÇA Carmem e o Bando da Lua.  
     
15 
 
 

 (Enquanto agradecem os atores que deixaram o palco vão subindo também 
aplaudindo e vão tomando seus lugares para cenas em mímicas do “ritmo 
baiano” – papaos na rua – pessoas sentadas jogando dominó – os que serão 
os “escravos” do navio negreiro chegarão ao palco pela plateia). 

 [T75 não traz essa rubrica] 
 
 
 
T76 negreiros 

 

    
 
20 

NARRADORA   ― E, aqui estamos nós. Vivendo, sofrendo e amando esta terra que é 
segundo alguns: 

 T75 ATOR VII – T75 sofrendo, T75 que é, 

                                                 
• T76 sine-qua-non [s.asp.] (L.1) T76 que culpa (L.4) T76  rouoa [e.d.] (L.4) T76 Slide de/*Caimi/ (L.9) T75Carmen Miranda!!! (L.11) T76 tambem [s.a] (L.15) T76 
mimicas [s.a] ritimo (L.16) T76 domino [s.a.](L. 17). 



 90

 NARRADOR ― (Canta) Terra que Cristo criou 
              E Sr. do Bonfim adotou… 

 T75 CORAL – “Terra 
T75 E o Senhor do Bomfim adotou”.  

     

 
 

NARRADORA ― Mas que, em compensação, segundo outros, principalmente apressados 
paulistas: 

 T75 ATRIZ I – Mas que[s.v.] segundo  

    T75 paulistas: Em compensação, o diabo encheu 
de baiano.” Baianos, lentos, preguiçosos e que 
dizem sempre – (SLIDE – NÃO FAÇA HOJE 
AQUILO QUE VOCE [s.a.] PODE FAZER 
AMANHÃ)/  
 

5 NARRADOR ― O diabo encheu de baiano, e a Academia Brasileira de Letras batizou de 
Soteropolitano. Falam – os apressados – que somos lentos, preguiçosos, e 
que dizemos sempre  

 

    
 SLIDE    (Não faça hoje aquilo que você pode fazer amanhã)  
   • 
 
10 

NARRADORA ― Claro, talvez amanhã a gente descubra que não era realmente necessário 
fazer. E quando um deles chega à Bahia para conhecê-la toda em oito dias, 
ou resolver em 72 horas seus vultosos negócios, pode acontecer coisas 
assim: 

 T75 não era mesmo necessários fazer - 
T75 E quando um apressado chega T75 Bahia, 
T75 dias [s.v.] T75 ou resolver seus vultosos 
[As linhas 3-12 formam única réplica em T75] 

     

 
 

PAULISTA   (Apressado à porta de uma casa onde a dona da casa está “vendo o tempo 
passar”) Por favor, minha senhora, onde é a Rua Luiz Gama? 

 T75 ATOR IV – (paulista apressado na porta de 
uma casa) Por favôr   

    
15 A DONA     ― Que rua moço? T75 ATRIZ I 

    
 PAULISTA ― A Rua Luiz Gama. T75 ATOR IV  T75, T76 rua 

ATRIZ I – Ah... A rua Luiz Gama?  
ATOR IV -  Sim, Senhora. 
[T76 não traz essas réplicas] 
 

 
 

 A DONA ― Ah… a Rua Luiz Gama. Sei não senhor. O senhor não é daqui não, não é 
moço? 

 

   
 

  

                                                 
• • T76 sr[s.p.] (L. 2) T76 batisou (L. 5) T76 pregui/ço*/sos (L. 8) T75 voce [s.a.](L.8) T75 amanha [s. til.](L.8) T75 tôda (L.10) T76 negocios [s.a.]  (L.11) T76 mina 
senhora  [e.d.](L.14) T75, T76 rua (L.14) T75, T76 rua (L.17). 
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 PAULISTA ― Não senhora.  T75 ATOR  

     

 A DONA ― Eu logo vi. (Chamando uma outra que conversa tranquilamente com um 
rapaz) O Dinda… (para ele) O senhor é daonde hein, moço? 

 T75 ATRIZ I T75 vi ( PARA DENTRO) O Dinda 
T75 da onde  T76  hein [s.v.] 

    
 PAULISTA ― Sou de São Paulo. Bem minha senhora, muito obrigado.  T75 ATOR IV   T75 senhora. muito 

     
5 A DONA     ― Pére aí moço, pode ser que a Dinda saiba. (insistindo) Ô DINDA!-  T75 ATRIZ I  T75 moço.Pode T76 o Dinda; 

(PARA DENTRO) O Dinda! 
     

 DINDA ― Já vou. Vai tirar o pai da forca, é? Que pressa é essa?  T75 ATRIZ II (OFF) T75 fôrca [s.v.] 

    
 
 
 

A DONA    ― É que esse moço aqui é de São Paulo e ‘tá pedindo uma informação. 
Venha cá. (O paulista está cada vez mais com visível esforço contendo a sua 
impaciência) 

T75 ATRIZ I– T75 É que aqui tem um moço de 
São Paulo pedindo uma informação. Vem cá. (O 
APRESSADO ESTÁ 
 

   •  

10 DINDA ― Pére aí que eu já vou.  T75 ATRIZ II   

     
 A DONA   ― ‘Tá gostando da Bahia moço?  T75ATRIZ I T75 Bahia, 

    

 PAULISTA ― Muito minha senhora, muito. T75  ATOR –  
    
 A DONA   ― Já foi à Igreja de São Francisco?  T75 ATRIZ I 
     

 PAULISTA   ― Já minha senhora, é uma beleza!  T75  ATOR T75 senhora. É uma Beleza. 

    
15 A DONA    ― Eu vou lá toda terça-feira. Tenho devoção com Santo Antonio dos pobres.  T75 ATRIZ I 
     

 DINDA ― (Que por fim se resolveu) Que era menina?  T75 ATRIZ II – (APARECENDO) – Que era, 

     

                                                 
•T75 senhora [s.p.] (L.1) T76 esta [s.a.] (L.8) T76 visivel [s.a.] (L.8) T76 impaciencia  [s.a.] (L.9) T75Pere [s.a] (L.10) T75, T76 ‘Ta [s.a] (L.11) T75 MUito, [e.d.](L.12). 
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A DONA    ― É esse moço aqui, que tá perguntando onde é a rua… como é mesmo o 
nome da rua moço? 

 T75 ATRIZ I    

     

 PAULISTA ― Luiz Gama.  T75 ATOR  

     

 DINDA   ― Luiz Gama?      T75 ATOR II  

    • 

5 PAULISTA ― Sim, minha senhora: LU–IZ GA–MA.  T75  ATOR –  T75 senhora. Lu-iz ga-ma 

    

 DINDA ― Luiz Gama… Luiz Gama… sei não senhor. Mas pére aí que o Dico deve 
saber. (Chamando) O Dico. 

 T75 ATOR II– T75 Gama, T75Mas, T76 
pere[s.a.] T76 Dicco T75 (pra dentro) T75 O 
Dico... 

     

 DICO   ― (Que está jogando dominó) Senhora!   T75 ATOR II –(OFF) Senhora!!!  

     

 DINDA ― Vem cá depressa menino.  T75 ATRIZ II   T75  depressa, 

    

10 DICO   ― Já vou. T75 ATORII – (OFF) 

     

 DINDA ― Daqui a pouco ele vem.     T75 ATRIZ II T75, T76 ha pouco  
     

 PAULISTA ― É que… eu…  T75 ATOR  T75 eu [s.r]  

    

 DINDA    ― Tá gostando da Bahia moço? T75 ATRIZ II   T75 Bahia? [fim de réplica] 
     

 PAULISTA   ― Muito minha senhora, muito.     T75 ATOR  T75 Muito,   
     
15 DINDA ― Já foi à Lagoa do Abaeté?  T75 ATRIZ I  
    
 PAULISTA ― Já minha senhora.  T75 Já sim senhora 

                                                 
• T75 Rua (L.1) T75 dico (L.6) T76 que,,, (L.12) T76 lagoa (L.15).  
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 A DONA   ― Gostou?  T75 ATRIZ I  
     

 PAULISTA   ― Muito minha senhora, muito.  T75 ATOR  T75 Muito, 

     

 DINDA   ― Não vejo mais graça. No meu tempo de menina sim, era bonita… agora… 
(Insistindo) O Dico, o moço tá com pressa. 

 T75 ATRIZ II T75 tempo sim, é que era  T75 
(pra dentro) T75 Dico! T75 pressa!   

     

5 DICO   ― Pronto eu. (Para o paulista) Tudo legal, moço?  T75 ATOR II Pronto eu (para o apressado) Fez 
bôa viagem, moço? 

     

 PAULISTA   ― Tudo bem. Obrigado.  T75 ATOR I Ótima. Obrigado,  

     

 A DONA   ― Ô Dico, o moço quer saber onde fica a rua…  T75 ATRIZ I Oi Dico [s.v] o moço é 

   •  

 PAULISTA   ― Luiz Gama.  T75 ATOR –  
    

 DICO   ― A Rua Luiz Gama?     T75 ATOR II– Ah... A T75, T76 rua 
    T75 ATOR – Exatamente – Rua L U I Z G A M A!!! 

T76 rua 10 PAULISTA ― Exatamente: a Rua Luiz Gama!  
     

 DICO ― Ô xente gente… A Rua Luiz Gama é a rua que mora (para A Dona) seu 
Tio Deusdete.  

 T75 ATOR II–  T75 Ô xente, T76 rua T76 
(P(ara) A DONA)  T75A rua que mora meu tio 
Deusdete. Tem gente que diz até que foi lá que 
nasceu Caymmi. É aqui pertinho. Eu vou até lá, 
depois do almoço. [fim de réplica]      
 

 
 [As linhas 11-16 formam única réplica em T75] 

    
 A DONA   ― A rua do Bengala?  

    
 
15 

DICO    ― É. Tem gente que diz que foi lá que Caimi nasceu. É aqui pertinho moço. 
E vou até lá, depois do almoço. 
(O paulista tenta se despedir)   

 

    

 A DONA   ― Sabe, moço, já ‘tá na hora do almoço, e o Dico vai lá quando acabar de T75 ATRIZ II   
 

                                                 
• T76 MUito (L.2) T76 mço [e.d.] (L.7) T75 Obrigado [s.p.] (L.6)T75Gama [s.p] (L.8) T76 almoço [s.p.](L.14) T76 ta [s.a.](L. 17) T76 mo~ço [e.d.] (L.17). 
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5 

comer. O senhor entra, faz uma boquinha aqui com a gente. Alfredo, meu 
marido, vai gostar muito de conhecer o senhor; ele já morou muito tempo em 
São Paulo. Depois do almoço o Dico leva o senhor lá e onde o senhor quiser 
ir. Alfredo deixa o carro com ele. (O paulista “cai do cavalo”; não entende 
mais nada e sem ele mesmo saber como aceita o convite) 

T75 – O Alfredo, meu 
 

T75 senhor, êle 
 

T75   – depois do almoço Dico  
 

T75  êle. Faça o favor, moço, entre. [Fim de 
réplica] 

     

 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 

NARRADORA ― Vocês podem perder tempo. Mas, em compensação ganham amigos, o 
que para nós baianos é o que mais importa. (Os atores do palco aos poucos 
vão se preparando para a expressão corporal do Navio Negreiros) E esse 
calor humano, este dengue, essa malimolência, essa falta de pressa, como 
também a capoeira, o candomblé, o acarajé e o abará, Olorum, Oxalá, 
Yemanjá, Xangô, Ossain, e Oxossi, Oxum, Nanã, Yansã e Obá, tudo e muito 
mais, veio junto numa carga macabra no fundo dos porões dos NAVIOS 
NEGREIROS. 

 T75 ATRIZ I  (VOLTANDO A NARRAÇÃO) 
Vocês podem perder tempo, mas[s.v.] ganham 
amigo, o que pra nós, é muito importante. E esse 
 

 
 

T75a candomblé o acaçá, o acarajé, Xangô, 
Olorum, Oxalá, Ossain, Oxum, Yansan, Oxossi 
Yemanjá, tudo isso, e muito mais[s.v.] veio 
junto carga macabra T75 d o NAVIO  
 
CONJUNTO   (ATABAQUES) [Não consta em T76] 
T76 NEGREIROS [s.p.] 

     

 FOLCLORE (Os escravos que estavam fora do palco são atirados no porão do navio)  T75 TEATRO e 
FOLCKLORE – (NEGROS ATIRADOS NO 
PORÃO DO NAVIO) 

15 
 

DANÇA E 
TEATRO 

(Expressão corporal – sentimento de pavor e impotência, misturados com 
dor e revolta. Em destaque dois casais de negros nobres.) 

T75 DANÇA – (EXPRESSÃO CORPORAL – O 
SENTIMENTO, OU MELHOR O COMPLEXO DOS 
SENTIMENTOS DO BRANCO ESCRAVAGISTA DO 
NERGRO ESCRAVO, DO POETA QUE 
ABSURDADO CONSTATA E REGISTRA) 
T76 [s.par.] Expressão  T76 nobres [s.par.]  

   •  

 
 
 
 
20 

SOM    VOZ  GRAVADA 
 

Era um sonho dantesco… O tombadilho 
Que das luzernas avermelha o brilho 
Em sangue a se banhar. 

 T75 ATORES – Era um sonho dantesco…  

 
T75 Otomdilho,  
 

T75 brilho, 
 

                                                 
• T75 quizer (L.3) T75 maliomolência (L.9) T76 Voces [s.a.] (L.6) T76 m/al*/imolencia [s.a.](L.9) T75 tambem [s.a.](L.10) T75 a candomblé (L.10) T76 ca/nd*/omblé 
(L.10) T76 Ossai/n*/(L.11) T76 impotencia [s.a.](L. 15) T76 E? [e.d.](L.16).  
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5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 

 
15 

Tinir de ferros… estalar de açoites… 
Legiões de homens negros como a noite   
Horrendos a dançar.  
Presa nos elos de uma só cadeia 
A multidão faminta cambaleia 
E chora e dança ali… 
Um de raiva delira, outro enlouquece 
outro, que de martírios embrutece, 
cantando geme e ri.  
 
No entanto o capitão manda a manobra… 
E após fitando o céu que se desdobra 
Tão puro sobre o mar 
Diz do fumo entre os densos nevoeiros: 
“Vibrai, rijo o chicote marinheiros! 
Fazei-os mais dançar.” 

 
 
 

T75 dançar… 
 
 
T75, T76 alí  
 

T75 enlouquece… 

 
T75 ri… 
[Em T75 não há divisão de estrofe] 

 
T75 após, 
T75 mar, 
 
 

T75ATOR I -  Vibrai [s.v] rijo chicote, 
 

   •  

 FOLCLORE    (Dança de Navios Negreiros.)  [T75 não traz essa rubrica]  
     
 NARRADOR  

 
― E a África geme e chora no porão do navio, e a África grita de saudade na 
terra que se afasta e a África clama pela voz do Poeta dos Escravos. 

 T75 ATRIZ II – 
T75 afasta,  
 

     
 SLIDE Castro Alves.  T75 (SLIDE DE CASTRO ALVES) 
     
20 
 

SOM      VOZ GRAVADA 
 
Deus! Oh! Deus! Onde estás que não respondes? 
Em que mundo, em que estrelas tu te escondes 
Embuçado nos céus?   

 T75 ATOR IV – Deus! ó Deus! onde 
 

 
 
 

T75 qu’ estrelas 
 

T75 seus?  

                                                 
•T75 martíros [e.d.] (L.8) T76 matirios [s.a.] (L.8) T75 Outro (L.8) T75 Cantando (L.9) T76 Tao(L.12) T75 sôbre (L.12) T76 dançar. [s.asp.] (l.15) T75, T76Africa [s.a.] (L. 
17) T76Africa [s.a.] (L. 17) T75 poeta dos escravos [s.p] (L.18) T76 /*ceus/(L.23). 
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5 

 Há dois mil anos te mandei meu grito 
Que embalde desde então corre o infinito… 
Onde estás? Senhor Deus? 
 

Não basta inda de dor, ó Deus terrível?   
É pois teu peito eterno, inexaurível 
De vingança e rancor?… 
E o que é que fiz, Senhor, que torvo crime, 
Eu cometi jamais, que assim me oprime 
Teu gládio vingador?!… 
  

Cristo!! Embalde morreste sobre um monte 
Teu sangue não lavou de minha fronte 
A mancha original  
Ainda hoje são por fado adverso 
Meus filhos – alimária do universo 
Eu – pasto universal   
 

Hoje em seu sangue a América se nutre - 
– Condor, que transformara-se em abutre  
Ave da escravidão,   
Ela juntou-se às mais... irmã traidora 
Qual de José os vis irmãos outrora  
Venderam seu irmão. 
 

Basta Senhor! Do teu potente braço 
Role através dos astros e do espaço  
Perdão pra os crimes meus… 
Há dois mil anos… soluço um grito… 
Escuta o brado meu lá no infinito… 
Meu Deus! Senhor, meu Deus… 

 T75 grito, 
 

T75 embalde deste 
T75 estás, 

 
T75 terrivel?!!!  

 
 
T75 Senhor?que tôrvo 
 
 
[Em T75 não há esta divisão de estrofe] 
 

T75 monte… 
 
 
 
 
 

 
T75 universo… 
 

T75 universal…   

 
T75 meu sangue  
 
 
 

T75 traidora, 
 

T75 irmãos, outrora,  
 

T75 irmão! 
 
 

T75 De teu 
 

 
T75 meus!… 
 

 

 
T75 Deus! 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
25 
 

 • 

                                                 
• T76 dôr (L. 4) T76 o[s.a.] (L.4) T75, T76 terrivel [s.a.](L. 4) T76 E [s.a.](L. 5) T75 morrest e sôbre (L.10) T76 original. (L.12) T76 fador [e.d.](L.13) T75 fado 
advservo,[e.d.] (L.13) T75 Amercia se nutre: [e.d.](L.16) T76 as [s.a.] mais (L. 19) T76 Jose [s.a.](L. 20) T75 Há [s.a.](L. 25). 
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 MÚSICA (O toque surdo dos atabaques continua. A cena transforma-se em “mercado 
de escravos”. Uma mulher de um “príncipe negro” é separada do seu 
homem: desafio entre o vendedor e o príncipe este avança e é chicoteado) 

 T76 atabaques continuam T75 CONJUNTO – ( O 
TOQUE DE ATAQUES ÷ SURDO ÷ CONTINUA, A 
CENA SE DESFAZ TRANSFORMANDO-SE EM 
MERCADO DE ESCRAVOS E SEGUINDO 
INTERPRETANDO O TEXTO QU E SE SEQUE) 

    
 
5 

NARRADOR ― E nos mercados foram vendidos, e para o trabalho escravo – partiram para 
o açoite, para o sangue derramado, para o pelourinho. 

• T75  ATOR  T75 escravos partiram, seguiram, 
para  

     
 
 
 
 
10 

ESCRAVO   ― (Açoitado no pelourinho)  
Cae, orvalho de sangue do escravo, 
Cae, orvalho na face do algoz. 
Cresce, cresce, seara vermelha 
Cresce, cresce, vingança feroz. 

T75 TEATRO  – (ATOR NEGRO NO PELOURINHO)  
 

T75 Cai 
 

T75 Cai,orvalho, 

    

  (Os atores se preparam para o candomblé de senzala)   [T75 não traz essa rubrica] 

    

 
 

NARRADORA ― Da África distante, só os seus Deuses que com eles vieram, sem imagens 
necessárias, pois seus próprios corpos são “cavalos” para as suas divindades. 

T75 ATOR  
 

 
     
 
15 

FOLCLORE    (Candomblé. Baixam três “santos”. A CENA É INTERROMPIDA COM A 
ABRUPTA ENTRADA DO FEITOR). 

 T75 TEATRO e 
FOLCKLORE – ( RAPIDA CENA DE UM 
CANDOBLÉ POBRE, QUE É INTERROMPIDO 
COM A ENTRADA DO FEITOR) 

 FEITOR   ― Para com essa porcaria cambada de negro pagão! Para! Para! Feiticeiros! 
Macumbeiros! Para… 

 T75 ATOR III  T75 esta  porcaria!!!  Cambada  
T75 Feiticeiros [s.e.] Macumbeiros… 

    

  (Eles param atemorizados. A mãe de santo “desincorpora” os manifestados) T75 (O CANDOMBLÉ PARA O FEITOR SE 
RETIRA)  

    
 NEGRINHA   ― (Perguntando a um preto velho) Que a gente vai fazer, heim pai? T75 ATRIZ I  – Qué que T75 fazer, pai? 

                                                 
•T76 MUSICA [s.a.] (L.1) T76 principe [s.a.](L.2,L.3) T75 pelourinho [s.p.] (L.5) T75, T76 Africa [s.a.] (L.12) T75 deuses (L. 12) T76 proprios [s.a.] (L.13) T75 corpos 
”(L.13) T76 às (L.13) T76 às suas divindades (L.13) T76 camdomblé (L.14) T76 imperrompida [e.d] (L.14) T76 Pára (L.16,L.17)[nas quatro ocorrências] T76 páram (L.18) 
T76 atemorisados (L.18) T76 "desemcorpora [s.asp.] (L.18). 
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5 
 
 
 

PRETO 
VELHO    

― Só tem um jeito. Vamo engá eles. Vamo botá os santos dele no pegi e 
dizê a eles que, por exemplo, essa daí (mostrando uma imagem de Santa 
Barbara) com essa espada na mão e esse negócio parecendo uns raios é 
Yansan. Esse montado nesse cavalo, (mostra São Jorge) matando esse bicho 
é caçador dos bons – Só pode ser Oxossi.  
(Idem Senhora Santana) Essa com esse pano na cabeça, essa menina do lado 
– parece uma velha – só pode ser Nanã. (Idem N.S. da Conceição) Essa é 
danada de bonita. Vestida de roupa dourada. Pisando nessa cobra – É Dona 
Oxum. 

 T75 ATOR (Preto velho) Só tem um jeito [s.p.]     
T75 botar os santo deles no pegi (AÇÃO DE UM 
GRUPO EXECUTA) e dizê T75 que [s.v.] por 
exemplo – T75 mostra uma imagem de Santa 
Bárbara) é Yansã, esse montado nesse cavalo 
matando o esse bicho é…Oxassi (mostra um São 
Jorge) essa com essa menina do lado dela (mostra 
uma Santana) é Nãna… [Fim de réplica em T75]  

    

10 NEGRINHA ― (Mostrando um cristo) E esse, pai? T75 ATRIZ I – T75 É esse?[Fim de réplica em T75] 
    

 PRETO 
VELHO    

― Ah… esse é o Sr. do Bonfim, o santo da colina. É santo grande pra eles. 
Só pode ser o pai de nós todos. Só pode ser Oxalá. 

T75 ATOR II– Esse é o Santo da colina… é 
santo grande pra eles. Só pode ser Oxalá. 

     

 
 
15 
 

SOM (Explode o Hino Senhor Do Bonfim. A procissão se forma. A procissão 
desce pela esquerda passa pela frente da primeira fila e vai subindo pela 
direita quando no fundo pela esquerda vem o cortejo da lavagem. O andor é 
colocado no centro do palco.) 

• [T75 não traz essa rubrica]  
 

    

 
 
 
20 
 

SLIDE   (Igreja do Bonfim. (Se possível projeção central) os cortejos se encontram – 
Oxala e Oxaguian ladeiam a imagem de Senhor do Bonfim. Pessoas pagam 
promessa subindo as escadas de joelhos, outros trazem ex-votos pintados ou 
de madeira, samba de roda, capoeira – e por em destaque a lavagem do 
Bonfim. Os outros orixás estão presentes em visível homenagem ao grande 
pai.) 

[T75 não traz essa rubrica]  
 
 
 

    
 LUZ   (Entra em resistência. A festa oferece.)  [T75 não traz essa rubrica]  
     

 
25 

UM POPULAR   ― O dia amanheceu. Vamos pra Ribeira minha gente. (Este grito marca o 
fim da festa do Bonfim). 

[T75 não traz essa réplica]  

                                                 
• T76 PETRO[e.d.] VELHO (L. 1-2) T76 geito (L.1) T75 vamo engá (L.1) T76 dize [s.a.] (L. 2) T76 Barbara [s.a.] (L.3) T76 negocio [s.a.](L.3) T75,T76 Sr [s.p](L. 11) T76  
palco.[s.par.](L.16) T75 [s.par.] Igreja (L.17) T76 possivel [s.a.] (L.17) T76 sunbindo [e.d.](L.19) T76 orixas [s.a.] (L. 21) T76 visivel [s.a.] (L. 21) T75 pai [s.par.] (L.22) 
T76 resitencia[s.a.] (L.23).   
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5 
 
 
 
 
10 

NARRADOR   ― A festa do Bonfim é sem dúvida a maior demonstração pública do 
sincretismo religioso na Bahia. Era vital para o Africano salvar a sua cultura, 
a herança de seus ancestrais fosse qual fosse a sua nação – Gêgê, Keto, 
Nagô, ou Angola. Poderia ter havido um choque que o exterminasse. Mas o 
sincretismo religioso Afro-Baiano, ou Afro Brasileiro, surge e os santos 
trazidos por Anchieta e Nóbrega, misturam-se, tomam novos nomes, num 
engodo de resultados culturais dos mais valiosos! E foi, do fundo dos porões 
dos navios negreiros, que desembarcaram na Bahia, as divindades africanas, 
intermediárias entre o deus supremo Olorum e os homens mortais, assim 
chegaram os Orixás. 

 
 
 
 

T75ATOR IV –  E assim nasceu o sincretismo 
religioso Afro– brasileiro ou Afro – Baiano E 
assim chegaram  para a nossa cultura, as 
divindades africanas, intermediárias entre 
Olorum o deus.[fim de réplica] 

   •  

 
 
 
 

 (Nesta fala recolhe-se a imagem do Senhor do Bonfim, que pode ser retirada 
também na saída para a direita. À chamada de cada orixá que já deve estar 
em cena – ele responderá ficando em foco, tomando sempre as suas atitudes 
características. Os atores dirão sempre a saudação do orixá chamado) 

 T75 FOLCKLORE  (A CADA CHAMADA ATENDE 
UM ELEMENTO DO FOLCKLORE E A DANÇA DO 
CAMDOMBLÉ VAI SE FORMANDO AOS POUCOS) 
 
T75 CONJUNTO – (TOQUE CORRESPONDENDENTE 
À CHAMADA DO ORIXÁ) 

     
15 NARRADOR ― OXALÁ – É o deus purificador. O Filho. Filho do Supremo Olorum. 

Oxalá é o protetor da fecundidade e da procriação. É o pai de todos os orixás. 
Na forma OXALUFAN (Em foco) 

 T76 NARRADOR - OXALÁ 
T75ATOR V – OXALÁ, ou OXALUFAN, o 
grande orixá, filho do supremo Olorum patrono 
da fecundidade e da criação, senhor absoluto 
das águas doces. Esposo de Yemanjá. É o velho 
Oxalufã que dança alquebrado e vacilante. 
Carinhosamente chamado de vovô. É o pai de 
todos os outros deuses. 
[Em T75, as linhas 15-24 formam única réplica] 

    

 ATORES ― Epá-Babá!  

    

 
20 

NARRADOR ― É o velho alquebrado que dança vacilante e trêmulo apoiado no paxorô. 
Na forma Oxaguian. 

 

    

 ATORES ― Epá-Báe!  

    

 NARRADOR ― É o jovem altivo, viril e alegre, um verdadeiro príncipe, dançando com 
sua espada e escudo com nobre agilidade e trazendo sempre à cintura uma 
mão de pilão.  

  

                                                 
•T76 bonfim (L.1) T76 publica [s.a.] (L.1) T76 ance/s*/trais (L.3)  T76 gêgê (L.3) T76 Podeira [e.d.] (L.4) T76 /ext*/erminasse (L.4) T76 Nobrega[s.a.](L.6) T76 tambem [s.a.] na saida [s.a.] 
(L. 12) T76 caracteristica [s.a.](L.14) T76 OLorum (L.15) T76 tremulo [s.a.](L.19) T75 altiv/o*/ (L.22) T76 principe [s.a.] (L. 22) T76 espado [e.d.] (L.23). 
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 NARRADORA ― YEMANJÁ. • T75 ATOR VI – Yemanjá! esposa 

 
 

 
T75 Oxalá, T75 lacrimoso 
 

T75 filho Oxumaré ou Orgum 
 
 
[Em T75, as linhas 1-7 formam única réplica] 

   
 ATORES ― Odóia. 
   
 
 
5 
 

NARRADORA   ― Esposa de Oxalá senhora dos mares. A grande mãe dos seios lacrimosos. 
Do incesto com o seu filho Orugan nascem os oceanos e os grandes rios da 
África. Do seu ventre nascem os outros deuses. É majestosa e imponente 
como uma verdadeira rainha. A sua dança é ondulante como o balanço do 
mar profundo e misterioso.   

    
 NARRADOR    ― OMOLU OU ABALUAÊ   ATOR V –Omolu. ou Abaluaê – Deus da peste, 

médico dos pobres. Ambivalente. Temido e 
amado. Não convem fitar a sua face deformada. 
Carinhosamente chamado o Velho. Sua dança 
exprime as sua deformidade.[fim de réplica] 
 
[Em T75, as linhas 8-17 formam única réplica]
  

    
 ATORES    ― (Tocando o chão com os dedos) Atôtô.  
    
10 
 
 
 
 
15 
 
 

NARRADOR   ― Ao pronunciar o seu nome leva o crente a curvar-se e tocar o chão 
enquanto diz a sua saudação. O Velho peregrino é temido e amado diante de 
sua ambivalência de transmitir ou curar doenças em especial as de pele, 
como a varíola e coceiras. Estreitas ligações com a velha Nanã. Seu aspecto 
repulsivo o obriga a ter a face e todo o corpo cobertos. Não convém fitar a 
sua face deformada. Sua dança é a mímica de dores, contorções, convulsões, 
tremores febris e coceiras. A sua capacidade de curar as doenças lhe dá o 
nome carinhoso de “Médico dos Pobres”. 

 

    
 NARRADORA ― OXUMARÊ. T75 ATOR III  Oxumaré. Violou a própria mãe 

Yemanjá. É o pai dos Orixas e ele mesmo se 
desdobra transformando-se na bela Bessem. 
É o elo de ligação entre os dois universos – 
superior e inferior. É o colorido arco-íris 
transportando as águas para o céu – É serpente, 
é jovem linda e sedutora. Na sua dança estão 
presentes essas caracteristicas e o seu “cavalo” 

    
 ATORES ― Aô Môbôi.  

    
20 
 

NARRADORA ― É o colorido arco-íris transportando as águas para os céus, ou fazendo-as 
cair sobre a terra. O caráter de Oxumarê é essencialmente andrógeno. O 

 

                                                 
• T75 Mares (L. 3) T75 áfrica (L.5) T76 Africa [s.a.](L.5) T75,T76 magestosa (L.5) T76 ambivalencia [s.a.] (L.12) T76 Nanâ [e.d.] (L. 13) T76 mimica [s.a.] (L.15) T76 iris 
[s.a.] (L.20) T76 aguas [s.a] (L.20) T76 ceus [s.a.] (L.20) T76 carater [s.a.] (L.21) T76 androgeno [s.a.] (L.21). 
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5 
 
 
 

masculino céu, e a feminina terra quando na forma da bela Bessem. A cobra 
que pelo seu constante mudar de pele é o símbolo do nascer e do morrer é o 
símbolo deste orixá. Oxumarê é ainda o elo de ligação entre o universo 
superior e inferior, e o governo dos ares está sob a sua responsabilidade. Em 
algumas lendas foi criado de Xangô, quando transportou as águas do mar 
para o palácio em fogo de Xangô. Sua yaô tendo sempre nas mãos fechadas 
uma serpente de metal, dança mostrando o céu e a terra tendo também 
movimentos rastejantes de cobra.   

tem sempre nas mãos fechadas uma serpente de 
metal. É também às vezes, criado de Xangô. 
Oxumare é o senhor absoluto do s ares. 
[Em T75, L. 18-21 f.100, f.101, L. 1-8 formam 
única réplica] 

     
 NARRADOR ― NANÃ BUROBÓ.  T75 ATRIZ – Nanan. NanBuruk. A mais 

 
 
 
 
T75 caracteristica é a senilidade, traço esse 
essencial em sua dança vagarosa e lenta. A 
lama T75 elemento [s.v.] e [s.v.]a Vovó Nanan 
[Em T75, as linhas 9-13 formam única réplica] 

    
10 ATORES ― Salubá.  
   
 NARRADOR ― A mais velha das divindades das águas. A sua maior característica é a 

sensibilidade. A lama que moldou o mundo é o seu elemento, e, a Vovó 
Nanã habita sempre nos pântanos e nos lagos. 

    
 NARRADOR ― XANGÔ. •  
     
15 ATORES   ― KAÔ KABOECILE   
    
 
 
 
 
20 
 
 

NARRADOR ― Foi o grande guerreiro fundador da tribo dos iorubá, que se transformou 
em Orixá. A sua real dignidade guerreira está presente na sua dança ágil e 
forte. É o deus do trovão, do relâmpago e da “pedra do raio”. Esposo de 
Yansã e por ele lutam mais duas mulheres Oxum e Obá. Filho de criação da 
grande e venerada Bahany com ela praticou incesto. Em Xangô também [há] 
um caráter hermafrodita que tende cada vez mais a desaparecer, acentuando-
se o aspecto masculino. Várias são as qualidades de Xangô. Agodô, Afonjá, 

T75 ATOR – XANGÕ. multiplo com várias 
denominações – Xangôlubê, Agodo, Aganju, - 
Afonja. Sua característica hermaflodita tende 
cada vez mais a desaparecer- acentuando-se o 
aspecto masculino.  
É o esposo de Inasãn, Oxum, e Obá. É o senhor 
dos raios, do fogo, e da pedra do raio – Sua 
dança é forte com movimentos de gueirreiro 
branindo a sua arma – o machado de pedra.     

                                                 
•T76 ceu [s.a] (L.1) T76 simbolo [s.a.](L.2) T76 aguas [s.a.] (L.5) T76 palacio [s.a.] (L.6) T76 tambem [s.a] (L.7) T76 velhas [e.d.] (L.11) T75, T76 caracteristica [s.a.] 
(L.11) T75, T76 pantanos [s.a.] (L.13) T75 lágos (L.13)T76 tribu dos ioruba [s.a.](L.16) T76 agil [s.a.](L. 17) T76 relampago [s.a.] (L.18) T76 meulheres [e.d.](L.19) T76 
tambem [s.a.](L.20) T76 carater [s.a.] (L.21) T76 hermaflodita (L.21) T76 afonjá (L.22). 
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Lubê e Airá; este último por ter um pacto com Oxalá se veste de branco e 
não come azeite. Quando o ritmo da dança de Xangô aumenta, ele tira de um 
saco imaginário as “pedras do raio” e as atira com violência e com sua 
característica força.  

T75 T76 hermaflodita 
 
[Em T75, L.14-22, f. 101, L.1-4, f. 102 formam 
única réplica] 

    
5 NARRADORA ― OXUM  ATRIZ – Oxum. Rainha  
     
 ATORES ― Ora Yeyêô.   
     
 
 
 
10 

NARRADORA   ― Rainha do dengue e da beleza. Mulher como ninguém. Senhora dos 
regatos e das fontes de água doce. Enfeita-se com jóias de ouro e na sua 
brejeira meninice gosta de lindas bonecas. A sua dança é um tanto lúdica, 
olhando-se sempre no seu espelho dourado, vestindo-se e despindo-se nas 
águas traquilas. Na disputa com OBÁ. 

 T75 belesa, mulher  
 
 

T75 brejeira meninice maliciosa  T75 tanto líbrica 
 

T75 nas sua águas tranquilas. Na disputa com 
Oba para assegurar o  

     
 ATORES ― Obáxireê!   
   •  
 
 
15 
 
 

NARRADORA ― Para assegurar o amor de Xangô induziu a ingênua Obá a cortar a orelha e 
oferecê-la a Xangô o que muito aborreceu. Obá dança sempre escondendo a 
orelha cortada. Num terreiro se “baixam” as duas, elas se atiram uma contra 
a outra, bramindo espadas. Essa luta deve ser sempre evitada pelas “ekedes” 
ou pelo próprio Xangô. Oxum foi também mulher de Oxossi.   

 T75 oferecê-la a Xangô (AO CITAR OBÁ 
ENTRA O ELEMENTO DO FOLCKLORE, o 
que o aborreceu.  
 
T75, T76 branindo T75 “ekedes [s.asp.]. Oxum, 
foi  

    [Em T75, as linhas 5-17 formam única réplica 

 NARRADOR ― YANSAN ATRIZ II – Yansã companheira 

    
 ATORES ― Epa Hei.  

    
20 
 
 

NARRADORA   ― Companheira do seu marido Xangô em suas campanhas guerreiras, com 
ele aprende a arte da guerra e com astúcia torna-se como ele, também 
senhora dos raios e das tempestades. Bonita, sedutora, altiva e guerreira 

T75 Xangô nas sua 
 

T76 astucia [s.a.]  
 

T75 guerreira [s.v.] 
T75 enfrenta coragem.Na sua dança ágil várias 
 

                                                 
• T76 ultimo [s.a.] (L.1) T75 imaginario [s.a.] (L.3) T76 violencia [s.a.] (L.3) T76 caracteristica [s.a.](L.4) T75 ninguem [s.a.](L.7) T75 dôce (L.8) T75 ingenua 
[s.a.](L.13) T76 oferece-la [s.a.](L.14) T76 Nume [e.d.] (L.15) T76 proprio [s.a.] (L.17) T75 tambem [s.a.] (l.17) T76 astucia [s.a.](L.21)  T75 tambem [s.a.] (L. 21). 
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enfrenta os eguns, espírito dos mortos com destemida coragem. Na sua 
dança várias vezes estende os braços como que enfrentando os eguns, além 
de manejar com perícia e graça a sua adaga de cobre. 

T75 como afastando os eguns, 
 

T75 a graça 

   [Em T75, L18-22 f.102, L. 1-3 f.23, formam 
única réplica] 

 NARRADOR   ― OXOSSI. ATOR – OXOSSI – Rei absoluto 
     
5 ATORES ― O-KÊ.   
     

 
 
 
 

NARRADOR ― Rei absoluto das florestas onde habita na mais perfeita intimidade com 
plantas e bichos. O grande caçador. É o esposo de Oxum. Sua constante 
espreita de caçador na tocaia é a sua característica assim como a sua dança é 
uma mímica perfeita de perito caçador.   

 
 

T75 florestas, 
T75 A sua 
 

T75 é a sua atitude característica. Sua dança 
 

T75 perfeita dos movimentos de perito 
    [Em T75, L4-9 formam única réplica] 
10 NARRADORA   ― OSSAIN. [T75 não traz essa réplica]  

    
 ATORES   ― Euê-Ô.  [T75 não traz essa réplica]  

     
 
 
 
15 

NARRADORA ― Irmão de Oxossi e de Xangô é a divindade das folhas sagradas. Possuidor 
de todos os segredos medicinais e venenosos das plantas. Sua importância é 
tão grande que se diz comumente que nada se pode realizar no candomblé 
sem o auxílio de Ossain. A mímica da sua atividade predileta – colher folhas 
litúrgicas – é a característica da dança de sua Yaô. 

[T75 não traz essa réplica] 
 
 
 
 
T76 e sua  

     
 NARRADOR ― OGUN. • ATRIZ – OGUM Também […] 
     
 ATORES ― Ogunyê.  
     
 
20 

NARRADORA ― É o senhor do ferro, dos ferreiros, dos guerreiros e dos artesões que 
trabalham com ferro, como também dos agricultores. No mato, habita numa 
tenda de ferreiro, e é também o senhor das estradas. Os instrumentos de 

 T75 […] Também morador do mato, na sua 
tenda de ferreiro. Senhor das estradas, os 
instrumentos de lavoura estão sempre nas mãos 
da sua iaô juntamente com sua espada. Sua 

                                                 
• T76 espirito [s.a.] (L.1)T75 Cobre (L.3) T76 inimidade [e.d.] (L.6) T76 caracteristica [s.a.] (L.8) T76 minica [s.a.][e.d.](L.9) T75 espôso (L.7) T76 importancia [s.a.] 
(L.13) T76 camdomblé (L.14) T76 auxilio [s.a.] (L.15) T76 mimica [s.a.](L.15) T76 liturgicas [s.a.](L.16) T76 caracteristica [s.a.] (L.16) T76 artezões (L.19). 
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lavoura como também a sua espada de guerreiro estão sempre nas mãos da 
sua yaô. Protege os trabalhos manuais e é de grande habilidade criativa. 
Múltiplo com várias denominações – Ogun Já, Ogum Wari, Ogum Megê, 
Ogum Xarokê ou de Ronda que durante seis meses se transforma em 

dança é um duelo. Ogum é o protetor dos 
artesões, criativo nas habilidades manuais 
Mutiplo T75 Ogum Já T76 artezões 
 
 

T75 Ogum Xorokê T75 Ronda, 

     
5 NARRADOR ― EXU  

(À entrada de Exu todos os orixas dão as costas) 
 T75 ATOR     EXU (OS ORIXÁS SE RETIRAM 

PELA ORDEM INVERSA DA ENTRADA) 

     
 
 
 
10 
 
 
 

NARRADOR ― Também chamado de Compadre, ou Homem da Rua. Erroneamente 
sincretizado com o Diabo. Múltiplas manifestações. Tibir, Vira, Marabô. 
Figura dúbia considerado como o mensageiro dos Orixás, ou um 
intermediário entre eles e os homens. Contudo às vezes é também visto 
como um Orixá. Pode ir em todo o lugar que queira ou seja mandado. 
Inescrupuloso, vingativo, gosta de brigas e de cachaça. Regras próprias 
determinam o seu culto, e nenhuma cerimônia de candomblé se inicia antes 
do padê, ritual onde suas oferendas são dadas para que ele não pertube os 
crentes, e não entre em contato com os orixás.     

 T75 Compadre, Homem  
 

T76 Multipla [s.a.] T75 manifestações – Tibiri, 
Vira Mavobô.  
T75 Considerado quase sempre como um 
mensageiro  T76 Orixá  T75 homens, contudo  
T75 em todo e qualquer lugar  
 

T75 vingativo quando esquecido,gosta de brigas,  
 

 
 
15 

  T75 que – 
 

T76 entre com T76 orixás 

    

  (A mãe de santo faz as oferendas de Exu – ele se retira. Os outros formam a 
roda do candomblé parando em seguida formando-se pegis).  

T76 outros foram 
T75( ENTRA UMA MÃE DE SANTO FAZ AS 
OFERENDAS DE EXU, ELE SE RETIRA , OS 
ATABAQUES REDORAM VOLTAM OS 
ORIXÁS EM GRANDE ESTILO) 

 •   
 
 
20 

NARRADORA   ― A nova terra tem o mesmo sol, a mesma palmeira, o mesmo vento. E o 
verde do seu mar se identifica com a terra distante. Os orixás preservam o 
sabor de África que nunca se perdeu. E a criatividade Africana traz a sua 
contribuição artesanal e plástica. 
 

 [T75, F.12, L.16-18]  
T75ATRIZ Mas, a nova T75 vento, e os Orixás 
trouxeram com eles um sabôr de Africa [s.a.]  

                                                 
• T76 tambem [s.a.] (L.1) T76 Proteje (L.2) T75, T76 Multiplo [s.a.] (L.3) T76 A [s.a] entrada (L.6) T76 Tambem [s.a.] (L.7) T76 Erronemente [e.d.] (L.8) T75 diabo (L.8) 
T75 Multiplas [s.a.] (L.8) T75 Orix´a.[e.d.] (L.11) T76 proprias [s.a.](L.12) T75,T76 cerimonia [s.a.] (L.13) T76 camdomblé (L.13) T76 camdomblé (L.17)  T76 palmeida 
[e.d.] (L.18) T76 Áffricana [e.d.] (L. 20) T75, T76 trás (L. 20) T76 artezanal (L.21). T76 plastica [s.a.] (L.21). 
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  (Cena descontraída e alegre onde cantando os escravos, já mestiços, 
trabalham entre risos e brincadeiras, cuidando inclusive dos seus orixás, 
fazendo oferendas, consultas às mães de santo etc) 

 [T75 não traz essa rubrica]  
 

   •
 

 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 

CANTO ― Se a mão livre do negro 
tocar na argila,  
o que é que vai nascer ?  
Vai nascer pote pra gente beber  
Nasce panela pra gente comer  
Nasce vasilha, nasce moringa 
Nasce estatuinha, bonita de se ver  
 
Se a mão livre do negro  
Tocar na onça,  
O que é que vai nascer?  
 

 [T75, F.12, L.19-31]T75 C O R A L  ESTATUINHA  
 

T75 tocar na argila, o que é que vai nascer? 
 
 
 
 
[Em T75, há divisão de estrofe] 
T75 estauinha [s.v.] 
 
 
 
T75 tocar na onça, o que é que vai nascer?  
 

 
15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
25 

 Vai nascer pele  
Pra cobrir nossa vergonha  
Nasce tapete pra cobrir  
O nosso chão.  
 
Se a mão livre do negro 
Tocar na palmeira  
O que é que vai nascer?  
 
Nasce choupana pra se ter onde morar  
E nasce rede pra gente se embalar  
Nasce esteira pra se ter onde deitar  
E nasce abano pra gente abanar  
                       pra gente abanar  

 T75 Vai nascer pele pra cobrir nossas vergonhas  

 
T75 Nasce tapete pra cobrir o nosso chão  
Nasce caminha pra se ter nosso ialê        Bis 
E atabaque pra se ter onde bater 

 
 

T75 palmeira, 
 
 
 

T75 Nasce choupana pra gente morar  
 

 

 
T75 Nasce esteiras pra gente deitar             Bis. 
T75 Nasce os abanos pra gente se abanar [Fim de 
réplica] 
 

                                                 
• T76 descontraida [s.a] (L.1) T76 Nas vasilha [e.d.] (L.9) T75 rêde (L.22). 
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    [T75 F.13, L8-11] 
(EXPRESSÃO CORPORAL REPRESENTA OU 
TEATRALIZA A LETRA DA MUSICA, PASSANDO  
COM OS OBJETIVOS MENCIONADOS OU NÃO 
MAS QUE FAZEM PARTE DO ARTESANATO 
BAIANO: SLIDES PROJETAM ESCULTURAS, 
PINTURAS, JOIAS, TAPEÇARIA, ETC DE 
ARTISTAS NEGROS OU MULATOS DA BAHIA) 
[T76 não consta dessa rubrica] 

     
  (Na repetição do “pra gente abanar” surge uma brincadeira entre eles que 

é interrompida, entra o feitor. Este agarra o que lidera a brincadeira 
amarra num pelourinho e o açoita. Os outros assistem. Expressão corporal 
enquanto cantam e imploram aos orixás. O açoitado faz o solo) 

[T75, F.12, L. 1-5] ATOR  (À SUA ENTRADA 
CORTA O CANDOMBLÉ. NEGROS ATORES 
ATIRAM-SE AOS PÉS DOS ORIXÁS 
DESESPERADOS – OS ORIXÁS FICAM 
ESTÁTICOS COMO IMAGENS – OS NEGROS 
GEMEM) E a dor T76 imploraram   
T75, T76 interrompida [s.v.] 

   [Em T75, não há divisão] 
5 NARRADORA ― (Enquanto o canto ainda está de “bocca chiusa”) E a dor e o canto se 

misturavam, a chicotada gerava revolta e o pelourinho semeava vingança. 
 
 
 

   •  

 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

CANTO    ― (SE DEFINE) 
Negro não sabe o que é dor 
Negro não tem alma não 
Assim dizia o feitor 
Com seu chicote na mão. 
Malvado banzo me mata 
quero à pátria voltar 
na minha terra eu sou livre 
como avezinha no ar. 
Negro clama liberdade. 

 
(A mãe de santo leva os orixás) 

 T75CORAL  BANZO 
 
 
 
 
T75 mão [s.p.] 
 

 [T75 não consta desse verso]  
 
 
 
T75 Negro, negro, negro 
Negro Clama LIBERDADE. 
 

 

                                                 
• T76 entre o feitor [e.d.](L.2) T76 orixas [s.a.] (L.4) T76 boca (L. 5) T76 patria [s.a.](L.13) T75 Patria [s.a.] (L.13) T75,T76 [s.par.]A mãe (L.16)  
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NARRADOR ― Mas, não só o negro pediu, sofreu e morreu pela liberdade, no Brasil de 
todos nós, e na nossa Bahia, que é também de Todos os Santos. 
Inconfidentes em Minas, Alfaiates na Bahia, aqui, ali. 

[T75, F.13, L. 12-14] 
T75 ATOR – T76 Brasil e T75 nós [s.v.] T75 Bahia 
[s.v.]  
 

   •  
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

ATORES ― Através de grossas portas 
Sentem-se luzes acesas 
Palavras conjecturadas  
Oscilam no ar de surpresas 
Atrás de portas fechadas 
À luz de velas acesas 
brilham fardas e casacas 
junto com batinas pretas. 
E refletem, argumentam 
falam de minas e impostos 
de lavras e fazendas, 
de ministros e rainhas 
e de colônias inglesas. 

  
 
 

 
T75 conjeturadas 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 

 Atrás de portas fechadas 
Sentem-se luzes acesas 
e há indagações minuciosas 
dentro de casas fronteiras. 
“Que estão fazendo tão tarde? 
“Que escrevem, conversam, pensam?  
Terão recebido cartas 
de potências estrangeiras? 
Que estão fazendo tão tarde 
Que escrevem, conversam, pensam?  
Atrás de portas fechadas? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

T75 estrangeiras"? 
 

T75 tarde? 
 

T76 escreve, 
T75 A luz de velas acesas?[T76 não traz esse 
verso] 

                                                 
• T75 tambem [s.a.] (L.2) T75 todos os Santos (L.2) T75 alí,(L.3) T76 aces/as*/ (L.5) T75 Semtem-se luzes acessas (L.5) T75 A luz [s.a.](L.9) T75, T76 acessas [e.d.](L.9) 
T75 Junto (L.11) T75 pretas [s.p.](L.9) T75 e refletem (L.12) T76 colonias [s.a.] (l.16) T75 inglêsas..(L 16) T76 potencias [s.a.](L.24) T76 extrangeiras (L.24). 
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5 

• 
 
 
 
LUZ   

(Durante este fragmento do “Romanceiro da Inconfidência” de Cecilia 
Meireles, o palco deve sugerir uma praça. Num plano superior cenas 
palacianas. À esquerda do palco à porta de um bar pessoas transitam.) 
 
Na rua e à direita uma alfaiataria onde se passa a cena do poema em 
resistência e um foco sobre a alfaiataria. Ao terminar o poema surge uma 
briga por causa de uma mulata.  

T75 (AO INICIO DESTE FRAGMENTO 
 

T75 MEIRELLES  
 

T75 PALACIANAS – Á ESQUERDA T75A 
PORTA [s.a.]T75 BAR, PESSOAS TRANSTITAM 
[e.d.] NA RUA E A DIRETA [Não há divisão de 
réplica] 
T75 POEMA) O FOCO DE LUZ DEVE ESTAR 
SOBRE A ALFAIATARIA.  O PALCO 
FRACAMENTE ILUMINADO. AO TERMINAR O 
POEMA NO BAR SURGE UMA BRIGA  

    

 FOLCLORE   MACULELÊ.  T75 FOLCKLORE MACULELE DE FAÇÃO;[e.d.] 

     

 
 
10 

CANTO (Vem de longe a voz do seresteiro que aos poucos faz parar a briga. Uma 
jovem do plano superior chega à janela. Todas as atenções vão para a 
seresta menos a dos alfaiates. Esta cena termina com a entrada da milícia, 
que entra e leva os alfaiates – cena muda. Sem música. O palco vazio) 

T75 CORAL T75 ATÉ A BRIGA = O SERESTEIRO 
CHEGA AO PALCO, AS MOÇAS DO PLANO 
SUPERIOR CHEGAM À JANELA TODAS 
T75 MENOS OS ALFAIATES:  
T75 A ENTRADA DA POLÍCIA QUE LEVA OS 
AFAIATES. CENA MUDA – SEM TEXTO NEM 
MÚSICA.) 

 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 

VOZ 
GRAVADA   

 ― (Palco em penumbra, um canhão de luz acompanhará as alvas figuras 
que passarão pelo palco da direita para esquerda de acordo com a 
chamada) Ignácio da Silva Pimentel, pardo, solteiro, soldado granadeiro do 
2º Regimento de Linha, alfaiate, filho de pai desconhecido, 24 anos; José 
Felix da Costa, escravo, solteiro, 22 anos; Luiz França Pires, pardo, escravo, 
solteiro, alfaiate, 32 anos. José de Freitas Sacoto, pardo, livre, casado, 
praticante de cirurgia, filho natural, 32 anos; José do Sacramento, pardo, 
forro, soldado do 4º Regimento de Milícias, alfaiate, solteiro, filho de pai 
desconhecido, 23 anos. Manoel de Santana, pardo, soldado do 2º Regimento 
de Linha, filho natural, 30 anos, Cosme Damião Bastos, pardo, escravo, 
solteiro, filho natural, 21 anos – nunca teve outro senhor – Banidos para 
terras d' África não Portuguesa.  

 T75 PALCO ESCURO T75 – CANHÃO – I. E. FOCO 
DIRIGIDO E CONTROLADO ACOMPANHA T75 
CHAMADA – SOM – RUFAR DE TAMBORES) T75 
pardo [s.v]   
 
 

T75 22 anos [s. p-e-v] 
 

T75 32 anos, 
T76 32 anos [s. p-e-v] 
 

T75 Milícias[s.v.]  
 

T76 desconhecido [s.v.] T75 23 anos; Manuel de Santana, 
T75, T76 pardo[s.v.] T75 30 anos; T75 Damião Basto 
 

T75 21 anos, nunca teve outro senhor, banidos   

                                                 
• T76 inconfidencia [s.a.](L.1) T75 NUN [e.d.](L.2) T76 alfaiàtaria [e.d.] (L.4) T76 peoma [e.d.](L.4) T76 resistencia [s.a.] (L.5) T76 milicia [s.a.] (L.10) T76 musica [s.a.] 
(L.11) T76 Jose [s.a.] (L.15) T76 alafaiate [e.d.] (L.17) T76 Jose [s.a.] (L.17) T76 Jose [s.a.] (L.18) T75 fôrro (L.19) T76 Milicias [s.a.] (L.19) T76 Linha, /filho*/ (L.21) 
T76 /30*/(L.21) T75, T76 d'Africa [s.a.] (L.23) T75 Portuguêsa (L.23). 
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 ATABAQUES   ― (Até a saída dos sete) T76 [s.par] ATÉ; T76SETE [s.par] T75 […] 
Portuguêsa. (TAMBORES- MARCAM A RETIRADA DOS 
BANIDOS) E, pela[…] 

   [T75 não traz divisão de réplica] 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 

VOZ 
GRAVADA 

― E, “pela dedução dos fatos descritos, e, suas convincentes provas, o que 
tudo visto, e mais dos autos, condenam os réus Luiz Gonzaga das Virgens, 
pardo, livre, soldado, solteiro, 36 anos; Lucas de Amorim Torres, pardo, 
liberto, solteiro, 24 anos; João de Deus Nascimento, pardo, livre, casado, 
alfaiate, 27 anos; Manoel Faustino dos Santos Lira, pardo, forro, alfaiate, 22 
anos… a que, com baraço e pregão, pelas ruas públicas desta cidade, sejam 
levados à Praça da Piedade, por ser também uma das mais públicas dela, 
onde na forca, que, para este suplício se levantará mais alta do que a 
ordinária, morram morte natural para sempre, depois do que, lhes serão 
separadas as cabeças e os corpos, pelo levante projetado, pelos ditos réus, 
chefes, a fim de reduzirem o continente do Brasil, a um Governo 
Democrático.”  

• T75 descritos [s.v.]e [s.v.] 
 

T75 autos [s.v.]T75 condenam aos 
 

T75 36 anos;  T75 Torres [s.v.]   
 

T75 24 anos, T75 Nascimento [s.v.] T75 livre [s.v.] 
 

T75 27 anos, T75 Manuel T75 Lira [s.v.] pardo [s.v.]  
 

T75 que [s.v.] 
 

      
 
 

T75, T76 forca [s.v.] que [s.v.] T75 se levantara se mais 
alta, 
 
 

T75 Brasil [s.v.] T75,T76 afim 
 

     

 ATABAQUES   ― (Eles caem a cabeça e se retiram)  
 

[T75 não traz essa rubrica] 
    

15 SOM   (Muito suavemente entra o som de uma flauta com o Hino ao Dois de Julho) T75 […]Democrático”. (RUFAM SO UMA 
FLAUTA O HINO AO DOIS DE JULHO COMEÇA 
A SER OUVIDO)  
[Em T75 não há divisão de réplica] 

    

 
 
 
 

NARRADOR   ― E, das cabeças cortadas, e dos corpos esquartejados e do mau cheiro que 
se espalhou pela cidade de Todos os Santos durante vários dias, nasceram 
aqueles que iriam construir no campo de batalha a independência da Bahia, 
consolidando a Independência do Brasil. 

 T75 ATOR – ( UM TEMPO)  E [s.v.]das cabeças 
 
 
 

 
 

T75 da Batalha e Independência[s.a.] 
 

     

20 SLIDES (À medida que os heróis vão sendo chamados os slides são projetados. No 
palco as pessoas entram com bandeirinhas do Brasil e marcar um clima do 
desfile de Dois de Julho) 

 T75 VÃO SENDOCITADOS? SLIDES SÃO 
PROJETADOS.) [T75 fim de rubrica] 

                                                 
•T76 saida [s.a.] (L.1) T76 convicentes (L.2) T75, T76 reus [s.a.] (L. 3) T76 Gonzagadas [e.d.] (L.3) T76 publicas [s.a.] (L.7) T75, T76  praça da Piedade (L.8) T76 tambem 
[s.a.](L.8) T76 publicas [s.a.](L. 8)  T76 suplicio [s.a.] (L. 9) T76 reus [s.a] (L.11)  T76 Democrático [s.asp.] (L.13) T76 entre[e.d.](L.15) T76 máu (L.16) T75 Cidade 
(L.17) T75, T76 independencia [s.a.] (L. 18) T76 const/*ru/ir (L.18)  T75, T76 Independencia [s.a.] (L. 19) T75,T76 herois [s.a] (L. 20). 
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 NARRADORA   ― MARIA QUITERIA DE JESUS MEDEIROS.  T75 ATRIZ  

     

 NARRADOR ― GENERAL LIMA E SILVA.  T75 ATOR    
     

 NARRADORA   ― SÓROR JOANA ANGELICA.  T75 ATRIZ    
     

 NARRADOR  ― GENERAL LABATUT.  T75 ATOR    
     

5 NARRADORA   ― JOÃO DAS BOTAS.  T75 ATRIZ    
     

 NARRADOR   ― BATALHÃO DOS ENCORADOS.  T75 ATOR    
T75 ATOR    

     

 NARRADORA ― CORNETEIRO LUIZ LOPES.  T75 ATOR    
   •  

    T75 (DURANTE A CHAMADA PALCO ESCURO PARA 
A PROJEÇÃO DOS SLIDES UMA MOÇA DO 
FOLCKLORE E UM RAPAZ SE COLOCAM VESTIDOS 
DE INDIOS NA PARTE SUPERIOR DOS 
PRATICÁVEIS IMOVEIS COMO “O CABOCLO E A 
CABOCLA” DO DESFILE DE DOIS DE JULHO) A 
LUZ DO PALCO VA INIDIR NELES QUANDO SÃO 
CITADOS) 
[T76 não traz essa rubrica] 

    

 
 
10 

NARRADOR ― E todos aqueles que a história não lhes gravou os nomes, mas que o seu 
sentimento de liberdade foi simbolizado na figura do índio brasileiro que 
preferiu morrer a se deixar escravizar. 

T75 ATOR II – 
 

 
T75  preferiu a  se deixar escravisar. A mulher 
baiana não aceitou que ela que tomou parte ativa 
nas lutas pela independencia [s.a.]não estivesse 
também [s.a.] representada 
T75 nós [s.v.] 
T75 – As figuras do “CABOCLO e da CABOCLA” 
(LUZ NO PALCO) [fim da réplica] As linhas 8-14 
formam única réplica em T75] 

   

 
 
 
 

NARRADORA ― A mulher baiana tomou parte ativa nas lutas pela independência da sua 
terra e exigiu que também estivesse representada. E passaram para nós, como 
símbolo do Brasil livre, na luta pela consolidação da nossa independência 
conquistada em 2 de julho de 1823, as figuras do Caboclo e da Cabocla. 

                                                 
• T75 MEDEIROS [s.p.] (L.1) T75 SILVA  [s.p.] (L.2) T75,T76 SOROR [s.a.] (L. 3) T75 ANGELICA [s.p.] (L.3) T75 LABATUT [s.p.] (L.4) T75 BOTAS [s.p.] (L.5) T75 
ENCORADOS [s.p.] (L.6) T75 Lopes! (L.7) T75,T76 historia [s.a.] (L. 8) T75,T76 simbolisado (L. 9) T76 figrura [e.d.] (L. 9) T75,T76 indio [s.a.] (L. 9) T75,T76 
independencia [s.a.] (L. 11) T76 tambem [s.a.] (L. 12)  T75, T76 simbolo [s.a.] (L.13) T75 Independencia [s.a.] (L. 13) T76 independencia [s.a.] (L. 13). 
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 (Os dois em destaque na atitude do desfile – o “povo aplaude com 
bandeirolas nas mãos. Outros também estão vestidos de caboclos 
transitando pelo palco.) 

•  
 [T75 não traz essa rubrica]  
 

     
 SLIDE   (Campo Grande no dia Dois de Julho.)  [T75 não traz essa rubrica] T76 Julho [s. par.] 

    
5 
 
 
 

NARRADOR   ― A miscigenação das raças, o sincretismo religioso, abrange tudo que se 
recebe. E nas noites de 2 de julho, nos terreiros de candomblé de caboclo, na 
mística Bahia, são invocados e cultuados, o Caboclo Pena Verde – Sultão 
das Matas – Pedra Furada – e a dona das selvas a Cabocla Jurema. 

T75ATRIZ  T75 raças. T75 religioso [s.v.] abrage 
 

T75 recebe [s.p] T75 dois de julho,  os nos terreiros 
T75"candoblé de caboclo" [s.v.] são invocados e 
cultuados [s.v]” 
T75 Furada, e a dona das selva 

    
 FOLCLORE    Candomblé de Caboclo. T75 FOLCKLORE T75 CANDOBLÉ 
     
10 NARRADOR   ― E a Bahia CRESCEU, e o progresso chega cada vez mais violento para 

alegria de muitos e tristeza de alguns. 
 T75ATOR  T75 bahia cresce, 

T75 alguns – (NO PALCO OS ATORES DE 
ELEMENTOS DO FOLCKLORE REPRESENTAM UMA 
FEIRA = COMO CARACTERISTICA [s.a.] OBJETOS 
DE CERANICA[e.d.]) 

    
 SLIDES   (Desenhos de Caribé – Água de Meninos – que serão projetados durante o 

texto que se segue.) 
[T75 não traz essa rubrica]  

    

 
15 
 
 
 
 
20 

NARRADORA ― Feira de Água de Meninos. Bonita, colorida, heterogênea, contraditória. 
Lá se encontrava “de um tudo” e tudo mais barato! Caranguejo, galinha, 
carnes verdes, frutas, legumes, verduras, roupas prontas, tecidos, ferro velho, 
cereais. Sim. Era verdade. Cheirava mal. A lama de frutas estragadas e 
carnes deterioradas, animais mortos se misturava com o cheiro da maresia do 
verde mar do ancoradouro dos saveiros que chegavam do Recôncavo, 
abastecendo a cidade! Pelo lado da rua chegavam os caminhões… 

 [T75 não traz essa réplica]  

     

 NARRADOR   ― Cerâmica de perder de vista em suas formas puras e simples, pimenta 
malagueta, o branco da puba, o rebolar da mulata, o perfume da granfina, a 

 [T75 não traz essa réplica] 

                                                 
•T76 tambem [s.a.](L.2)T75, T76 micigenação (L.5) T76 camdomblé (L.6) T76 mistica [s.a] (L.7) T75 cultuados”  (L.7) T76 cabocla (L.8) T76 Agua [s.a.] (L.12) T76, 
heterogenea [s.a.] (L.14) T76  cereias (L.17)T76 reconcavo [s.a.] (L.19). T76 Ceramica [s.a.] (L.21). 
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corrida do marginal. 
    

 NARRADORA   ― O sorriso de uma criança chupando uma gostosa manga espada de Mar 
Grande, o cheiro do abacaxi de Conceição de Feira. 

[T75 não traz essa réplica] 

    
 
5 

NARRADOR   ― 10.000 feirantes. Risos e lágrimas, esperanças, piadas, e a cachaça 
confortante que descia guela abaixo nos botecos-pontos de encontro.  

[T75 não traz essa réplica] 

     
 
 

NARRADORA   ― Entre o mar e a rua – e a ameaça dos grandes tanques dos inflamáveis. Na 
feira de Água de Menino a gente, a sensação de que uma grande tensão 
pairava, espreitava, fremia, mesmo dentro do cantar dolente do saverista de 
mil amores. 

  [T75 não traz essa réplica] 

     

10 NARRADOR   ― E todos sabiam o que era. A feira vai acabar. Como? Medo de explosão 
dos tanques? Virá uma ordem de mudança? Quando? Para onde? 

 [T75 não traz essa réplica] 
T76 um ordem 

    

 NARRADORA   ― E num dia de muito sol, se ouviu terrível grito.  [T75 não traz essa réplica] 
      

 NARRADOR   ― FOGO! ÁGUA DE MENINOS ESTÁ PEGANDO FOGO! T75 ATOR VI – FOGO ( ESSE GRITO E [s.a.] 
REPETIDO VÁRIAS VEZES POR VARIAS [s.a.] 
PESSOAS) 

     •  

   (Durante esta narração no palco se armou a feira. Ao grito fogo)    [T75 não traz essa rubrica] 
    

15 SOM:   FOGO.  REAÇÃO. [T75 não traz essa rubrica] 
    

 DANÇA    LABAREDAS.  T75 DANÇA  COREOGRAFIA DE LABAREDAS 
     

  (Ao cessar o fogo o povo consola os feirantes)  T75 SOM  ATABAQUES FORTES SOBRE SOM DE 
INCENDIO E SIRENES DO CORPO DE 
BOMBEIROS. AO CESSAR INCENDIO AS 
DANÇARINAS 
DANÇA COMO CINZA MORNAS AO MESMO 
TEMPO SÃO A ALMA DA CIDADE QUE CONSOLA 
OS FEIRANTES 

                                                 
• T75 E/n*/ter (L.6) T76 inflamaveis [s.a.] (L.6) T76 água de menino (L.7) T76 terrivel [s.a.] (L.12) T75 Agua [s.a.] (L.13) T76 narrãção [e.d.] (L. 14). 
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5 
 
 
 
 
10 

SOM   ― Na minha terra Bahia 
Entre o mar e a poesia 
Tem um porto, Salvador  
As ladeiras da cidade 
Descem das nuvens pro mar 
E num tempo que passou  
Toda cidade descia 
Vinha pra feira comprar 
Água de Menino 
Quero morar 

  

 
T75 porto [s.v]  
 
 
 

T75 passou – Ô – Ô – Ô  
 

 
T75 meninos 
 

 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 

 Quero rede, tangerina 
Quero o peixe deste mar 
Quero o vento desta praia 
Quero o azul, quero ficar 
Com a moça que chegou 
Vestida de renda azul 
Vinda de Itaperoá  
Por cima da Feira as nuvens 
ATRÁS DA FEIRA A Cidade  
na frente da Feira – o mar 
atrás do mar a Marinha  
atrás da marinha o moinho 
atrás do moinho aquele 
que quis com a feira acabar. 
E dentro da feira o povo 
e dentro do povo – a moça 
e dentro da moça – a noiva  
vestida de renda azul 
abre a roda pra sambar. 
Moinho da Bahia queimou 
Queimou deixa queimar 

• T75 rêde [s.v]  (L.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
T75 aqueles 
 

T75 a feira acabar – B i s 
  
 

 
T75 – noiva  
 

 

 
T75 queimar 
 

                                                 
• T75 nimha [e.d.] (L.1), T76 por (L.5) T75, T76 Agua [s.a.] (L.9) T75 atrás da feira da cida/de*/ (L.19) T75 feira (L.20) T75 Marinha o Moinho(L.22) T75 e dentro (L.25) T75 abre (L.29). 
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5 
 
 
 
 

Abre roda pra sambar. 
A feira nem bem sabia 
se ia pro mar ou sumia 
e nem o povo queria 
escolher outro lugar 
Enquanto a feira não via 
a hora de se mudar  
Tocaram fogo na feira 
ai me diga minha sinhá? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T75 aí 

10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 

 Prá onde correu o povo 
Prá onde correu o povo 
Prá onde correu a moça 
Vinda de Taperoá? 
Água de Menino chorou 
Carangueijo correu pra lama  
Saveiro ficou na corda 
a moringa rebentou 
dos olhos do barraqueiro 
muita água derramou. 
Água de menino acabou 
Quem ficou foi a saudade 
da noiva dentro da moça 
vinda de Taperoá 
vestida de renda azul 
abre a roda pra sambar 
abre a roda pra sambar. 
Moinho da Bahia queimou 
queimou deixa queimar 
abre a roda pra sambar 
pra sambar. 

• T75 Prá onde correu o povo 
Prá onde correu a moça 

 
T75 Itaperoá 
 
 
 
 
 
 
T75 derramou [s.p.] 
 

T75 menininhos  
 
 
 

T75 Itaperoá 
 
 
 

T75 sambar [s.p.] 
 
 
T75 Pra sambar 
Pra sambar 

                                                 
• T76 Pra [s.a](L.10) T76 ammoça [e.d.] (L.12) T75 prá la,a [e.d.] (L.15) T75 Dos olhos do Barraqueiro (L.18) T75 Muita (L.19) T75,T76 agua [s.a.] (L.19) T75,T76 Agua 
[s.a.] (L.20)T75 menino (L. 20) T75,T76 Agua [s.a.] (L.20) T75 quem (L.21) T75 Vestida (L.24)  
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TODOS (Um descontraído samba de roda se forma que vai se animando aos poucos 
ao redor da moça de renda azul)   

T75 TODO O GRUPO T75 RODA QUE VAI 
ANIMANDO AOS POUCOS )[Fim de rubrica] 

    

 
 
5 

NARRADORA   ― “Santo da Terra não faz milagre”; é ditado velho. E a terra de todos os 
santos não é uma exceção – Seus filhos mais talentosos, também são 
seduzidos pelo chamado dos grandes centros. E assim deixam a terra - 

T75 ATRIZ T75 milagre”[s.p-e-v.] T75 velho. A 
terra 
T75 exceção.T76 centro 

     • [Em, T75 não há segmentação de réplica] 

 SLIDES   (Projetando à medida que os nomes são citados. Os narradores dizem os 
nomes descontraidamente como se um estivesse lembrando ao outro) 
 

T75 […]Terra (SLIDES DE CAYMI, JORGE 
AMADO, DIAS GOMES, ADONIAS FILHO, 
CAETANO VELOSO, GILBERTO GIL, MARIA 
BETÂNIA, GLAUBER ROCHA, ETC).  

    

 NARRADOR    ― CAIME… DIAS GOMES.  [T75 não traz essa réplica]  
     

 NARRADORA   ― ADONIAS FILHO… LUIZ JASMIM, CARLOS BASTOS.   [T75 não traz essa réplica]  
     

10 NARRADOR   ― GLAUBER ROCHA, CAETANO VELOSO.  [T75 não traz essa réplica]  
     

 NARRADORA   ― BERRÉ.  [T75 não traz essa réplica]  
     

 NARRADOR   ― Quem é Berré, menina?  [T75 não traz essa réplica]  
     

 NARRADORA   ― Sabia não? MARIA BETANIA, E GAL COSTA é Gradinha.  [T75 não traz essa réplica]  
     

 NARRADOR   ― GILBERTO GIL, JORGE AMADO.  [T75 não traz essa réplica]  

     
15 
 
 
 
 
 

NARRADORA  ― (Bem fresca) AH… cansei! E muitos outros. (Para o narrador) Pois é, 
meu santo, você sabe o que o carioca inventou? Disse que o Cristo tá assim 
(Toma a posição do Redentor) é porque ele tá dizendo: Chega de baiano! E 
baiano tá lá… chegando mais. Chega de mulatão nas costas e mete as caras – 
Faz a grande São Paulo de britadeira da mão, constrói o Grande Rio, e 

 [T75 não traz essa réplica]  

     

                                                 
• T75, T76 descontraido [s.a.](L.1) T75 Os Santos (L.3-4) T76 tambem [s.a.] (L.4) T75 Centros (L.5) T75 Terra (L.5) T76 a medida [s.a] (L.6) T76 dizem so[e.d.] (L.6) T76 
GOMES[s.p.] (L.8) T76 BASTOS[s.p.] (L.9) T76 CLAUBER[e.d.] (L.10) T76 VELOSO [s.p.] (L.10) T76 voce [s.a.] (L. 16) T76 constroi [s.a.] (L.19). 
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 NARRADOR   ― e… sobretudo leva a sua contribuição viva para o cinema, para as artes 
plásticas, para a música popular, literatura nacional, o teatro brasileiro e até 
novela de televisão. Pagador de Promessas. Deus e o Diabo na Terra do Sol, 
Alegria Alegria, Expresso 2.000 e Capitães de Areia. 

 T76 […] É acontribuição 
 

T75 plásticas [s.v.] 
 

T75 Promessa, 
 

T75 2.000, 

     
5 SLIDE   JORGE AMADO. • [T75 não traz essa rubrica]  

    

  (Em cena garotos dormem no trapiche, outros vêm chegando. O professor lê 
afastado e Piruplit reza. Dora e Pedro Bala contemplam a lua) 

T75 DORMEM DO TRAPICHE, OUTROS VÃO 
CHEGANDO, A FIGURA DO “PROFESSOR” QUE 
LÉ NO SEU CANTO, “PIRULITO”  QUE RESA, 
DORA T76 lua [s. par.] 

    
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 

ATOR ― “Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. 
Antigamente aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do 
trapiche as ondas se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater 
mansamente. Hoje a noite é alva em frente ao trapiche. A areia invadiu tudo, 
fez o mar recuar de muitos metros. O imenso casarão ficou abandonado em 
meio o areal – mancha negra na brancura do cais. E os ratos dominaram o 
casarão até que os Capitães de Areia lançaram as suas vistas para o trapiche 
abandonado. E desde então, à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo 
da ponte, e dormiam, indiferentes ao vento que circundavam o casarão 
uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas, com os olhos 
puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que 
vinham das embarcações” (Capitães de Areia – Jorge Amado).    

T76 abandonado [s.v.] 
T75 negros pedras 
T75 ora se rebentavam fragorosas, ora vinha se 
bater mansamente. T75 Hoje é noite 
 
 
T75 areal mancha 
T75 casarão –  
 

T75 abandonado... T75 deste então T76 a noite 
 

T75 ponte [s.v.] T75  circundava 
 

T75 mas [s.v]  

T75 navios. com 
 

T75 embarcações…" 
 

20 SOM (Trapiche - música composta por Mery especialmente para a adaptação 
teatral do mesmo romance) 
 

 T75 CORAL – (TRAPICHE = MÚSICA 
ESPECIALMENTE COMPOSTA PARA 
ADAPTAÇÃO DO ROMANCE PARA TEATRO. N. 
B. A LETRA DESTA MUSICA SERÁ COLOCADA 
TÃO LOGO CHEGUE DO –  RIO)  

 
 
25 

 Olha a lua lá no céu 
Na areia e no mar 
Que bate o sol 
Trapiche, Trapiche 

                                                 
• T76 plasticas [s.a.]  (L.2) T75 alegria Alegria (L. 4) T76 vem [s.a.] (L.6) T76 criança (L.8) T76 musica [s.a.] (L.20). 
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É silencio pra dormir 
É menino que não tem o que sonhar 
O que perder  
Trapiche, trapiche 

5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

 Isso é casa pra morar 
É areia pra correr 
E bem na porta tem o mar 
Pra se ver 
Trapiche, trapiche 
Abandonado igual a gente 
Não mais ficou na solidão 
É mancha negra igual a gente 
Tem coração 
Trapiche, trapiche 
A luz da lua é que ilumina 
O vento traz a viração 
E o barulho que vem da onda traz 
Faz canção 
Trapiche, trapiche 
O sol que nasce traz calor 
O areal tem nosso andar 
E este tão pobre lugar 
Tem nosso amor, 
 Trapiche, trapiche… 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

25  (A cena se desmancha e vai se transformando na “volta”) [T75 não traz essa rubrica]  
    
 NARRADORA   ― Saem da Bahia, mas levam a Bahia com eles. A gente não sabe mesmo se 

estão indo embora, ou se é como disse Caetano 
 T76 Agente 

 

T75 indo ou [Fim de réplica] , T76 ou como se é 
como 

     
                                                 
• T76 trás (L.16)T76 trás (L.17) T76 tras [s.a.] (L.20) T75 A gente são (L.26). 
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NARRADOR   ― (Canta) “Eu não estou indo m’embora   
                    Estou só preparando a hora de voltar -  

T75 CANTOR 
 

T75 Estou só preparando a hora   
de voltar… de voltar… de voltar… 

     T75 [F.19, L.27-28] ATRIZ – E voltam  
(NO APLCO [e.d.] CENAS DE “VOLTA”) 
[T76  não traz esse trecho]  

 NARRADORA ― Voltam simplesmente porque:  T75 ATRIZ – E voltam  
T75 CORAL – (TRECHOS DE MÚSICAS QUE 
SE MISTURAM COM A ALEGRIA DA VOLTA) 

   •  

5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 

SOM  ― Ai quem me dera, 
Voltar quem me dera um dia 
Meu Deus não tenho alegria 
Bahia no coração, 
Lá em Londres vez em quando  
me sentia longe daqui 
vez em quando  
quando me sentia longe  
dava por mim 
puxando o cabelo 
 

I D’ont want stay here 
I wanna to go back to Bahia 
Lá vem o mano 
O mano Caetano 
Cada macaco no seu galho 
Chô-chu-á 
Eu já cansei de te falar 
O meu galho é na Bahia 
O seu é em outro lugar. 

 T75 dera [s.v.] 
 

T75 Voltar, 
 

T75 Meu Deus [s.v.] T75 alegria [s.v.] 
 

T75 BAHIA, no coração. 
 

T75 [Divisão de estrofes] T75 Lá em Londres 
quando eu me sentia  
Muito longe daqui 
Naquela fossa 
Em que eu vi um camarada meu 
De Porto Belo cair. 
 
 
T75 I d’ ont want here 
 
T75 [Divisão de estrofes] 
 

T75 Caetano… 
T75 Cada macaco no seu galho 
Eu já cansei de te falar 
De te falar 

   ATOR – (A CENA DA VOLTA CONTINUA SOM EM 
PIANISSMO E A REPRESENTAÇÃO EM CAMARA    
LENTA) 

25  (Durante estas músicas os atores representam cenas de volta. Cada 
personagem que volta dirá falas que seguem) 

                                                 
• T76 wana (L.16) T76 beck (L.16) T76 musicas [s.a.] (L.25)  
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   •  

[Em T75 não há divisão de réplicas] 
ATOR – É chato ser baiano. Baiano vai, mas 
baiano volta. É a saudade da terra. A terra de 
Senhor do Bomfim, […] T76 vai [s.v.] mais 

 NARRADOR    ― É chato ser baiano. Baiano vai, mas baiano volta.  
   
 ATOR     ― É a saudade da terra. Terra do Sr do Bonfim. 
   
 ATRIZ    ― Terra de Olorum, Obtalá e Odudua.  […] a terra de Olorum, Abtlá e Odudua, terra 

do Sultão das Matas e da Cabocla Jurema. 
Terra de pedra coração de negro. Terra que 
cheira a acarajé e a incenso. Terra da 
malimolência, do dengue, dos olhos verde da 
mulata. É saudade da lembreta e do samba no 
Mercado Modelo, e a saudade do Carnaval de 
origens anteriores ao seu descobrimento, mas 
que aqui, toma novas cores, novas rítimos 
saidos das matas de sua danças florestas, 
rítimos que aqui chegaram no fundo dos Navios 
Negreiros 

   
 ATOR    ― Terra de Sultão das Matas e da Cabocla Jurema.  
   
5 ATOR    ― Terra de rua calçadas de pedra coração de negro.  
    
 ATOR    ― Terra da malimolência, do dengue e dos olhos verdes da mulata. 
   
 ATRIZ    ― Saudade da lambreta e do samba do Mercado Modelo.  
    
 
 
10 

NARRADORA   ― É a saudade do Carnaval de origens anteriores ao seu descobrimento mas, 
que aqui chegando, toma novas cores e novos ritmos que aqui chegaram no 
fundo dos navios negreiros. 

 

     
 
 
 
 

SOM    AFOCHÉ – LE – I  
Lê – I – LÊ – O  
AFOCHÈ – LE – I  
LE – I  - LE – O   

 T75 MUSICA E 
CORAL – (Inicia-se som de Berinbau e agô – 
gô – gô) UMA VOZ 
AFOCHE – LE – I  
LE – I – LE – O  
AFOCHE – LE – I  
LE – I  
LE – O   

     
 
15 
 

 (Forma-se o “carnaval de rua”, o elenco sai pelas laterais do palco 
puxando o público para fora do teatro, terminando o espetáculo em 
integração público plateia num frevo em grande estilo). 

 T75 (E A CHAMADA PARA A ENTRADA DO 
AFOCHE, QUE DEPOIS DE DANÇAR NO 
PALCO CONDUZ PELAS LATERAIS DA 
PLATEIA TODO ELENCO E O PÚBLICO 
PARA FORA DO  TEATRO, TERMINANDO 

                                                 
• T76 baiano vai (L. 1) T76 Bonfim [s.p](L.2) T76 Odudua [s.p](L.5) T76 negro [s.p](L.3) T76  manimolência (L.6) T76 espetaculo[s.a.](L.15) T76 publico [s.a.](L.15). 
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O ESPETÁCULO NA ARENA COM UM 
FREVO EM GRANDE ESTILO)  
 
 

  FIM              
  

 1º maio 1976 

  
                                  F 
                                       I 
                                           M  

asbb/75 
    T76 [apresenta assinatura e rubrica de Jurema 

Penna ao final do texto.] 
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3.3.2 Negro amor de rendas brancas: texto, tradição e transmissão 

 

Negro amor de rendas brancas (NARB) foi escrito por Jurema Penna entre 1971 e 

1972. Seu enredo trata da história de dois personagens: Juliana Rezende, uma atriz, branca, 

cujo passado é duvidoso; e Paulo Bispo dos Santos, mais jovem que Juliana, arquiteto e 

negro. Após cinco anos de casamento, a relação chega a um nível insuportável de saturação e 

desconfiança. O conflito do espetáculo se adensa como consequência da intervenção de 

Juliana em favor de Paulo em uma concorrência, fator suficiente para desencadear uma 

discussão que traz à tona todas as desconfianças, suposições e inseguranças nutridas pelos 

dois durante o tempo de convivência. Paulo e Juliana (Cf. figura 23) decidem partir para a 

conscientização dos seus próprios processos psicológicos, como indivíduo e como casal. Com 

o desenrolar da trama, vêm à tona preconceitos, traições, traumas e agressões mútuas. 

Pensando ser insuportável viver com Paulo após todas as revelações, Juliana decide ir 

embora; no entanto, desiste e o impasse marca o fim do espetáculo. 

  

 
Figura 23 – Mário Gusmão e Jurema Penna, como Paulo e Juliana.  

Fonte: Acervo do Teatro Castro Alves. 
 

Dois temas polêmicos marcam NARB, a saber: a questão da mulher e o preconceito 

contra o negro. Apesar da revolução feminista dos anos 1960 ter alcançado êxito, a moral da 

classe média burguesa brasileira ainda exigia da mulher um comportamento intelectual e 

sexual marcados pela submissão, restringindo-a à ocupação do lugar de dona de casa, ou de 

cargos de trabalhos desprestigiados. Enquanto a ideologia dominante preconizava para a 

mulher uma vida limitada a um universo restrito de fatos, experiências e emoções, Juliana 
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Rezende, rompia com esses paradigmas morais e com sua família, em função de sua liberdade 

de escolha e inclusive, por conta de sua opção profissional:  

 
PAULO ― Vem. Senta aqui, perto de mim. (Juliana senta no chão com a 

cabeça no colo dele) Você pertence a uma família influente que… 
― (Cortando) Que desde o dia que decidi ser atriz, mandei todos à 
merda.  (PENNA, 1972, f.8). 

 
JULIANA 
 

 
No entanto, esses valores morais não estão restritos à família de Juliana Assim, ecos 

da cobrança de um comportamento sexual “moralmente correto” e desconfianças constantes 

do comportamento de Juliana ressoam a todo o momento na peça: 

 
OSVALDO ― Juliana, você está divina… quando será o lançamento do próximo 

filme? 
MAURÍCIO ― (Bem irônico) Parabéns Paulo… já vi que a única solução para a 

Soma Projetos é… arranjar uma boa… madrinha… (PENNA, 1972, 
f.19). 

 
Mesmo por parte de Paulo, homem descrito como inteligente e de temperamento 

tranquilo, quando desafiado, afirma o seu lugar masculino de dominação, subjugando a 

mulher pela força. 

 

JULIANA ― Hoje eu odeio Osvaldo sabia? ODEIO!!! Mas te ver feliz eu iria 
para a cama com ele. 

PAULO ― (Num esforço para controlar-se) E foi? 
JULIANA ― Não Paulo!  
 […] 
PAULO ― Eu quero a verdade, Juliana. A verdade! 
JULIANA ― E se eu tivesse ido, o que acontecia (ele a esbofeteia. Ela cai) 

[…](PENNA, 1972, f.34). 
 
Sobre os preconceitos sofridos pelas mulheres que optam pela carreira de atriz, a 

própria Jurema Penna compartilha sua experiência, conforme reportagem de Cíntia Campos 

(1986, p. 30): 

 

“Eu tive muitos noivados desfeitos, não era aceita em certos ambientes, como na 
Associação Atlética da Bahia. Teatro não era bem visto por ninguém”. Ela conta do 
pai de um namorado que telefonava constantemente. “Largue meu filho, que você é 
uma mulher de teatro”. “Naquela época, essa era uma maneira mais refinada de me 
chamar de prostituta”. Isso foi há 37 anos atrás. Agora a atriz acredita que o velho 
preconceito resiste, “mas ninguém tem coragem de externá-lo, para não ser chamado 
de careta”. 

 

Observa-se, ainda, no texto, a diferenciação entre o preconceito contra a mulher 

branca e a mulher negra. O primeiro momento de evidenciação deste preconceito se dá com a 

personagem Dayse, negra e jovem, arquiteta da equipe de Paulo. 
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PAULO ― Não é nada disso Juliana. O Studio “S” tem para Dayse uma 
importância maior. Sabe Juliana, se é difícil a luta de uma mulher em 
qualquer carreira liberal, quanto mais quando ela é arquiteta e negra. É 
a ela mesma que ela precisa provar que é bacana. Entendeu? (PENNA, 
1972, f.18). 

 
Em seu discurso, fica patente a identificação de Paulo com Dayse pelo viés étnico, ele 

a reconhece como sujeito submetido a coerções específicas decorrentes de seu sexo e sua cor, 

marcada pela baixa-estima que permeia a educação das meninas negras, tanto em relação às 

suas capacidades intelectuais, como ao discurso sobre o seu corpo, na mídia e na história da 

colonização do Brasil. Sobre o tema, bell hooks37 (1995, p.468-469) esclarece: 

 
O sexismo e o racismo, atuando juntos, perpetuam uma longa iconografia de 
representação da negra que imprime na consciência cultural coletiva a idéia de que 
ela está neste planeta principalmente para servir aos outros. Desde a escravidão até 
hoje, o corpo da negra tem sido visto pelos ocidentais como símbolo quintessencial 
de uma presença feminina “natural”, orgânica, mais próxima da natureza, 
animalística e primitiva […] Essas representações incutiram na consciência de todos 
a idéia de que as negras eram só corpo, sem mente. 

 
Faz-se, então, necessário verbalizar, no palco, esta realidade, na tentativa de 

desconstruir a perspectiva de Juliana, representante de um pensamento amplamente repetido e 

legitimado na sociedade brasileira: 

 
PAULO  – […] Toda negra é mulher fácil e boa de cama. Se[m] essa Juliana. 

Você não é negra… mas… quantos homens você já tinha conhecido na 
idade da Dayse? Ela tem 23 anos. Quantos Juliana? (PENNA, 1972, f. 
31) 

 
Nesse caso, é ainda papel atribuído à mulher negra, e representado no texto, a figura 

da mãe preta, a mãe de Paulo, empregada doméstica, que dedica sua vida a criar os filhos dos 

patrões. Conforme bell hooks (1995, p. 469-470), “a proverbial ‘mãe preta’ cuida de todas as 

necessidades dos demais, em particular dos mais poderosos. Seu trabalho caracteriza-se pelo 

serviço abnegado.”. Cria-se, assim, outro papel para a mulher negra: aquela que é boa 

cuidadora, detentora de um saber assistemático e desprestigiado sobre administração 

doméstica e educação infantil e que, portanto, deve permanecer invisível na estrutura da 

família: 

PAULO ― […] sabe o que ela diz? “Escuta, meus filhos vocês gostam de ver 
essa preta velha no meio de vocês brancos, mas tem gente que vai vir 
aqui, que vai se sentir desfeiteado, se visse um negócio desse”. A Babá 
a mãe preta, é incapaz de criar um problema, simplesmente pelo o que 
eu te disse: “Ela é uma preta velha que sabe o seu lugar.” (PENNA, 
1972, f. 31). 

                                                 
37 bell hooks é intelectual negra, autora de diversos livros sobre racismo e sexismo, prefere que seu nome seja 
grafado em letras minúsculas. 
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Faz-se necessário esclarecer que, na década de 1970, apesar das inúmeras denúncias 

contra o preconceito étnico, predominava nas mídias e discursos oficias o conceito de que o 

Brasil e, sobretudo, a Bahia, eram lugares onde a democracia racial imperava. Segundo esse 

pensamento, a principal causa de preconceito seria, antes, as desigualdades sociais, tornando a 

ideia de discriminação racial absurda, haja vista o alto grau de miscigenação ali existente. 

Observe-se trecho do discurso de Manoel Diegues Júnior, proferido nas comemorações do 

Dia Universal contra a Discriminação em 1969, posteriormente publicado pelo Conselho 

Federal de Cultura. 

 

A escravidão discrimina a posição social, mas não a raça. E tanto isso é certo que 
mesmo o escravo encontrou, no Brasil, condições de trabalho mais humanas que em 
outras partes da América Latina. De modo que não se distinguia a cor, mas a posição 
social. […] Na realidade, poderíamos dizer, numa interpretação ainda não 
devidamente comprovada, mas antes como sugestão para estudos futuros que foi 
esta quase rígida estrutura de classes que impediu a formação de preconceito racial, 
ou discriminação de grupos de cor. (DIEGUES, 1969, apud SANTOS, 2005, p.110) 

 

Dessa constante denegação do racismo, surge o racismo velado, sua modalidade mais 

cruel. Observa-se, que, inicialmente, o status sócio-econômico de Paulo promove um 

esmaecimento das questões raciais para Juliana, o preconceito permanece latente até ser 

colocado à prova em momentos extremos: 

 

JULIANA ― Paulo, cor não existe!!! (PENNA, 1972, f.26). 
  
JULIANA ― E se eu tivesse ido, o que acontecia (ele a esbofeteia. Ela cai) Negro 

sujo! Quem é você para bater em mim, seu porco imundo?  (PENNA, 
1972, f.34). 

 

Com este espetáculo, a autora denuncia e torna visíveis exemplos de práticas 

preconceituosas contra a mulher e contra o negro, tão comuns na sociedade brasileira, tão 

naturalizadas, mas cuidadosamente ocultadas por um discurso de democracia racial e 

igualdade de direito. O espetáculo foi encenado no Rio de Janeiro em 197238 e em Salvador 

em 1973 e 197839, a encenação de 1973, sob a direção de Eduardo Cabús e cenário de Juarez 

Paraíso, marca o retorno de Jurema Penna aos palcos baianos, após sete anos atuando no Rio 

de Janeiro. Sobre o episódio, Sóstrates Gentil (1973, p.21) elucida: 

 

Não é um espetáculo que entra para o repertório baiano, nem mesmo um autor (ou 
melhor dizendo uma autora) que ganha a nossa dramaturgia simplesmente. Mais do 

                                                 
38 A peça foi encenada no Teatro Glauce Rocha, Rio de Janeiro, em julho de 1972.  
39 Trata-se de uma encenação de caráter didático, produzida pelo Departamento de Teatro da UFBA.  
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que isso, é o retorno de Jurema, a nossa querida Ju, a retomar os palcos da Bahia, 
com o mesmo entusiasmo e o mesmo amor à arte de representar, agora, em sua 
plena maturidade artística inclusive, depois de uma vivência com o teatro do sul do 
País e de uma passagem pela TV carioca […]. 

 
Previsto, inicialmente, para ser interpretado por Edivaldo Costa, o personagem Paulo é 

assumido por Mário Gusmão. A presença de Mário Gusmão no elenco não é apenas a 

solidificação de uma parceria iniciada em O Auto da compadecida (1959) e retomada em A 

Prostituta respeitosa (1963); ela marca, também, o retorno de Mário Gusmão aos palcos após 

56 dias de prisão injusta por tráfico de drogas. Posteriormente a esse episódio, o ator ficaria 

marcado pelo signo de traficante, o que despertou um evidente ostracismo em relação ao meio 

artístico baiano, fato que viria a influenciar, inclusive, na produção da peça (BACELAR, 

2005). Em entrevista a Jeferson Bacelar, Jurema Penna narra:  

 

Na verdade, o projeto já vinha sendo discutido e, durante esse tempo, Mário vai 
preso. […] tudo aconteceu porque [ele] não tinha onde morar, porque era pobre que 
nem Jô. Tinham que prender a quem? Ao preto e pobre. Preto, pobre e ator. Só sei 
que, depois de tudo isso, Mário sai da prisão. E nós tínhamos uma pequena verba da 
Secretaria de Educação. Aí o rapaz que cuidava do Departamento, que hoje seria a 
Fundação Cultural, queria retirar a ajuda que tinha nos dado, porque não podia 
ajudar a um grupo que tinha sido preso por drogas. O cara chegou a dizer para nós: 
“Tirem Mário, arranjem outro ator, que a Secretaria dá apoio.” Aí eu fui para o 
Secretário, que era Rômulo Galvão, e ele disse: “De jeito nenhum, pelo contrário. 
Não vamos tirar apoio de jeito nenhum. Ainda tem uma coisa, quero que o 
espetáculo vá para a minha terra e eu vou com vocês”. Só assim montamos a peça 
com o apoio da Secretaria e fomos a Campo Formoso com o Secretário. 
(BACELAR, 2005, p.153-154) 

 
Depois de Campo Formoso, o espetáculo foi levado a Itajuípe, Ilhéus, Itabuna, Feira 

de Santana, Gandu, dentre outros municípios, para, então estrear em Salvador, em novembro 

de 1973. É ainda Sóstrates Gentil que revela os problemas pelos quais passou a produção de 

Negro Amor de Rendas Brancas para estrear na capital: 

 

As dificuldades e vícios do teatro baiano criam problemas de toda ordem para as 
produções locais, mesmo quando contam com o apoio oficial, como é o caso de 
“Negro Amor de Rendas Brancas” que Jurema Pena (sic) levou na Igreja do Solar do 
Unhão. A atriz e dramaturga, depois de quebrar a cabeça para fazer a sua temporada 
em Salvador, teve que se conformar com a oportunidade que lhe dera o diretor do 
Museu do Unhão, apresentando o seu espetáculo. 
O fato é desagradável, principalmente, em se tratando de Jurema Pena (sic) que os 
anos amadurecem a teatróloga baiana, enquanto o seu espírito rejuvenesce, as suas 
idéias se depuram e ela se torna mais meiga e terna. (GENTIL, 1973)  

 
A temporada não obteve o sucesso de público esperado, não se sabe se como 

consequência do lugar da encenação, da falta de divulgação, ou ainda, de um boicote a Mário 
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Gusmão. No entanto, realizou o propósito pessoal de Jurema Penna, aquele que motivou seu 

retorno à Bahia: levar o Teatro ao interior do estado.   

 

3.3.2.1 Descrição física dos testemunhos 

  

Enumeram-se, a seguir, os testemunhos: 

 

a) Testemunho datado de 1971 (Arquivo Nacional) 

 

Cópia de datiloscrito com 37 folhas autenticadas, totalizando 1128 linhas, com média 

de 31 linhas por folha. Folhas numeradas ao ângulo superior direito. Carimbo circular do 

Serviço de Censura de Diversões Públicas – D. P. F. ao ângulo superior direito, rubricado ao 

centro. Cortes ao texto, acompanhado de carimbo “COM CORTES” sobre a palavra ou trecho 

vetado: “essas merdas todas” (f. 4, L.1), “do que essas merdas todas” (f. 4, L.4), “puta que 

pariu” (f.9, L.19), “Vá pra merda” (f.16, L.6) “puto da vida” (f.16, L.9), “porra nenhuma” 

(f.22, L.27), “merda” (f.25, L.6, “puta fossa” (f.27, L.31), Criola puta! (f.33, L.8). Trechos 

sinalizados pelo sensor: “vamos até admitir que eu dei pra comissão toda” (f.11, L.22-23); 

“Pô” (f.14, L.10); “usar agora a síntese” (f. 21, L. 19); “Como a P tres pontinhos: Respeitosa. 

Ou - filho da : quatro pontinhos. Até que os pontinhos cairam em desuso e restou : um homem 

de côr. ( Tom) Vo-” (F.24, L. 28-31); “anormal é a rejeição da figura da mãe” (f.30, L.33); 

“Estou enterrado em meus próprios problemas, me rejeitando e agredindo Juliana por me 

amar. Ela odeia tudo que ela considera sujo nela mesma e não aceita que eu a queira tão 

integralmente. Olha Lúcia diz a” (L.6-9). Emendas em: RETO<†>d/M\mA (f.2, L.12), 

BUSCA[R]m (f.5, L.15) Arinos de 1.[912]m (f.24, L.7), Le[↑m]mbre (f.9, L.8), bensinho[,]m, 

(f.17, L.15), “po[r]mque”(f.23, L.13), Es[cu]mte (f.25, L.33), casa[s]m (f.26, L.15), 

irma[↑~]mosinhos (f.26, L.24), irmã[↑o]msinhos (f.28, L.26), ni[↑n]dguem (f.28, L.5), 

si[↑n]mceridade (f.29, L.28), criol<o>d/a\m (f.32, L.11), gri[l]m<l>m/h\mões (f.32, L.17), 

Passe[i]m (f.34, L.18). Assinatura de Jurema Penna na f. 37, abaixo da última linha. 

 

b) Testemunho sem data (Arquivo nacional) 

 

Cópia de datiloscrito com 6 folhas autenticadas que somam 172 linhas. A numeração 

da folha é datiloscrita e está esmaecida, visível apenas na quarta e quinta folhas os números 
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37 e 38, respectivamente. Numeração manuscrita ao ângulo superior direito da folha 

acompanhada de rubrica: 3, 6, 7, 8, 9, 10. Carimbo da Sociedade Brasileira de Autores 

Teatrais – SBAT, rubricado, na primeira folha. Cortes ao texto, destacados e hachurados, 

acompanhados de carimbo “COM CORTES” ao lado da palavra ou trecho vetado: “puto” da 

vida (f.6, L.3), “pôrra” (f.32, L.4-5) “filhos da puta” (f.8, L.14-15), “puta” (f. 9, L.20), “puta!” 

(f.45, L.29). 

 

c) Testemunho datado de 1972 (Espaço Xisto Bahia) 

 

Cópia de datiloscrito a óleo com 35 folhas, totalizando 1435 linhas. Suporte com 

manchas de ferrugem e tinta. Marcas feitas por grampos à margem esquerda. Folhas 

perfuradas à margem esquerda para fins de encadernação. Numeração manuscrita a tinta azul 

ao ângulo superior direito. Trechos ilegíveis decorrentes de problemas de reprodução. 

Correções manuscrita a tinta azul nos trechos ilegíveis. Carimbo circular do Serviço de 

Censura de Diversões Públicas – D. P. F., em todas as folhas, ao ângulo superior direito, 

rubricado ao centro. Carimbo da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais – SBAT, rubricado, 

nas segunda e última folhas. 

 

Capa 

4 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 88 mm × 115 mm. Manchas de ferrugem ao 

centro da margem esquerda. Emendas :O<A>d/U\dTUBRO (L.4). 

 

Folha 1  

37 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 230 mm × 178 mm. Falha de datilografia 

L.11-12 um uma sala. Emendas: hist <o>d/é\mrico (L.26), <s>d/v\misto (L.28) gr<na>d /an\dde 

(L.35). 

 

Folha 2 

46 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 245 mm × 185 mm. Emendas: pro 

<op>d/po\dsito (L.2), ter[minar matuca, porque pi]radam (L.18) [ta gente]m (L.19), 

[JULIANA...... Vou! (encaminha]mndo-se (L. 20), [PAULO..... (Sob o chu]mveiro (L.21), 

TO<R>d/C\mA(L.35). Trecho ilegível em decorrência de problemas de reprodução, L.37-46, 

margem direita. 
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Folha 3 

45 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 245 mm × 180 mm. Emendas: Você [é]m 

linda (L.10), a [↑x]d pessoa (L.20), fa<o>d/l\ d ou (L.25), s<r>d/e\r d (L.26), costu<am>d/ma\ d 

(L.31). 

 

Folha 4 

46 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 244 mm × 186 mm. Emendas: 

<q>d/x\d(L.27). 

 

Folha 5 

44 Linhas. Medida da mancha datiloscrita: 245 mm × 182 mm. Emendas: 

<u>d/j\duntinho (L.1), <e>d/g\dente (L.13), <,>d/o\du(L.18), Fi<g>d/q\duei (L.25), 

datil<í>d/ó\dgrafa(L.39). 

 

Folha 6 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 236 mm × 181 mm. Texto esmaecido 

devido a problemas de reprodução nas linhas 18 e 28. Emenda: <K>d/J\duliana (L.22), 

me<s>d/m\dinos (L.39), Da<u>/y\se (L.40). 

 

Folha 7 

37 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 232 mm × 167 mm. Emendas: vo<v>d/c\dê 

(L.17) <d>d/t\de (L.18), <a>d/A\dtingida (L.28), <s>d/C\dlaro(L.28). 

 

Folha 8 

40 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 253 mm × 178 mm. Emendas: d<o>d/e\m 

(L.3), Osva<u>d/l\ddo(L.3). 

 

Folha 9 

39 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 247 mm × 169 mm. 

 

Folha 10 

38 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 242 mm × 147 mm. Texto esmaecido 

devido a problemas de reprodução na linha 31. 
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Folha 11 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 256 mm × 170 mm.  Emendas: é [↑que]m os 

(L.10), Texto esmaecido devido a problemas de reprodução nas linhas 20 e 21, à margem 

esquerda e linha 34, à margem direita.  

 

Folha 12 

40 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 252 mm × 170 mm. 

 

Folha 13 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 253 mm × 169 mm. Emendas: vitória[,]m 

(L.40). 

  

Folha 14 

40 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 256 mm × 177 mm. 

 

Folha 15 

43 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 266 mm × 171 mm. Texto ilegível devido a 

problemas de reprodução nas linhas 17-18, 34-43, à margem direita Emendas: 

<n>d/b\deija(L.15). 

 

Folha 16 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 258 mm × 176 mm. 

 

Folha 17 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 258 mm × 179 mm. Emendas: <u>d/q\due 

(L.8), Jul<i>d/y\d (L.37), <i>d/u\dm (L.38). 

 

Folha 18 

23 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 170 mm × 174 mm. 

 

Folha 19 

39 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 264 mm × 177 mm. Emendas: m<o>d/u\mito 

(L.23). 
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Folha 20 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 264 mm × 173 mm. Emendas: <h>d/j\dá 

(L.19), ess<o>d/e\d[↑e]m(L.34), <n>d/f\diz(L.37). 

 

 

Folha 21 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 265 mm × 173 mm. Emendas: 

ca<i>d/r\dinho (L.14), At<r>d/é\m (L.18). 

 

Folha 22 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 265 mm × 175 mm.  Emendas: 

c<e>d/ô\dr(L.30). 

 

Folha 23 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 258 mm × 165 mm. Emenda: 

condu<r>d/z\dam (L.16). 

 

Folha 24 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 264 mm × 165 mm. Emendas: [Ela↑]m É 

(L.15), particu<r>d/l\dar (L.21). 

 

Folha 25 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 265 mm × 171 mm. 

 

Folha 26 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 259 mm × 164 mm. Emendas: 

nau<g>d/f\drago? (L.1), t<u>d/i\dre (L.2), Ningué<,>d/m\d(L.13), E[le é jo]mvem (L.25), 

vanta<f>d/g\dens(L.32). 

 

Folha 27 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 259 mm × 166 mm. Emendas: 

lágr<a>d/i\mmas (L.4-5). 
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Folha 28 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 257 mm × 166 mm. 

 

Folha 29 

42 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 259 mm × 169 mm. Emenda: 

a<u>d/í\d(L.31). 

 

Folha 30 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 259 mm × 167 mm. 

 

Folha 31 

40 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 259 mm × 172 mm. Emendas: <r>d/f\drio 

(L.28). 

 

Folha 32 

43 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 265 mm × 167 mm. 

 

Folha 33 

41 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 264 mm × 169 mm. Emendas: 

tud<p>d/o\m(L.2), pr<o>d/e\dço(L.6), im<i>d/u\dndo (L.22), De<i>d/u\ds (L.32). 

 

Folha 34 

40 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 256 mm × 175 mm. Emendas: 

conven<s>d/c\dendo (L.2). 

 

Folha 35 

44 linhas. Medida da mancha datiloscrita: 276 mm × 174 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 132

3.3.2.2 Testemunhos, censura e variantes: uma primeira leitura para a construção da edição 

 

 

O texto Negro amor de rendas brancas foi submetido à censura e encenado em 1972, 

1973 e 1978. São também três os testemunhos desse texto: dois deles se encontram no 

Arquivo Nacional, DF, sendo um datado, de 1971, e o outro sem data; o terceiro localizado no 

Acervo do Espaço Xisto Bahia, BA, datado de 1972.  

O testemunho, encenado em 1972, foi encaminhado à censura em julho de 1972, por 

Lygia Quintella Lins, representante da L. L. Produções. Analisado pelos técnicos de censura 

W. Q., C. M. e T. P., o texto sofreu cortes, realizados pelos dois primeiros técnicos, referentes 

a palavras e expressões de baixo calão. T. P. posicionou-se de outra forma, optando por não 

realizar cortes, sob a justificativa de que “tais expressões não chegam a ferir o expectador 

uma vez que são colocadas sùtilmente (sic) e em momento adequado.”. O script foi ainda 

enviado ao diretor do DCDP, pois focalizava problemas sociais. O texto foi liberado com 

cortes, e expediu-se o certificado de censura com validade até 27 de junho de 1977. 

Em face às modificações feitas ao texto, bem como a mudança no local de encenação, 

desta vez para a Bahia, o texto de NARB é encaminhado novamente ao DCDP, em 1973, via 

Superintendência Regional. A petição é assinada por Eduardo Cabús em nome do Grupo de 

Teatro Studium. Após a reavaliação do texto por J. C. F., são realizados cortes aos palavrões e 

mantida a classificação etária, proibido para menores de 18 anos, conforme parecer por ela 

expedido: “Feito o confronto, não constatamos quaisquer elementos que pudessem modificar 

radicalmente o sentido da mensagem ou enredo contidos no texto já censurado. Sugerimos, 

pois, que se seja mantida a classificação anterior, com atenção aos cortes solicitados.”.   

Assina o relatório do ensaio geral F. P. L. J., que relata a adequação da peça 

apresentada às determinações do censor. Apesar de tentativa de homogeneização do 

pensamento e da ação dos censores, alguns dados são exemplos de superação dessa regra. 

Sobre a censura a NARB, Jurema Penna conta que “a peça veio de Brasília com corte de 

palavras e o professor Pinheiro achou um absurdo, mas ele não podia fazer nada porque toda 

ordem vinha de Brasília e era definitiva.” (CADA…, 1979). 

Para a encenação de 1978, o texto foi novamente encaminhado à cesura, dessa vez, por 

Antônio Marcelino do Nascimento, funcionário público vinculado à Escola de Música e Artes 

Cênicas, da UFBA. Trata-se de um trabalho de conclusão da graduação em direção teatral de                                             
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Antônio Dantas Barrêto de Menezes. O script foi Avaliado por M. G. S. P., que, a partir da 

leitura do texto e considerando as decisões censórias anteriores, decide pela liberação da peça 

e eliminação dos cortes40. 

Confrontando testemunhos e certificados de censura, observa-se que a indicação de 

cortes apresentada no certificado datado de 1972 coincide com o testemunho de 1971, 

localizado no Arquivo Nacional; ao passo que as indicações de cortes para o ano de 1973 são 

as mesmas presentes no testemunho sem data, também localizado no Arquivo Nacional. Por 

sua vez, a inexistência da indicação de cortes no certificado de censura de 1978 concorda com 

a ausência de cortes do texto localizado no Espaço Xisto Bahia.  

 

Assim conclui-se que: 

 
 

 

Quadro 3 – Esquema de datas e testemunhos da tradição de Negro amor de rendas brancas. 
 

Doravante, os testemunhos encenados em 1972, 1973 e 1978 serão denominados, 

respectivamente, T71, T72 e T72*.   

O confronto entre T72 e T72* mostrou a sua evidente similaridade. Apenas três 

trechos apresentam diferenças entre os dois testemunhos: 

 
 

 

                                                 
40 Observe-se excerto do referido parecer na f.234 desta dissertação. 

Ano de 
encenação 

Data do 
testemunho 

Localização do 
testemunho 

Sigla para a 
edição 

1972 1971 Arquivo Nacional T71 
1973 s.d. Arquivo Nacional T72 
1978 1972 Espaço Xisto T72* 

JULIANA – Está bem. Vamos em frente. Mas, 
meu querido, esta merda de mulher, 
enterrada até o pescoço na fossa a que 
ninguem queria realmente, quase 
alcoólatra, e mais velha do que voce, 
mesmo assim ela podia… (hesita e joga) 
lhe ajudar a vencer na vida. Foi por isso 
que você casou com ela? (PENNA, 1972, 
f. 45, grifo nosso) 

JULIANA – Está bem. Vamos em frente. Mas, 
meu querido, esta merda de mulher, mais 
velha do que você quase alcoolatra, 
enterrada até o pescoço na fossa e que 
ninguem queria realmente, mesmo assim 
ela podia…. (Hesita e joga) ir ajudar a 
vencer na vida. Foi por isso você casou 
com ela? (PENNA, 1972*, f. 6, grifo 
nosso) 

  
JULIANA – De que é que você tem medo? 

(PENNA, 1972, f.38, grifo nosso) 
JULIANA – De que você tem medo, hein? 

(PENNA, 1972*, f.20, grifo nosso) 
  
Juliana – Vá! Atire agora na minha cara. Eu lhe 

dei as armas.. não?  (PENNA, 1972, f.45, 
grifo nosso) 

JULIANA – Vá! Continue. Eu lhe dei as armas, 
não? (PENNA, 1972*, f. 31, grifo nosso) 
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Levando-se em conta a validade de T72* como testemunho que transmite o texto de 

Jurema Penna, observam-se as modificações realizadas nesse texto em relação a T71. Notam-

se diversos pontos de ampliação, numa tentativa de intensificar a interação entre os 

personagens e tornar o texto mais dialogado, conforme exemplo: 

 

Paulo – Mas o que é que é certo ou errado? (tom) 
( uma irritação contida) E que seguransa (sic), 
ninha(sic) querida? Você diz a todo instante que 
eu sou um ingênuo. Eu não sei de nada Juliana.  
(PENNA, 1971, f. 19) 
 

PAULO – Mas o que é que está certo ou errado 
minha querida? 

 
JULIANA - É exatamente isso que eu me 

pergunto?  
 
PAULO – E que tranquilidade? 
 
JULIANA – A sua impertubável(sic) segurança… 
 
PAULO – Você diz a todo instante que eu sou um 

ingênuo. Talvez (sic). Sabe de uma coisa, eu 
não sei de nada. (PENNA, 1972*, f. 16-17) 

 

Embora T72* seja um possível apógrafo41, apresenta-se completo e mostra-se coerente 

com o texto de T72, nas folhas existentes, razão pela qual se justifica a escolha de T72* como 

texto de base, exceto para as folhas de T72, texto submetido por Jurema Penna ao Serviço de 

Censura e para o qual se tem pareceres e certificados.  

 

 

                                                 
41 O texto foi encenado como atividade de conclusão de curso pelo aluno Antônio Dantas Barrêto de Menezes, 
do curso de Direção teatral, da UFBA. 
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3.3.2.3 Texto crítico e aparato 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

20 

 NEGRO AMOR DE RENDAS BRANCAS 
 

1º ATO 
_________________________ 
CENÁRIO 
Um ambiente de bom gosto. É a residência de um arquiteto. Pode ser um 
jardim de inverno, uma sala de estar, ou mesmo um páteo de uma cobertura. 
Uma saída para o interior da casa, e outra para a rua. Se ambiente fechado, 
uma janela. Telefone com fio longo. Toca disco e um bar. 
 
LOCAL 
Rio de Janeiro – Ipanema ou Leblon 
 
Época – Atual 
 

_____________________ 
PERSONAGENS  
 

PAULO BISPO DA SILVA – Arquiteto, negro, mais jovem 
que sua esposa. Inteligente e 
de  temperamento tranquilo. 
Só muito provocado deixa 
escapar o que vai dentro de 
si. É naturalmente elegante 

 

JULIANA RESENDE – Atriz de sucesso. Mulher marcada 
por um passado que hoje ela 
rejeita. A sua insegurança é mais 
evidente do que a dele. 

 T72* [apresenta capa ] TÍTULO – “NEGRO AMOR DE 
RENDAS BRANCAS” 
 
               2 (DOIS)  ATOS 

AUTORA – JUREMA PENNA 
 
 
  

RIO DE JANEIRO – OUTUBRO DE 1972. 
 
 
 

T72* fechado [s.v.] 
[T72* traz uma inversão na disposição das 
informações, aparecendo primeiro os 
personagens, depois cenário, local e época.] 

   •  

                                                 
• T72*, T72 saida [s.a](L.6) T72* CENÁRIO (L.3) T72* PERSONAGENS (L.11) T72 inseguransa (L.21). 
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  1º ATO 
 
(Cena vazia. O telefone toca várias vezes. Juliana vem correndo atender. 
Está se arrumando. Acaba de tomar banho. Já está penteada. Vem 
amarrando o robe de chambre.) 

 T71 Cena vazia. Música tema da peça : 
Ele – Meu olhar 

São duas luas cansadas  
De procurar por entre as Ruas 
Um raio de sol 
Um pedaço qualquer da manhãn 
Tal qual você. 

Ela – Quizera a noite 
                                 Trazendo o luar 
Tal qual você – (Letra de Paulinho Tapajós – Música de 
Edmundo Souto) Um tempo com a música Juliana entra 
um tanto tensa. […]  

    • 

5 
 
 
 

JULIANA ― Alô! Alô! Alô! E desligaram… (repõe o fone) (Fica em dúvida, se volta 
para acabar de se arrumar, ou se espera que o telefone toque outra vez. Fala 
para o telefone) Como é seu histérico, vai ou não vai dar o seu gritinho? Não 
vai esperar que eu recomece a me vestir para iniciar o seu ataque! 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― (Entra sem ser visto, diverte-se com a conversa de Juliana com o telefone)  [T71 não traz essa réplica]T72* sem ter[e.d.] 
     

10 
 
 
 

JULIANA ― (Continuando) Ei! Psiu! Se decide bicho! Toca logo, pomba! Já sei… 
assim que começar a colar o cílio, quando estiver naquela de não poder 
mexer um só músculo, aí você vai começar: trim… trim… trim… July… 
Juli… 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― É um novo texto?  [T71 não traz essa réplica] 
     

15 JULIANA ― (Num grande susto) Ai! Merda! Que susto! Pelo amor de Deus Paulo, 
para com essa mania de assustar os outros! 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― Te assustei querida?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 
20 

JULIANA ― Claro!!! Cinco anos de convivência, e você ainda não aprendeu que eu me 
assusto fácil!!? Faz de propósito, só pra se divertir às minhas custas. E ainda 
 me pergunta com essa cara limpa se me assustou. Eu juro que se eu sofresse 

 [T71 não traz essa réplica] 
 

                                                 
• T72* [s.par.] Cena (L.2), T72* chambre.[s.par.](L.4), T72* proposito [s.a.](L. 19). 
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  de coração a esta hora já estava enterrada com missa de 7º dia, mês e ano!!! 
Que coisa mais irritante!!! 

 T72* dia [s.v.] 

     

 
 

PAULO ― (Beijando-a suavemente) Juro que nunca tenho intenção de te assustar. 
(Tom) Mas… temos nova peça? 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

5 JULIANA ― Não. Por que? • [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 

PAULO ― Pensei que estivesse decorando novo texto. Será que estava falando 
sozinha? 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 
 

JULIANA ― Sozinha nada. Tava falando com esse… animal histérico, irritante e 
estridente! 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

10 PAULO ― Bem, minha querida, falar ao telefone tá legal, mas falar com o telefone é 
caminho do hospício. (Tom) Bem, vou tomar banho. (Sai para o interior). 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 JULIANA ― Tá me chamando de maluca, é?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 

PAULO ― (De dentro) Disse que falar sozinha, não é bom sinal. Tem muita gente 
que começou assim. 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

15 JULIANA ― Vou! (Encaminhando-se para o interior) Vou! Vou sim! Vou terminar 
maluca, porque pirada eu já ando há muito tempo. 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ―  (Sob o chuveiro) Ah!… é? É?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 

JULIANA ― (Batendo na porta do banheiro) Quer ter a bondade de abrir a porcaria 
desta porta? 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

20 PAULO ― Não posso, tô cheio de sabão e vou molhar o banheiro todo!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Se molhar enxuga!  [T71 não traz essa réplica] 

                                                 
• T72* mes [s.a.](L.1) T72* (beijando-a (L.3) T72* (tom) (L.4)  T72* (tom) (L.11) T72* (sai (L.11) T72* /*banho/ (L.11) T72,T72* (de  (L.13) T72* (encaminhando-se 
(L.15) T72* matuca [erro óbvio] (L.16), T72* (batendo (L.18) T72* cheia [e.d.] (L.20). 
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 PAULO ― Não dá pé, Juliana!   [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Vou contar até 3. Se você não abrir…   [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― O que é que você faz?   [T71 não traz essa réplica] 
    • 

 JULIANA ― Ponho veneno na sua comida. Juro que ponho!   [T71 não traz essa réplica] 
     

5 PAULO ― (Rindo muito) É pouco. Arranje um negócio mais bacana!   [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― E depois me mato!      [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Depois do veneno de minha comida?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Paulinho querido, olhe estou de joelhos na porta… abra por favor.  [T71 não traz essa réplica] 
     

  (Telefone toca)  T71 […] Espera um telefonema. Um tempo. Telefone toca. 
[Em T71,L.1-3, f.136 e L.9, f.139 formam única réplica]. 

10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

JULIANA ― Abriu um pouco tarde. (Volta correndo para atender) Alô! Sim senhor, eu 
mesma. Pois não. (Pausa) Alô, Osvaldo? Estava louca que você telefonasse. 
Já acabou a reunião? Qual foi o resultado? Responde… deixa de fazer 
suspense. Eu estou bem, tudo bem. Tudo bem. O Paulo? Tá legal. Nós? Por 
que pergunta? Vamos bem, ora… Mas, Osvaldo, diz logo! Estamos a uma pá 
de tempo nesta expectativa e você quer dar uma de Hichtcock em cima de 
mim? Deixa de brincadeira, vai. Fala!…(Seu rosto que até agora tentava 
aparentar uma descontração inexistente, se ilumina) Como? Verdade 
mesmo? Você é bacana… você é muito legal. Eu nunca me arrependo de ter 
te amado tanto… Puxa vida. Eu estou quase chorando de alegria… Obrigada, 
Osvaldo. Muito obrigada por tudo, obrigada também por ter ligado logo. Um 
beijo enorme. Tchau. Olha, dá um beijo na Paula, tá?… tá bem. O Paulo está 
lá dentro. (Desliga. Está visivelmente feliz. Olha em torno e vai mudar a 
roupa). 

 T71 JULIANA – Alô! T71 sou eu…Pois não. 
 

(pequena pausa. É a telefonema esperada.) Alô ! T71 você 
ligasse.   T71 reunião? Já? T71 Responda…  
 

T71 Estou bem. Tudo bem. O Paulo tá legal…  
 

T71 bem, como sempre… T72* Mas[s.v] Osvaldo[s.v] 
T71 diz logo.   T71 Estou uma  
T71 vai… T71 ( seu rosto se ilumina)  

 

T71 legal… 

T71  Puxa.. Estou  
T71 tudo. Obrigada tambem [s.a.] 

T71 enorme, meu querido. Ciau. tá bem. O Paulo deve 
estar chegando, vou me arrumar um pouco. Outro beijo. 
Ciau. ( SAI PARA O INTERIOR DA CASA. ENTRA A 
MÚSICA. PAULO CHEGA DA RUA MUITO 

                                                 
• T72*  (rindo (L.5) T72* Al/*ô/ (L.10) T72* /*se/nhor (L.10) T72* (pausa) (L.11) T72* Es/*tava/ (L.11) T72* /*resul/tado? (L.12) T71 suspence… (L.13) T72* /††††/ bem 
(L.13) T71, T72* Porque (L.14) T72* pergunta† ††††os (L.14) T72* /*te/mpo (L.15) T71 espectativa (L.15) T72* Hichtcook (L.15) T72* /*ci/ma (L.15) T71 vai…Fala!…. 
(L.16) T72* (seu (L.16) T72* s/*e/ (L.17) T72* ilumine [e.d.](L.17) T72* mui/*to/ (L.18) T72*/†††/a vida (L.19) T72* eu (L.19) T72* ta [s.a.]bem (L.21). 
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PREOCUPADO. PEGA O TELEFONE DISCA UM 
NÚMERO NÃO ATENDEM ELE DESISTE. FICA 
SENTADO INTEIRAMENTE VOLTADO PARA DENTRO 
DE SI MESMO.) T72* feliz [s.p.] 

    JULIANA: (ENTRANDO) Oi, meu querido, tudo bem? 
[T72 não traz essa réplica] 

 PAULO ― (Entra) July, onde está você.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― (De dentro) Mudando de roupa.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Não precisa, vem cá!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Não posso, estou pelada.  [T71 não traz essa réplica] 
     

5 PAULO ― Você é linda pelada.  [T71 não traz essa réplica] T72 pelada [s.p.] 
     

 JULIANA ― Obrigada!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― (Olhando no bar) Não tem mais wisky, é?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Tem sim. • [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Aonde? A garrafa do bar está vazia.  [T71 não traz essa réplica] 
     

10 JULIANA ― No armário da copa tem bem umas quatro garrafas. Vai buscar.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Desisto.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― (Entrando) Santa preguiça!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― De quem foi o telefonema?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Ninguém conhecido.  [T71 não traz essa réplica] 
     

15 PAULO ― E você bate papo tanto tempo sem conhecer a pessoa?  [T71 não traz essa réplica] 

                                                 
• T72* esta [s.a] (L.1) T72* wiskey (L.7) T72* a telefonema (L.13) T72* Ninguem [s.a.](L.14). 
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 JULIANA ― Ciúme? Acho tão engraçado você com ciúme de coroa… Eu é que devia 

ter ciúme de você. 
 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― Deixa de gozação, July, quem foi que ligou?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
5 
 
 
 
 
10 
 
 

JULIANA ― Já falei. Ligação errada. O cara gostou de minha voz. Eu disse: “Alô!” aí 
ele falou: “quer chamar o Zé Luiz, por favor” – “Deve ser ligação errada. 
cavalheiro, aqui não mora nenhum Zé Luiz” – Ele: “que pena” – Eu: “que 
pena, por que?” – “Você tem uma voz tão maviosa”… Maviosa… existe 
Paulo, uma pessoa que fale maviosa? Aí eu falei: “O senhor acha, é?” “por 
que este senhor”. Só curtindo com um cara desse, você não acha “– Não 
costumo chamar de você pessoas que eu não conheço”. Então ele falou que 
dependia só de mim “travamos conhecimento”. Marquei encontro hoje à noite 
na esquina da Duvivier com Barata Ribeiro, disse que eu era louríssima e que 
estaria de short vermelho e botas brancas, bem Chacrete.   

 [T71 não traz essa réplica] 
 

T72* Luiz [s.v.] 
 

T72* Eu [s. dp.]  
 

T72* pena [s.v.] 
T72* acha [s.v.] 

     

 PAULO ― Parece louca. Me dá um drink, vai. • T71 PAULO – Mais ou menos. Me dá um   
     

15 JULIANA ― O que é que você quer?   
     

 PAULO ― Qualquer coisa serve.   
     

 JULIANA ― (Enquanto prepara a bebida) Preocupado, amor?   
     

 PAULO ― Hum-hum.   
     

 JULIANA ― Por que?   
     

20 PAULO ― Você sabe.   
     

 JULIANA ― A concorrência?   

                                                 
• T72* Ciume? [s.a.] (L. 1) T72* ciume [s.a.] (L. 1) T72*corôa (L. 1) T72* Alô? [s.asp.] (L.4) T72* falou| [e.d.] (L.5) T72* luiz (L.5) T72* Deve … Luiz [s.asp.] (L.5-6) 
T72* Você [s.asp.](L.7) T72* maviosa [s.asp.](L.7) T72* “Maviosa (L.7) T72* O senhor acha é? [s.asp.](L.8) T72* [s.asp.]- Não (L.9) T72* conheço [s.asp.] lourissima 
[s.a](L.10-12) T71 amôr (L.17)  T71 concurrência (L.21). 
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 PAULO ― Claro.   
     

 JULIANA ― A comissão julgadora se reuniria hoje, não?   
     

 
 

PAULO ― É… saí do Studio às 5 da tarde. Será que telefonaram pra lá dizendo 
alguma coisa? 

 T71 5 horas 

   •  

5 JULIANA ― Com certeza vão comunicar por escrito. (Entregando o drink) Não sofre 
por antecedência, tá? 

 T71 irão 

     

 PAULO ― Nada disso. Se nós tivéssemos vencido, eles teriam ligado. (Prova a 
bebida) Que porcaria é essa que você me deu? 

  

     

 JULIANA ― O que você bebe todos os dias.   
     

10 PAULO ― Não pode ser.   
     

 JULIANA ― Mas é. (Ele devolve o copo) O que é que você quer, então?   T71 quer [s.v.] 
     

 PAULO ― Me dá uma cerveja. (Juliana vai sair) Pra onde você vai?  T71 cerveja então. 
     

 JULIANA ― Buscar a cerveja na geladeira.   
     

 
15 

PAULO ― Não. Não precisa. Me dá essa droga mesmo. (Ela devolve o copo) É. É 
isso. Eles teriam ligado. Depois fariam a comunicação oficial. Este silêncio 
me dá medo. 

 T71 COPO. ELE BEBE. RETOMA O ASSUNTO 
ANTERIOR) 
 
T71 me apavora. 

     

 JULIANA ― Me dá um beijo, vai. (Ele a beija distraidamente) Assim não vale. Quero 
um beijo, beijo. 

 T71 vale. Um 

     
T71 eu estou T71 pé…  
 

T71 essas merdas todas42, não dá, amôr, não dá mesmo… 

 
20 

PAULO ― Juliana, estou preocupado, não dá pé. Beijar pensando em projeto, 
concorrência, todas essas porcarias, não dá pé. Não dá amor, não dá mesmo. 

 
 

                                                 
• T71 Saí (L.3) T72* studio (L.3) T71 certêsa (L.5) T71, T72* tivessemos [s.a] (L.7) T71 êles (L.7). T72* da [s.a.] (L.12) T72* pé. Mão [e.d.] (L.20) T71 concurrência (L.20) 
T72* da [s.a.] (L.20). 
42 Cortes: essas merdas tôdas (L.20). 
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5 
 
 
 

JULIANA ― (Fazendo charme) E eu não sou a coisa mais importante da sua vida? Você 
não me ama mais que essas porcarias todas? (Enroscando-se nele muito sexy, 
um sexy meio brincalhão) Me deu um beijo tão mincho quando chegou… 
(Ele ri e a beija com muita ternura. Ela começa a falar dentro do abraço, 
entre pequenos beijos) Sr. Arquiteto! Eu, Juliana Rezende, sua mulher, tenho 
a imensa satisfação de comunicar a S. S., meu dono e senhor, que o seu 
projeto para a construção do Parque Escolar da Fundação Tulli e Irmãos, 
submetido, hoje, a julgamento foi aprovado por unanimidade. 

 T71 E, eu 
 

T71 mais do essas merdas todas?43 T71 nêle,  
T71 Nem me beijou quando chegou.  Me beije, 
Paulo… ( ELE RI, E BEIJA. UM BEIJO LONGO E 
TERNO. ELA COMEÇA A FALAR AINDA NO 
ABRAÇO E ENTRE T71 Arquiteto. T72* Eu [s.v.]  
 
T72* pra a  
T72* submetido[s.v.] T71 hoje [s.v] 

     

 
10 

PAULO ― (Um tempo. Ele vai mudando aos poucos, afastando-a devagar, olhando 
fixamente nos olhos dela) Não! 

 T71 PAULO –: (TEM UMA REAÇÃO INESPERADA. 
AFASTA-A DE SI QUASI COM VIOLÊNCIA. 
PERGUANTA OLHANDO-A FIXAMENTE NOS OLHOS) 
[…] T72*poucos [s.v.] T72* devagar[s.v.] 

     

 JULIANA ― Sim.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Mentira sua!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Verdade!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Como você soube? • […] T71 sabe? 
[Em T71, as linhas 10-11 e 15 formam única réplica]     

15 JULIANA ― Tão logo acabou a reunião, Osvaldo ligou. Foi aquela ligação.  JULIANA – Osvaldo telefonou logo após a reunião. Tão 
logo êle soube o resultado ele ligou. 

     

 PAULO ― Quer dizer que toda aquela história do Zé Luiz, a voz maviosa, era 
mentira. 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 JULIANA ― Era!   
     

 
20 

PAULO ― É assombrosa essa sua capacidade de inventar uma história com todos os 
detalhes, a mais verossímil, com essa rapidez. 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 JULIANA ― Era só pra curtir. Não ligue!  [T71 não traz essa réplica] 
                                                 
43 Cortes: essas merdas tôdas (L.2). 
• T72* sesy [e.d.] (L.2) T72* procarias [e.d.] (L.2) T72* E [s.a.](L.19) T72* de-talhes [e.d.] (L.20) T72* verossímel (L.20). 
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 PAULO ― Por que não disse logo?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Cruzes!!! A gente dá a melhor das notícias, pensando que o cara vai me 
cobrir de beijos… e lá vem ele com agressão. 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― Por que não me disse logo?  [T71 não traz essa réplica] 
     

5 JULIANA ― Queria te dizer assim como disse, bem juntinho de você.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― E por que o Osvaldo telefonou para você?  T71 PAULO – Telefonou pra           você! 
     

 JULIANA ― Não estou entendendo, Paulo.  T72* entendendo [s.v.] 
     

 PAULO ― O projeto é meu ou seu?   
     

 JULIANA ― Não estou entendendo, Paulo… Juro que não estou!  T71 entendendo. Juro que não estou entendendo…. 
T72* entendendo [s.v.] 

     

10 PAULO ― Estou farto!!!  T71 farto… 
     

 JULIANA ― Mas Paulo, o que é isso?  T72 Paulo [s.v.] 
     

 PAULO ― Chega! E, por favor, Juliana, vamos mudar de assunto.  T71 Chega! ( tom) Por favôr[s.v.] T71 assunto? 
     

 JULIANA ― Está bem. Contudo eu pensei que isso fosse muito importante para você.   T71 em eu pensei T71 você […] 
     

 PAULO ― Só é.  [T71 não traz essa réplica] 
     

15 
 
 
 

JULIANA ― Parece louco. Luta feito um infeliz por um troço. Perde noite em 
pesquisas, envolve um bando de gente, põe toda uma equipe trabalhando feito 
uns desesperados… Sonhos, números, cálculos, insônias, muito e muito amor 
em cima de metros e metros de papel, pra… 

• [Em T71, as linhas 10-11 e 15 formam única réplica] 
T71 Parece um T71 noites e noites T71 gente. 
 
 

T71 para… 
 
 

     

                                                 
• T72* queria (L.5) T71, T72* fôsse (L.13) T71 tôda (L.16) T71 amôr (L.17). 
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PAULO ― (Cortando) No fim, não saber ao certo, se venci porque apresentei o 
melhor projeto, ou… 

  

     

 JULIANA ― (Desafia) Termine, vá. Vá até o fim.   
     

 
5 
 
 
 

PAULO ― (Olha para ela, a princípio duramente. Vai relaxando aos poucos até se 
jogarem nos braços um do outro) Desculpe, July, desculpe. Eu sou um 
irresponsável. Não meço as coisas que digo. Deve ser o cansaço acumulado, a 
tensão dos últimos dias, a exaustão depois de tantos meses de trabalho. Você 
sabe. 

• T71 ELA [s.v.] T71 POUCOS, ATÉ QUE SE 
JOGAM UM NOS BRAÇOS DO OUTRO) Perdão 
amôr. Perdão. Eu sou um louco. Deve ser a tensão 
dos últimos dias, o cansaço acumulado [s.v.] de 
tantos mêses de rítimo alucinante de trabalho. 

     

 JULIANA ― Fiquei tão abandonadinha.  T71 abandonadinha… 
     

10 PAULO ― Sabe que eu te amo, não sabe?   
     

 JULIANA ― Diz de novo.  T71 novo… 
     

 PAULO ― Pra que?   
     

 JULIANA ― É bom ouvir. É o som mais legal que eu conheço. Diz de novo, vai.  T71 conheço. Nada mais legal, sabia? Diz de novo, diz. 
     
 PAULO ― Te amo. Te amo. Te amo. Sou amarradão em você. Tá feliz agora?  PAULO – ( UM TANTO NA GOZAÇÃO) Eu te amo! Te 

amo! Que mais que eu posso dizer a esta maluca,        pra 
ela entender uma vez por tôdas que eu sou amarradão na 
dela? Acho que achei : Te amo mais do que amei o 
primeiro cachorrinho que eu tive, eu tinha seis anos. Ta 
feliz agora? 

15 JULIANA  ― Hum-hum.   

     

 
 

PAULO ― Aceita o meu convite pra gente ir ao teatro e depois um jantar no 
restaurante que você escolher. Topa? 

 T71 teatro, depois um bom jantar. Topa? 

     

 
 

JULIANA ― Tanto faz! O importante pra mim é ver você feliz. Teatro, restaurante, ou 
ver televisão e comer em casa é a mesma coisa, você sabe, Paulo. 

 T71 faz. T71 restaurant 

                                                 
• T72* (cortando (L.1) T72* por que (L.1) T71 no (L.1) T71 saber a o ser ao (L.1) T71, T72* vá até (L.3) T72* (desafia) (L.3) T71 PRINCIPIO [s.a.](L.4) T71 nvo novo 
(L.11). 



 145

 PAULO ― (Intencional) Ah, sim. Sei. Sei sim.  •  
     

 JULIANA ― Paulo…  T71 Paulo! 
     

 
 
5 

PAULO ― Pois é! Você cansou. Começou muito cedo. Mas eu não Juliana. Eu não. 
Eu não pude fazer isso. Trabalhar e estudar. Estudar e trabalhar. Comemorar 
qualquer troço fugindo da rotina, ainda é muito legal pra mim. 

 T71 Começou cêdo eu sei. Mas 
 

T71 Comemorar uma vitória  
T71 rotina do mesmismo do quotidiano, ainda é um 
troço muito bacana pra mim. 

     

 JULIANA ― (Triste) Você não me entendeu.   
     

 PAULO ― Vai sair inteligentemente: “Paulo, o importante para mim é estar perto de 
você!”(Tom) Me dá o telefone, por favor? 

 T72* inteligentemente [s.dp.] T71 Paulo [s.v.] T71 
pra 

     

 JULIANA ― (Executa. Serve-se de um drink)   
     

10 PAULO ― (Liga. Espera) Alô? Dayse? (Juliana fica tensa, mas procura disfarçar, 
sentando-se no colo dele) Tudo bem? Você ficou no Studio até que horas? 
Até as oito?… Não. Não vim direto pra casa… passei no banco, no 
Ministério… É demorou. Sim, tá legal. Depois eu ligo pra eles. Ninguém 
mais telefonou? Tá bem… obrigado. (Desliga) Mandou um abraço. 

 T71 (LIGA) Dayse? T71 tensa[s.v.] T71 disfarçar [s.v] 
 
 
 

T71 êle  
T71 telefonou? Tá. Tá bem. Nenhuma notícia da 
concurrência? É o jeito é esperar. Ela está bem… 
Obrigado. Ciau. (DESLIGA) Mandou  

    

15 JULIANA ― Chegou carta da Bahia pra você.   
     

 PAULO ― Bacana. Me dá.   
     

 JULIANA ― (Vai buscar a carta e entrega a ele)   
     

 
 
20 

PAULO ― (Lendo faz comentários) Diz que a Bahia está azul, cheia de turistas. Virou 
folclore internacional. Tânia às voltas com a faculdade, plantões etc… Todo 
mundo manda abraços e beijos para você. Minha velha continua 
inconformada, com a falta do neto tão esperado. Saudades do mano Pedro. 

  T71 COMENTÁRIO) T71 e cheia de turista. Virou folck-lore 
T71 internacional. E os baianos que sofram com o aumento 
do custo de vida. Tania T71 etc.  
T71 manda abraços pra você 
T71 inconformada, pois não demos ainda o neto 

                                                 
• T72* (Triste [s.par]  (L.6) T72* você”! (L.8) T71 favôr (L.8) T72* Alo? [s.a.](L.10) T71 oito?…. (L.12) T71 casa…… Passei (L.12) T71 ministério….(L.13) T71 Ninguem 
[s.a.](L.13) T72* telefonou,?[e.d] (L.14) T72* b/*e/m… (L.14) T71 ÊLE (L.17) T71 Dia que (L.18). 
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 JULIANA ― Você não está com fome?  T71 Fome. 
     

 PAULO ― Não.   
     

 JULIANA ― Vamos ao Teatro.   
     

 PAULO ― Perdi a vontade.   
     

5 JULIANA ― Jantar fora, então.   
     

 PAULO ― É.   
     

 JULIANA ― Tem um filme do Felini.   
     

 PAULO ― Hum-hum.   
    T71 JULIANA -  Paulo! 

PAULO -  (ELE OLHA APARA ELA E NÃO DIZ NADA) 

JULIANA  -  Paulo!   
T71 Fala! 

 JULIANA ― Paulo! (Ele olha para ela e não diz nada) Paulo!  
    

10 PAULO ― Fala.  
     

 JULIANA ― Não! Não ia dizer nada. (Um tempo curto de silêncio)  T71 Não. T71 nada (SILÊNCIO) 
   •  

 PAULO ― A que horas o Osvaldo telefonou?  T71 horas Osvaldo 
     
 JULIANA ― Você não já sabe? Só foi aquele telefonema, não houve nenhum antes.  JULIANA – Um pouco antes de você chegar. 
     

 PAULO ― Devo ter chegado mais ou menos às sete.  T71 chegado umas 7 e meia. 
     

15 JULIANA ― Foi.   
     

 PAULO ― E a Dayse saiu do Studio às oito.  T71 Dayse saí  T71 8. 
     

 JULIANA ― E daí?   
     

 PAULO ― Não terão a desculpa de dizer que o escritório estava fechado.  T71 o Studio 
     

                                                 
• T72* apara [e.d.] (L.9) T72* nao (L.9) T72* /*Juliana… Não! Não ia/ (L.11) T72* aquela (L.13) T72* nenhum* [e.d](L.13) T72* /*fechado/[s.p] (L.18). 
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 JULIANA ― E daí?   
     

 PAULO ― E daí? O projeto é meu, Juliana. Meu e da minha equipe. Meu, do Roberto, 
do Lula, do Edmundo, dos meninos, e … 

 T71 meu, entende Juliana?T72* Meu [s.v.] do 
T71 Lula, do Milton 

     

 JULIANA ― E da Dayse.  T71 Juliana – (CORTANDO) e 
     

5 PAULO ― Certo. E dela também. Nós sofremos por ele. Será que você não entende 
isso? 

  

     

 JULIANA ― (Magoada) Eu sei Paulo, eu sei.   
     

 
 
10 

PAULO ― Não! Você não sabe. Você não pode saber o que significa, para uma 
equipe de jovens arquitetos, uns poucos estudantes, chefiados por um negro, 
entrarem numa jogada dessa… não Juliana, você não pode saber. 

  
 
 

     

 JULIANA ― Mas, Paulo, vocês venceram.  T71 Mas [s.v] 
     

 PAULO ― Será que vencemos mesmo, ou você… (hesita e decide) interferiu 
novamente? 

• T71 você [s.r.] 

     

 
15 

JULIANA ― (Controlando-se) Osvaldo me disse que vocês apresentaram o melhor 
projeto. 

  

     

 PAULO ― Tudo isso fica muito sujo.  T71 sujo! 
     

 
 
 
20 

JULIANA ― Por favor, Paulo. Pelo amor de Deus, não recomece. Não me obrigue a 
dizer coisas que eu não quero. Eu te amo, Paulo. Pensei que hoje teríamos 
uma noite feliz, depois de tantos dias de tensão. Não faz isso, Paulo, por 
favor. (Tom) É. Eu não devia ter dito nada. Esperaria que você recebesse a 
notícia e ficaria feliz sozinha, até você saber. Não pude. Quis ver você livre 
dessa espera. Quis te dar a notícia. Esperei ver o seu rosto se descontrair até 

 T71 favôr [s.v.] 
T71, T72* amo [s.v.] 
 

T71 isso [s.v.] 
 

T71 deveria 
 

T71 sòsinha [s.v.] 
 

                                                 
• T72* meminos [e.d.](L.3) T72* oqu [e.d.] (L.5) T71 êle (L.5) T72* PAULLO [e.d.] (L.8) T72* entraram [e.d] (L.10)  T71 ( HEZITA (L.12) T72* (Exita (L.12) T71 amôr 
(L.17) T71 favôr (L.20) T72* noticia [s.a](L.21) T71, T72* Quiz ver (L.21) T71 Quiz (L.22). 
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eu encontrar aquele seu sorriso que eu não vejo há tanto tempo. Burra! Burra! 
Ficaria calada e… 

     

 
 

PAULO ― (Cortando) Representaria. Era só continuar a comédia. Personagens já 
tinha. O Zé Luiz, a manicure, o cara que ligou. Sabe o nome, por acaso? 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

5 JULIANA ― Disse que era Oscar.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Disse? Você inventou, Juliana.  T72* inventou [s.v.]  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 
 

JULIANA ― Pois é: Inventei um Oscar! Criei. Pum! Surgiram aqui na cuquinha - Zé 
Luiz, a manicure, vestida de chacrete, e o Oscar. Uns criam projetos, outros 
projetam histórias. 

 [T71 não traz essa réplica] 
T72* manicure [s.v] 

     

10 PAULO ― E outros vivem representando. Prá você é fácil, não?  T71 PAULO – (CORTANDO COM CERTA MALDADE) e 
representaria. Pra [s.a.] 

     

 JULIANA ― (Atingida) Claro que é fácil. É a minha profissão.   
     

 PAULO ― Admiro a atriz.  T71 atriz [s.p.]  
   •  

 
 

JULIANA ― Sinceramente, eu também. (Num crescendo) Mas, em compensação 
abomino a mulher. Odeio! Odeio! 

 T71 JULIANA – Eu tambem[s.a.]. ( INDO NUM 
CRESCENDO)T71 compensação, eu 

     

15 PAULO ― (Subitamente carinhoso) Juliana, o que é isso?   
     

 JULIANA ― Você provocou, não provocou?   
     

 PAULO ― (Tentando contê-la) Escute, amor.  T72* Escute [s.v.] 
     

 
 
20 
 

JULIANA ― Escute… escute o que? As coisas que você pensa e não tem coragem de 
dizer? Você vive se corroendo, Paulo. Se evenenando. Fui amante de 
Osvaldo. Nunca te escondi isso. Você me conheceu curtindo a maior fossa 
por causa dele. Mas acabou. Mas acabou. Eu te amo. Droga! Será que você 
não se convence disso? 

  
 

T72* corroendo [s.v.] T71 do Osvaldo,  
 
 

T71 acabou. Acabou Paulo. T71 não entende isso? 

                                                 
• T71 oqu [e.d.] (L.1) T71 facil [s.a.] (L.10) T71 amôr (L.17) T71 nunca (L.20) T72* Subítamente (L.15) T72* (tentando (L. 4) T72* qie [e.d] (L.21). 
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5 

PAULO ― (Fita-a com muita ternura. Não sabe bem o que dizer. As palavras lhe 
saem hesitantes) Júly, minha querida, não foi bem isso que eu quis dizer. Não 
foi nada disso que eu pensei. Não se violente assim, pelo amor de Deus. O teu 
passado não me interessa. Se lembre Juliana, que eu era o teu confidente. Eu 
sei de tudo. Não se destrua, não nos destrua, tá? 

 T71 ( A FITA  T71 DIZER, T71PALAVRAS SAEM  
 

T71 Júli,  
 
 

T71“ o teu confidente” 
T71 destrua, Júli, 

     

 JULIANA ― (Ainda ferida) O que foi então que você quis dizer? Pode me explicar?   
     

 PAULO ― Vou tentar. Mas, jura que você vai procurar me entender. Certo?   
     

 JULIANA ― (Olhando para ele com amor) Certo. Eu juro.  T71 OLHANDO-O COM 

    T71 PAULO – Vem. Senta aqui, perto de mim.  
JULIANA –  (Senta-se no CHÃO CABEÇA NO COLO DÊLE)  
PAULO – Você pertence a uma família influente [fim de 
réplica.] 

 
10 

PAULO ― Vem. Senta aqui, perto de mim. (Juliana senta no chão com a cabeça no 
colo dele) Você pertence a uma família influente que… 

 

     

 JULIANA ― (Cortando) Que desde o dia que decidi ser atriz, mandei todos à merda.  T72 atriz [s.v.] T71 todo mundo pra puta que paríu45. 
   •  

 
 

PAULO ― Mas sua família existe. O seu préstigio, a força do nome, tudo isso 
continua. Certo? 

 T71 Mas ela T71 nome, continua 

     

 JULIANA ― Certo.   
     

15 PAULO ― Isso para mim, eu sei que foi muito útil, muito útil mesmo. Mas… meu 
bem, me deixe andar com minhas próprias pernas, tá? 

 T71 pra T71 foi útil, muito útil. T71meu amor, me deixa 
 

 
     

 JULIANA ― (Irônica) A criança já cresceu. Já pode andar sozinha…  T71 JULIANA – A criança T71 cresceu, já 
     

 PAULO ― (Conciliando) Tá bem…  T71 (CONCILIADOR) 
     

 
20 

JULIANA ― Você acha então, que qualquer interferência minha agora, só atrapalha a 
sua vida. Não é isso? 

 T71 agora [s.v.] 
T71 vida, não 

                                                 
•  T71 quiz (L. 2) T71 pêlo amôr (L.3) T72* quiz (L. 6) T71 sòsinha (L.17) T72* sòzinha (L.17) T72 nadar [e.d.](L.17) T72* interferencia (L.19). 
45 Corte: T71 pra puta que paríu. 
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 PAULO ― Não ponha as coisas nestes termos.  T71 nêsses 
     

 
 
 
5 

JULIANA ― (Levantando-se e quase sem querer ouvi-lo) O estudantezinho de 
arquitetura que apareceu no teatro com o seu projetinho de cenário debaixo do 
braço, com um jeito humilde e desamparado, já cresceu, já é doutor, e 
agora… 

 T72* e, T71 SEM OUVI-LO T71 estudandinho 
 
 
 

T71 agora… 
     

 PAULO ― (Em tempo de estourar, mas completamente controlado) Agora… o que, 
Juliana? 

 T71 Agora [s.r.] T72* que [s.v.]  

     

 
 
10 

JULIANA ― Já está com o nome feito. Já tem uma equipe com ele. O Studio “S” já se 
firmou. Que mais pode ele querer de uma mulher mais velha que ele, e que 
ainda por cima, usa seus ex-amantes… 

 T71 S [s.asp.] 
 

T71 pode querer ele   T71 velha, e  
T71 ex-amantes [s.r.]  

     

 
 
 

PAULO ― (Num gesto brusco a faz voltar-se para ele e a enfrenta. Inicia uma 
bofetada que não se realiza. Esmurra o recosto da poltrona. Cai na cadeira 
com o rosto entre as mãos. É um vencido. Ela não sabe exatamente o que 
fazer. Sente-se culpada) 

 T71 ele a enfrenta 
T71 REALISA. PÁRA NO MEIO DO GESTO, 

   •  

15 JULIANA ― (Com muita ternura) Paulo…   
     

 PAULO ― Tudo o que você disser, ou fizer agora, estará bem.  T71 fizer, ou disser agora, 
     

 
 
 
20 

JULIANA ― (Aproximando-se dele) Você está sofrendo. Perdão, meu querido, eu fui a 
culpada. Eu provoquei você. Eu sei que você não quis bater em mim. Eu sei 
disso. Fui longe demais, Paulo. Você vai me odiar agora. Será que você pode 
esquecer isso. Desculpe, amor! Tá? 

 T71 ( APROXIMANDO-SE E TOCANDO NELE COM 
MUITO AMOR) Você T71 Perdão [s.v.] 
 

T71, T72* demais [s.v.] T71 Eu fui 
 

T71 isso?Me desculpa, amôr?[fim de réplica] 
     

 PAULO ― (Puxando-a para si muito suavemente) Ninguém nega as suas origens. Eu 
sou mesmo um negro muito sujo. 

 T71 si,  
T71 muito grosso. 

  
 

   

                                                 
• T71 quaze (L.2) T72* ouví-lo (L.2) T72* eu Juliana [e.d.](L.6-7) T71 REALISA (L.12) T71 Cái (L.12) T72* E [s.a.] (L.13) T71 fiu [e.d.](L.17) T71 quiz (L.18) T71 
Ninguem [s.a.](L.21). 
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 JULIANA ― Que é isso Paulo? Você é um cara muito lindo, muito legal, muito bacana 
e muito amado. Me dá um beijo, vai! 

 T71 JULIANA –Você é um homem muito lindo, muito 
bacana, muito querido, e muito legal. T71 vái.[s.e.] 

     

 
 
5 

PAULO ― (Sorri para ela com muito amor. Ela pega a mão que ia esbofeteá-la, 
coloca no próprio rosto, tendo antes beijado a palma da mão. Ele a abraça. 
Entra a música tema da peça: Instante de ternura e amor. Telefone toca. 
Corta a música) 

 T72* para ele T71 (ELE SORRI PARA ELA  
 

T71 COLOCA-A  
 

 

T71 PEÇA. INSTANTE DE PROFUNDA TERNURA. ELE 
A ABRAÇA COM AMOR.  

     

 PAULO ― (Atende) Alô… Sim… Um momento. É para você, Juliana.    T71 pra T72* você [s.v.] 
     

 
 
10 

JULIANA ― (No telefone) Alô… Pronto, eu. Osvaldo? Já sim… Claro que está feliz. 
Não… Quer falar com ele? (Paulo faz sinal que não) Ah… ele foi ao 
banheiro… É. Atendeu o telefone e foi tomar banho. Claro que dou o 
recado… É. É uma ótima ideia. Vou falar com ele! Está certo. Outro pra você. 
Tchau. Por que você não quis atender, Paulo? 

 T71 TELEFONE) Pronto, T72* Pronto[s.v.] 
 

T71 pro banheiro…  
 

T72* É [s.p] atendeu  
T71 ele.T71 Você. Ciau. ( DESLIGA)  
T71 atender  

     
 PAULO ― Não. Não gosto desse cara!  T71 PAULO – Não gosto deste cara.[s.e.] 
     

 JULIANA ― Bobagem sua. Às vezes você parece criança.  T71 você agem [e.d.] como 
     

15 PAULO ― Ele parece que adivinha. •  
     

 JULIANA ― Adivinha o que? Pelo amor da Santa?  T71quê,  T71 de Deus? 
     

 PAULO ― Telefona sempre na hora errada. E depois, não tenho nada a falar com esse 
cara. Estou aguardando no Studio a comunicação oficial. 

 T71 eu não 
 

     

 JULIANA ― Não vai participar ao resto da turma?  T71 turma. 
     

20 PAULO ― Não.   
     

 JULIANA ― Vai parecer egoísmo seu.   

                                                 
• T72* êle (L.9) [nas duas ocorrências] T72* idéia (L.11) T72* prá (L.12) T71, T72* advinha (L.15) T71, T72* advinha (L.16)  T71 ESBOFETEA-LA, [s.a.](L.15) T71 amôr 
(L.16) T71 êsse (L.17) T71 Não…. (L.21) T71, T72* egoismo [s.a.] (L. 21) T71 recado….(L.22) T71 pra [s.a.](L.23) T71, T72* Porque T71 quiz (L. 24). 
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 PAULO ― Ficaria chato! Que pelo menos eles não tenham dúvidas de que 
apresentamos o melhor projeto.  

 T71 chato. 

     

 
 
5 

JULIANA ― (Irritada) Paulo, vamos acabar com essa estória de uma vez, tá? Será então 
que você acha que todos os caras que compõem a tal comissão são tão venais 
assim?  

  
 
T71 assim […] 

     

 PAULO ― E por que não?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Vamos admitir até que eu dei para a comissão toda.  T71 pra T71 toda. (IRONICA E PROFUNDAMENTE 
FERIDA)[…]    • 

 PAULO ― Para com isso, Juliana!  T72 isso [s.v.] [T71 não traz essa réplica] 
     

 
10 

JULIANA ― Você está me superestimando, meu querido. Sou a mulher fatal. A 
irresistível. A nova Helena. Os homens todos do mundo são capazes de 
qualquer baixeza por uma cama comigo! Barganham até a sua abalisada 
opinião profissional, por um simples pedido de Juliana Rezende! 

 T71 super-estimando demais [s.v.] 
 

 
T71 Rezende […]  

     

 PAULO ― Onde você quer chegar, Juliana?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
15 

JULIANA ― Francamente Paulo, estou envaidecida e orgulhosa da opinião que o meu 
marido tem de mim. 

  

     

 PAULO ― Não põe merda na cuca46, Juliana. Não é nada disso.  T71 cuca. Não 
     

 JULIANA ― O que é então, pode me dizer?  T71 então? Pode 
     

 PAULO ― Você sabe.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Não. Não sei. Juro que não sei.  [T71 não traz essa réplica] 
     

20 PAULO ― Se eles são tão honestos em seus julgamentos, se você confia em mim e 
em minha equipe, por que você interfere sempre? 

  
T71 porque então 

                                                 
• T71 vamps [e.d.](L.3) T71, T72* estória (L.3) T72* porque (L.6)T72* Pára (L.8) T72* super-estimando (L.9) T72* ´profissional [e.d.] (L.12) T72* êles (L.20)  T71, T72* 
porque (L.20). 
46 Cortes: T71 Não... cuca . 
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 JULIANA ― E quem lhe disse que eu interferi dessa vez?  T71 lhe garante  T71 desta 
     

 PAULO ― Todos os membros da comissão são teus amigos e da sua família. Não 
tente sair. Responda, sem mentir: Por que você interferiu? 

 T72* comissão,T71 tua  
 

T71 Responda[s.v.] a minha pergunta. Porque 
     

 JULIANA ― Eu respondo e você não acredita. Não adianta nada.   [T71 não traz essa réplica] 
     

5 PAULO ― (Crescendo) Por que você interferiu?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Mas quem lhe meteu na cabeça que eu…  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― (Cortando) Vou repetir pela terceira vez: Por que você interferiu, Juliana?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Talvez para me sentir importante perante você. Eu me sentia tão por fora 
desta jogada toda. Me afirmar, talvez. Quem sabe? 

 T71 perante você. Me afirmar 

     

10 PAULO ― E você acha que precisa disto?   
   •  

 
 

JULIANA ― Todas as pessoas precisam se afirmar diante da pessoa amada. (Tom) E 
sabe de uma coisa, Paulo? Você é um inocente. Um fora da realidade. Será 
que você não sabe como funcionam essas coisas? 

  
T71 coisa [s.v.] T71 inocente, um  

     

 PAULO ― Não, Juliana. Não sei.  T72 Não [s.v.] [T71 não traz essa réplica]  
     

15 
 
 
 
 

JULIANA ― Não é que os caras sejam desonestos, se vendam, sei lá que mais. É que 
uma boa recomendação, faz com que eles se detenham com mais cuidado e 
carinho num determinado projeto. O seu era o mais caro. Os caras lá olham o 
custo global e nem se quer se dignam olhar aquelas plantas, ver o álbum, ler, 
estudar tudo aquilo. 

 T72 é [↑que]m os T72 vendem T71 lá mais 
  

T71 recomendação [s.v.] 
 

T71 era mais  T71 caras olham  
 

T71 nem olham aquelas papeladas todas, não se 
dariam ao trabalho de abrir as plantas,  

     

20 PAULO ― São pagos para isso, Juliana. E muito bem pagos.  T72* isso [s.v.] T71 [não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Mas é humano, Paulo. Ninguém está isento. Ninguém entra num júri  T71 É humano T72* humano [s.v.]  
 

                                                 
• T71 pessôas (L.11) T71 pessôa (L.11) T71 Paulo.? [e.d.](L.12) T71 caram[e.d.] sejam (L.15) T72* desonestor [e.d.](L.15) T71 bôa (L.16) T71 êles (L.16) T71, T72* album 
[s.a.] (L18) T71 Ninguem [s.a.] (L.21) T71 jury (L.21). 
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 lavado ou despido de todas as suas implicações de ser humano. T71 todas as implicações humanas. Às vezes, Paulo, 
as mais Puras. 
[Em T71, as linhas 4-6, 8-12, 14-15, f. 153 e L. 1, 
f.154  formam única réplica] 

 PAULO ― Não devia ser assim.   
     

 JULIANA ― Mas é assim. Aprenda a ver o mundo como ele é, e não como você queria 
que fosse. 

 T71 JULIANA – Aprenda T72* e, 

     

5 PAULO ― (Quase para si mesmo) Às vezes eu não sei o que seria da minha vida sem 
você. 

  
T71 você, Júli 

     

 JULIANA ― Mas, às vezes, você me odeia.   
     

 
 
10 

PAULO ― Quem sabe, por isso mesmo. Sentir o quanto depende de você. Depende 
interiormente, entende? Sentir essa dependência me dá uma sensação de uma 
nova forma de escravidão. Eu queria amor libertado. 

 T71 sabe [s.v] T71 quanto eu T71 você, o quanto 
dependo interiormente, sabe? T72* dependência.††† 
T71 dependência, T71 dá a impressão T71 um amor 

     

 JULIANA ― Mas amor é liberdade. Será que você não pode perceber isso? E será que 
você também não percebe o quanto eu dependo de você? Será que você 
esqueceu tudo? Tudo o quanto você representa pra mim? Que era eu quando 
você me conheceu? Eu era um lixo. 

  
 
T71 Tudo o que eu era quando você me conheceu? 
Eu era um lixo… 

     

15 PAULO ― (Com amor) Juliana… • T71 ( COM TERNURA) 
    T71 JULIANA – Que importava o sucesso da atriz se 

a mulher estava vencida. Você aturou todos os meus 
pileques, aturou todas as minhas loucuras… Como 
eu me sentia pequena diante de você. Eu tinha 
vergonha de mim mesma. 
 

T71 PAULO – Esquece isso amôr. 
 

[T72 não traz essas réplicas] 

    

   
 

  

                                                 
• T72* /*PAULO/(L.2) T72* ser[e.d.] o mundo (L.3) T72* êle (L.3) T72* fôsse (L.4) T71 quazi (L.5) T72* s/*em/(L.5) T71 tambem [s.a.] (L.12). 
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5 
 
 
 
 
10 

JULIANA ― Como esquecer?… e quando descobri que te amava… Puxa como foi 
lindo. Foi numa manhã. Eu acordei com uma bruta ressaca. E você estava lá, 
dormindo, sentado na poltrona. Fiquei olhando você dormir e senti uma 
imensa paz. Naquele exato momento descobri que te amava. Tive vontade de 
gritar: “Paulo! Eu te amo!”. Não fiz nada disso. Continuei deitada na cama te 
olhando. E como era gratificante ver você assim: com a suavidade infantil e 
com o desamparo total daqueles que dormem. Quando você acordou eu fingi 
que ainda dormia. Você foi ao banheiro, depois à cozinha. Tomou um copo de 
leite e fez uma laranjada pra mim. Tudo com muito cuidado para não me 
acordar. Escreveu um bilhete: “July, tem laranjada na geladeira. Faça o favor 
de tomar. Quando é que você vai sair dessa? Sei que sou um chato, mas, 
amigo é pra essas coisas. Te encontro à noite depois do espetáculo. Um 
abração, Paulo”. Reli mil vezes. Não. Não havia uma só palavra de amor. De 
repente fique lúcida. E por que havia de ter? Esquece! Esquece! Esquece isso, 
mulher! Ele é jovem, é belo, tem uma vida pela frente. É antes de tudo um 
puro. Sai dessa! 

 T71 quando eu  T71 amava. T71 Puxa vida,  
 

 
T71 Nêste exato  
T71 “Paulo, eu te amo!” 
 

T71 infantil e indefesa de todo aquele que dorme…  
 
 
 

T71 leite, T71 mim, tudo T71 pra  
 

T71” – Júli ,  
 

T71 de beber. 
 
 
 
15 

 •  

 
 
T71 lúcida- Esquece isso mulher, esquece isso. Ele 
T72* isso [s.v.]   
T71 dessa. 

     

 PAULO ― (Rindo) E eu curtindo a maior gamação… Mesmo antes de te conhecer. 
Por que você acha que eu inventei aquela de me oferecer pra fazer o cenário 
daquela peça. Entrar naquele concurso. 

  
 

T71 por que é que T71 inventei de  T71 para  
T71 peça. [fim de réplica] 

     

20 JULIANA ― Ai, como foi gozado aquele dia!  T72* dia [s.e.] 
     

 PAULO ― Puxa vida. Nunca me esqueço. Essa timidez me atrapalhava a vida. Sabia 
que eu quase voltei da porta do Teatro? O porteiro foi logo implicando com a 
minha cara. 

 T71 atrapalha 

     

 JULIANA ― Foi, é? Essa eu não sabia.  [T71 não traz essa réplica] 
     

25 
 

PAULO ― Claro. Criolo que não é ator na porta de um teatro, é ladrão, assaltante ou 
esmolé! No máximo, operário desempregado procurando vaga. Tive de 

  
T71, T72* máximo [s.v.] 

                                                 
• T71 dormir- (L.3) T72* amo![s.asp.] (L.5) T71 cosinha (L.8) T71 favôr (L.10) T72* Escreveu Escreveu um (L.10) T71 “amigo …coisas”. (L.12) T71 liquei [e.d.] (L.14) 
T72* E [s.a.](L.15) T71 Sái (L.16) T71 mesmo (L.17) T71 Ái (L.20) T71 gosado (L.20) T71 quazi (L.22) T71 teatro (L.22) T71 implicado [e.d.] (L.22).  
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mostrar carteira, os cambáus. Não queria deixar eu entrar, de jeito nenhum. 
Precisou muito papo. Por fim, com o meu projetinho debaixo do braço, fui 
entrando… 

[f.14L. 1-2] T71 cara. Não queria deixar eu entrar 
[s.v.] Já não gostei. E, com 
[Em T71, L. 21-23, 25-26, f. 155 e L. 1-3, f. 156 
formam única réplica]  

     

 JULIANA ― Que susto você nos deu… que confusão você armou naquele ensaio.   
     

5 PAULO ― Pois é. Um escuro danado, sabia lá que tinha um cara deitado no chão?  T71 é! T71 eu sabia T71 tinha gente deitada 
     

 JULIANA ― Coitado do Zé Mario… fazendo o seu relaxamento e você pisa no cara! E 
logo onde??? Você queria que ele não desse aquele berro? 

  
T71 onde!… Paulo, você  T71 berro! ? 

     

 PAULO ― E que berro !!!  T71 berro…. 
     

 JULIANA ― Pô… foi engraçado paca.  T71 páca! 
     

10 
 
 

 (Os dois se recolhem em suas recordações. A canção relata a história dos 
dois. O encontro, o amor. Pode haver expressão corporal. Ele um tímido e 
ela uma vencida. Ajudam-se, mas temem a conscientização do amor). 

• T71 recolhem-se  
 

T71 Êle tímido, ela vencida.  
T71 amor. Pode também[s.a.] no lugar de expressão 
corporal o passado voltar em slides, ou um filme em 
câmara lenta ) T71 T72* Ajudam-se [s.v] 

    T71 SOM – MÚSICA –  
Letra – DENISE EMMER 
Música – ALAN 
 
Me responda 
Ó meu Senhor 
Se essa força  
Que em mim brotou 
É o amor 
É o amor 
 
Dela fugir  
Não sou capaz 
Não ha [s.a.] mais paz 
No meu coração 
 

                                                 
• T71 no cão chão. [e.d] (L.5) T72* êle (L7)T71 os (L.10) T72* sem suas [e.d.] (L.10) T71, T72 estória (L.10)T71 a canção (L.10) T71 amôr (L.11) T71 ex-pressão (L.11).  
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Quero viver 
Sempre assim 
Com essa força  
Dentro de mim 
Não ha [s.a.] razão 
Pra se temer o mal 
Pois tudo       isso 
É muito natural 
 
Me responda 
Ó meu Senhor 
Se esta força  
Que em mim          brotou 
É o amor 
É o amor 
Quero viver sempre assim 
Com essa força 
Dentro de mim 
[A letra da canção não consta em T72] 

     

 PAULO ― (A música termina. Um silêncio. Ele fala saindo da recordação) – 
Juliana… 

 T71 Paulo – ( saindo da “recordação”) 
T71 Juliana. 

     

 JULIANA ― Hum-hum.  T71 hum… 
     

 PAULO ― O Osvaldo falou mais alguma coisa?  [T71 não traz essa réplica] 
     

5 JULIANA ― Não. Não falou nada. Ou falou? Deixe eu me lembrar… Ai meu Deus, 
fiquei tão doida com a notícia… Não. Sobre o projeto não. Falou sobre você. 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― Falou o que?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Que você tem uma visão não sei o que de não sei que mais.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― E o que foi que ele disse que você falou. “É uma ótima ideia”. • T71 Paulo – O que foi que Osvaldo falou que você 
disse: “é uma ótima ideia”? 

     

10 JULIANA ― Ele falou: “Isso merece uma comemoração”.  T71 Ah, sim… ele 
                                                 
• T72* silencio [s.a.] (L.1) T72* aguma [e.d.](L.4)T72* êle(L.9) T71 idéia (L.9)T72* É […]idéia [s.asp.].(L.9) T71 saida [s.a.] (L.14)T72* silencio [s.a.](L.15). 
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 PAULO ― Quer dizer que você topou.  T71 topou? 
     

 JULIANA ― Eu disse exatamente o que você ouviu: é uma ótima ideia.  T71 é uma ótima ideia. 
     

 PAULO ― Concordou então…  T71 então?… 
     

 JULIANA ― Não Paulo, não concordei. Eu tive apenas uma saída… diplomática!  T71 Paulo. Não T71 diplomática. 
     

5  (Um tempo de silêncio)  T71 (silêncio) 
     

 PAULO ― O nosso projeto é o de realização mais cara.   
     

 JULIANA ― Mas não chega a estourar a verba da Fundação destinada para o Parque.   
     

 PAULO ― Eles sempre escolhem o projeto mais barato!  T71 Mas é sempre escolhido T71 barato. 
   •  

 
10 
 
 
 

JULIANA ― Nem sempre, Paulo, nem sempre. O projeto de vocês era o mais amplo. 
Não se limitando apenas a construir um grupo de pequenas escolas. Como 
vocês diziam: Uma mini-cidade. Ah!! Droga! Não sou eu agora quem vai 
explicar Dr. Paulo a Dr. Paulo. Sabe de uma coisa, chega! Viu. (Irritada) Vá 
pra merda! Tá bem! Você está frustrado, é? 

 T71 amplo, não  
 

T71 diziam – Mini- cidade. Ah! não sou eu quem vai 
dizer isso agora a você. Você sabe muito- melhor do 
que eu! (Irritada) E sabe de uma coisa Paulo? Vá pra 
merda!47 Ta bom?[…]  

     

 PAULO ― Frustrado eu, por que?   
     

15 JULIANA ― É isso aí! Está frustrado porque venceu a concorrência. Tem que encontrar 
mil motivos para explicar a vitória, que não sejam os seus próprios valores. 
Está puto46 da vida porque perdeu uma bela oportunidade para se fazer de 
vítima. 

 T72* aí [s.e.]T71 […] Você está T71 ganhou a  T71  não é 
isso? Tem T71 vitória, contanto que 
 

     

 PAULO ― Começou a agressão agora?  T71 Paulo – Vai me agredir agora? 
     

 

                                                 
• T72 idéia (L.2) T72* saida [s.a.] (L.4) T72* silencio [s.a.] (L.5)T71, T72*, T72 frustado(L.15) T71, T72 concurrência (L.15) T71 o seus proprios[s.a.] valôres (L.16) T71 
parque [e.d.] (L.17) T71, T72 concurrência (L.15). 
47 Cortes: T71 Vá pra merda!(L.12) T72 puto (L.17) T71 puto da vida (L.17). 
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 JULIANA ― Comecei Paulo! Comecei e vou até o fim. Cansei! Cansei de viver 
mentindo, inventando brincadeirinhas pra não olhar a verdade de frente. 
Cansei de curtir com historinhas imaginárias. 

 T71 Juliana – Vou Paulo. Vou até o fim, hoje. Cansei de 
passar por cima da verdade- a minha e a sua. Só que a 
minha eu sou consciente dela, e você não quer ver a sua. 

     

 PAULO ― Era uma fuga, então?  [T71 não traz essa réplica] 
     

5 JULIANA ― Talvez uma fuga, talvez um refúgio. Uma maneira de me divertir um 
pouco. Mas estou cansada. Cansada de passar por cima da verdade. Da minha 
e da sua. Vamos por as cartas na mesa. Tô pagando pra ver… 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― Pra mostrar também?   [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Também.   [T71 não traz essa réplica] 
     

10 PAULO ― Não acha um jogo perigoso?   
     

 JULIANA ― E daí?   
     

 PAULO ― Pode acabar mal.    
     

 JULIANA ― O importante é acabar.    
     

 PAULO ― Acabar o que?  T71 acabar… 
   •  

15 JULIANA ― Qualquer coisa, ou mesmo tudo.   T71 coisa, qualquer coisa, Paulo. Ou tudo! 
     

 PAULO ― Mesmo sabendo que eu te amo?   
     

 JULIANA ― Mesmo sabendo o quanto eu te amo.   
     
 PAULO   ― Não é arriscar muito?  [T71 não traz esta réplica] 
     

 
20 

JULIANA ― Temos que partir para uma outra coisa, Paulo. Assim nesta jogada de 
esconde, esconde é que não podemos ficar. 

 T71 […] amo. Mas, temos T71 pra  T71 coisa. Assim  
T72* coisa [s.v.]T71 de esconde[s.v.] T71 podemos 
continuar. 

                                                 
• T72 u um [e.d.] (L.5) T72  mêsa (L.7) T72 tambem [s.a.] (L.8) T72 tambem [s.a.] (L.9) T72 daí.? [e.d] (L.11) T71,T72 sabento[e.d.](L.16).   
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 PAULO ― (Sempre controlado, quase frio) Está bem. Eu topo. Pode começar o ataque.   
     

 
 
 

JULIANA ― (A frieza dele a amedronta) Estou com medo, Paulo. Não. É uma loucura. 
Vamos esquecer esta briga besta. Eu sou uma sádica, uma masoquista. Não 
tem analista que dê jeito. (Faz charme) Olha Paulo, nós hoje…  

 T71 frieza de Paulo T71, T72* medo[s.v.] 

     

5  (Telefone toca. Ele atende) • T71 (TELEFONE – ELE 
     

 
 
 
 
10 

PAULO ― (Ao telefone) Alô, Dayse? Tudo bem? Não. Não. Não tive tempo. Não tem 
problema não… Assino amanhã. Amanhã não, segunda. Não se preocupe. Tá 
mais do que dentro do prazo. (Meio sem jeito) Sem essa Dayse… sei… sei… 
O que? Não. Não pode ser. Está sim. Não. Não precisa vir até aqui. Além 
disso eu e a Juliana vamos sair. É não sabemos ainda. Vamos decidir na rua… 

 T71 Alô? T71 bem? É? Não, não.  
 

T71 não. Assino amanhã. - Você acha é? Não se 
preocupe. ( meio T71 jeito.) 
 

T72 Não não T71 Está Está sim. 
T71 Juliana estamos de saída… É  

     

 
 
 
 
15 
 
 
 

JULIANA ― (Toma o telefone) Dayse? Tudo bem? Olha minha querida, esse cara aqui 
tá mentindo, só pra ser gentil com você. Nós não vamos sair coisa nenhuma. 
É que resolvemos namorar, sem grilos, sem ninguém atrapalhando. Entendeu 
queridinha? Vamos até desligar o telefone. Claro. Eu sei que você entende 
dessas coisas. Casado também namora, sabia? Principalmente quando se 
amam. Não benzinho. Não há nada a desculpar. Quer falar com o meu marido 
ainda? Então uma beijoca, tá? (Desliga e fala como se fosse com Dayse) E vê 
se me esquece (Olha pra ele) 

  
 
 
T71 queridinha? Eu sei 
 

T71 essas coisa 
 

T71 bensinho, não há o que desculpar 
 

T71 ainda? Não? Então ciau queridinha. Um 
beijinho pra você. ( desliga e olha pra êle) [fim de 
réplica] 

     

 PAULO ― Você não devia ter feito isso!  T71 isso. 
     

20 JULIANA ― Isso o que?   
     

 PAULO ― Não foi delicado da sua parte.   
     

 JULIANA ― Verdade?   
     

 PAULO ― E a sua famosa classe, onde é que fica?   

                                                 
• T71 (sempre (L.1)  T71 (a frieza (L.2) T71 mêdo (L.2) T71 faz (L.4) T71 toma (L.11) T71 êsse (L.11) T71 ‘tá (L.12) T72* prá (L.14) T71 ninguem [s.a.] (L.13) T71 
tambem [s.a.] (L.15) T71 fôsse (L.17) T72* êle (L.18)  T72* delicada [e.d.](L.21). 
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 JULIANA ― Faz parte de ter classe, perder a classe com certas pessoas. Com ela por 
exemplo. Além de passar o dia inteiro com você no Studio, almoçar com você 
todos os dias e às vezes jantar, ainda é uma média de três a quatro 
telefonemas por noite. É um pouco demais para o meu gosto. 

  
 
 
 
T71 pro meu gôsto, queridinho. 

   •  

5 PAULO ― Ela queria apenas me trazer uma carta-proposta para assinar, colocar no 
correio amanhã, para não esperar até segunda-feira. 

 T71 assinar, e amanhã, antes de ir para o Studio, ela 
já colocava no correio. 

     

 
 
 
10 

JULIANA ― Tá. Falou (Irônica) Daise. A bela Dayse. Arquiteta tanto quanto você, o 
Lula, o Miltinho e o Eduardo; mas assume também a secretária; qualquer dia 
desses vocês terão que despedir a Lúcia por inatividade, e agora também, 
office-boy. Pobre Zequinha, já, já perde o emprego. 

 T71 ( irônica) Dayse 
 

T71 o Lula, o Roberto e o Milton, mas 
 

 

     

 PAULO ― Não é nada disso Juliana. O Studio “S” tem para Dayse uma importância 
maior. Sabe Juliana, se é difícil a luta de uma mulher em qualquer carreira 
liberal, quanto mais quando ela é arquiteta e negra. É a ela mesma que ela 
precisa provar que é bacana. Entendeu? 

 T71 disso. O  
 

T72* uma mulher ela é48 
 
T71 Entenda. 

     

15 JULIANA ― Está bem! Você e sua santa ingenuidade.  T71 santa igenuidade… 
     

 PAULO ― É melhor ser ingênuo do que viver vendo coisas onde não existem.  T71 aonde 
     

 JULIANA ― Olha meu querido, se a Dayse quer se afirmar como arquiteta, como 
eficiente, como sabe tudo, pensa em tudo, está bem; mas se afirmar como 
mulher, como fêmea às minhas custas, essa não. 

 T72* arquiteta [s.v.] 
 

T71 bem,  
 

T71 não Paulo. 
     

20 PAULO ― Ciúme?   
     

 JULIANA ― Dê o nome que você quiser. Ciúme. Insegurança, que sou possessiva, 
castrativa… tô pouco ligando. O importante, meu querido, é que ela tem um 
jeito muito especial de se insinuar. É muito enguia, sabe? Aos poucos, 

 T71 Ciume, inseguransa 
 
 

                                                 
• T71 pessôas (L.1) T72* vevez [e.d.] (L.3) T71 3 a 4 telefonemas (L.3) T71 carta proposta (L.5) T72* tan/*to/ (L.7) T71 secretária – (L.8) T71 inatividade-(L.9) T71 agora 
–(L.9)T71 boy –(L.10) T71 emprêgo (L.10) T71 S [s.asp.](L.11) T71 igenuo [s.a]  (L.16) T72* nã/*o/ (L.16) T71, T72* Ciume [s.a.] (L.20) T71, T72* quizer.(L.21) T71, 
T72* Ciume [s.a.](L.21) T72* Insegurânça (L.21) T72* /*se/ (L.23). 
48 Neste caso, adotou-se a lição de T71, por considerá-la mais coerente com o texto. 
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devagar, ela está transformando a Lucinha, que sempre foi uma ótima 
secretária, em simples datilógrafa. Ela já se queixou a mim. 

T72 Lucinha [s.v.] 

     

 PAULO ― Era a mim que ela devia se queixar. Isso cheira a fofoca.   
     

 
5 

JULIANA ― Você sabe que a Lúcia é uma moça pobre com uma filhinha pra criar. 
Vocês pagam bem a ela. A Dayse é colega de vocês. A Lúcia ficou com medo 
de dizer qualquer coisa contra a Daise. Ela sabe que a parte mais fraca sai 
sempre perdendo. 

• T71 pobre e 
 
 

T71 Dayse 

     

 PAULO ― Ela só falou isso?   
     

 JULIANA ― Por que? Tinha mais alguma coisa prá falar?  T71 para  
     

10 PAULO ― Claro que não. (Tom) Quer dizer que você e a Lúcia são íntimas… Devem 
andar trocando confidência… 

 T71 Lúcia, são bem  
 

T71 confidências…[…]  
     

 JULIANA ― Parece louco… Vive tão dentro de você, tão voltado pra seu mundinho 
interior, que esquece tudo o que não diz diretamente a você… 

 T71 louco!… T71 para o  
T72* interior[s.v.] T71 tudo que T71 você. T71 Está 
na sua - não é Paulo - o resto… (Tom)[…]  

     

 
15 

PAULO ― Sei que vocês se conhecem, mas nunca soube que ia ao ponto das 
confidências… 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 
 
 
 
20 
 

JULIANA ― Sem essa de confidências. As pessoas dialogam quando são amigas ou não 
dialogam. Nós nos conhecemos há mais de 15 anos. Fizemos conservatório 
juntas. Seria uma ótima atriz mas deu tudo errado na vida dela. Contudo ela 
se sente feliz. Tem a filha. Lúcia se submete a tudo, a qualquer trabalho 
honesto, contanto que possa dar conforto a Telminha. É só pela filha que ela 
está aturando as humilhações que a Dayse faz a ela. 

 T71 […] diretamente a você … Você esqueceu que 
conheço a Lúcia ha [s.a.] mais de quinze anos? Ela 
vez [e.d.] o conservatório de Teatro comigo. Deu 
tudo errado na vida dela. Mas ela sente-se feliz. Tem 
uma filha. Lucinha se submete a qualquer trabalho 
honesto [s.v.]  
[Em T71, as linhas 12-13 e 16-21 formam única 
réplica] 

     

 PAULO ― Você tem um modo muito seu de ver as coisas.  T71 muito especial 

                                                 
• T71 divagar,(L.1) T72* /*ela/ (L.1) T72* /*se/cretária (L.2) T72* /*m/im. (L.2) T71 Ela a mim [e.d.](L.3) T71 um [e.d.] filhinha (L.4) T72* /*v/ocês (L.5)T71 mêdo (L.5) 
T71 sái (L.7) T72* íntimos [e.d.] (L.10) T71 (tom) quer (L.10) T72* prá  (L.12). 
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 JULIANA ― E você queria que visse à maneira de quem? Com os olhos de quem? Com 
os seus por acaso? Claro que vejo tudo à minha maneira. (Com uma certa 
gozação) Agora, se eu vejo de um modo muito especial, é que sou uma 
pessoa especial. 

 T71 eu visse as coisas com os olhos de quem? Os 
seus   
 

T71Vejo as coisas do meu modo é humano (com 
certo tom de deboche) Agora [s.v.]se vejo de uma 
maneira muito 

   •  

5 PAULO ― Você implicou com a Dayse.   
     

 JULIANA ― Talvez. A eficiência dela. O gritar aos quatro ventos essa eficiência, me 
irrita um pouco. Não gosto de donos da verdade. 

 T71 esta eficiência. Me 
 

T71 pouco. [fim de réplica] 
     

 PAULO ― Mas ela tem valor realmente.  T71 valôr, 
     

 
10 

JULIANA ― Não é problema meu. É problema do Studio S. O meu é defender a minha 
casa, o meu homem. É uma obrigação comigo mesma. 

 T71 O meu,  
 

T71 casa, meu 
     

 PAULO ― Você está colocando as coisas de uma maneira absurda, Juliana. Me 
defender de que? De quem? Você é a mulher que eu escolhi. Nunca duvidei 
disto. Você me aceitou. Não põe coisa na cuca, tá? 

 T71 absurda [s.v.] 
 
 

T71 tá? 
     

 
15 

JULIANA ― A sua tranquilidade me apavora. Você fala e age como se tudo estivesse 
certo. 

 T71 tranquilidade, a sua seguransa me apavoram  
T71 Você age  

     

 PAULO ― Mas o que é que está certo ou errado minha querida?  T71 que é certo ou errado? (tom) ( uma irritação contida) 
[…]      

 JULIANA ― É exatamente isso que eu me pergunto?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― E que tranquilidade?  T71 […]  E que seguransa, ninha querida? […]  
     

 JULIANA ― A sua imperturbável segurança…   
     

20 PAULO ― Você diz a todo instante que eu sou um ingênuo. Talvez. Sabe de uma 
coisa, eu não sei de nada. 

 T71 […] ingênuo. Eu não sei de nada Juliana. 
[Em T71 as linhas 16, 18, 20-21 formam única réplica] 

     

                                                 
• T71 pessôa (L.3) T71 S eficiência [e.d.](L.6) T72* tà? (L.14) T72* impertubável (L.19) T72* Talvez (L.20).  
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 JULIANA ― Nem mesmo que eu te amo?   
     

 
 
 
5 

PAULO ― E isso altera alguma coisa? Saber ou não se saber amado… E… como 
saber realmente? Claro que você diz a todo instante que me ama… Será que 
você está mesmo convicta disto? Ou repete a todo instante para convencer a si 
mesma mais do que a mim? Será que você precisa mais do que eu de acreditar 
na existência deste amor? 

 T71 não saber que se é amado? 
 

T71diz que me ama, age como se me amasse… 
mas… ama mesmo; Será  T71 está convicta desse 
amor… ou quando você diz que me ama, está 
dizendo mais a você mesma do que a mim? Será 
Juliana que você precisa  

    

 JULIANA ― Por que você diz isso, Paulo? • T71, T72* Porque T71, T72* isso [s.v.] 

     

 PAULO ― Sei lá! Veio na cuca, falei. Sei lá por que?   
     

 
10 

JULIANA ― Não, Paulo. Ninguém fala por falar um troço deste. Você deixou talvez 
escapar uma verdade, que quem sabe, você mesmo não queria tomar 
consciência dela. (Quase feliz) É isso! É isso, entendeu? São todas as coisas, 
que vivem lá dentro de nós, que tem de vir à tona… Quer dizer então que 
você duvida. 

 T71, T72* Não [s.v.]T71 falar,um T71 desses T71 talvez,  
 

T71 verdade [s.v.] T71– quem sabe – 
 

T71 dela. (pausa) Você duvida, então. Você duvida… 
Meu […] 

     

 PAULO ― Não sei, Juliana. Não sei. Nunca me detive pra analisar.  T71, T72* sei [s.v.] [T71 não traz essa réplica] 
     

15 JULIANA ― Prá você tanto faz…  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Não, não é isso.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 
 
20 

JULIANA ― É . É sim. Tanto faz. Pouco se lhe dá que eu te ame ou não. Que fique ou 
vá embora! É cômodo apenas. A mulher que espera limpa, sadia, 
apresentável, até famosa… Que importa o amor? A gente só se preocupa em 
saber se é amado quando ama também. Fora isso, acomoda-se! 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― Você não sabe o que está dizendo, Juliana.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Sei. Sei muito bem. É isso… E assim ficará. Com ou sem amor. Pouco 
importa. Enquanto as peles se entendem, enquanto houver o perfeito diálogo 

 [T71 não traz essa réplica] 

                                                 
• T72* Clero [e.d.] (L.3) T71 porque? (L.7) T72* Ningue, [e.d.](L.9) T72* talvéz (L.9) T72* toma (L.10) T72* cômodo (L.18). 
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epidérmico… o resto, dane-se! 
     

 PAULO ― Juliana, você enlouqueceu? Quer dizer que só te quero pela cama?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― (Sem ouvi-lo) Só que para mim Paulo, o resto não é o resto. Para mim esse 
resto é o essencial, é o cerne, é o sem o qual nada feito. 

• [T71 não traz essa réplica] 

     

5 PAULO ― Mas você está trocando tudo… Confundindo todas as coisas… Exigindo 
de mim uma coisa que eu não sou. Para e pensa um segundo, July… 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 JULIANA ― (Para, olha um tanto absurdada) Meu Deus, o que é que está acontecendo 
esta noite? 

 […]  T71 duvida… Meu Deus [s.v.]  
[Em T71 L. 9-13- f.164, 18,L.  21-21 f.165 formam única 
réplica] 

     

 
10 

PAULO ― Não é esta noite, Juliana. A pergunta é: o que é que está acontecendo com 
a gente? 

 T71 esta noite[s.v.]  

     

  (Telefone toca)  T71 (TELEFONE) 
     

 
 
 
15 
 
 
 
 
20 

PAULO ― (Atende, mas não logo. Olham-se como se quisessem ver além dos olhos, 
enquanto o telefone toca várias vezes, até Paulo decidir-se a atender) 
Pronto…  eu. Lula? Tudo legal? Fala amigo. O que, verdade? Você tem 
certeza… Pô… Que nada rapaz, tava com um medo danado… Como é que 
você soube? O Roberto… Esse cara sabe de tudo, rapaz. É o cara mais bem 
informado da paróquia… Quer dizer que todo mundo já sabe, então? Tô que 
nem o côrno… o último a saber. Não? Liga pra turma rapaz… Mas que legal! 
É. Tá! Falou. A gente arranja. Certo. Vocês convidam quem vocês quizerem. 
Nossa casa é das amizades. O pessoal da comissão? Ô bicho, não era melhor 
só a gente? Tá… Tá legal. (Tapa o fone e fala com Juliana) A turma já tá 
sabendo e quer vir comemorar aqui. Topa? 

 T71, T72* Atende [s.v.]T71 olhos [s.v.] 
 

T71 toca umas quatro ou cinco vezes, 
 

T71 legal. T71 amigo… T71 que?  
T71 certesa? Como é 
 

T71 Roberto? Todo mundo 
 

T71 então? Não? 
 

T71 turma amisade. Legal … 
 

T71 Tá. 
T71 amizades, ‘ces sabem disso. O que? O pessoal 
T72* pessoas T72* bicho [s.v.] 
 

T71 Tá…tá legal T71 fala pra T71 turma já sabe e 

     

 JULIANA   ― Claro que topo.   
     

                                                 
• T71 Pára (L.7) T71 O que (L.9) T71 (atende (L.12) T71, T72* quizessem (L.12) T71 a tender) Pronto…. (L.13-14) T71 Verdade (L.14) T71 certesa (L.15) T71 
legal….(L.18) T72 côrno (L.18) T71 quizerem  (L.19) T71 amisades (L.20). 
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 PAULO ― Tem bebida, esses troços aí pra receber a turma?   
     

 JULIANA ― Tem bebida bastante, o resto se arranja. O pessoal é muito legal e sabe que 
é improvisado. 

 T71 Juliana – Se arranja. O pessoal 

     

 
5 

PAULO ― (No fone) Olha Lula, nos dá um tempo, tá? Daqui a uma hora, uma hora e 
meia, tá legal? Falou amizade. Até já… Olha, escuta: Meus parabéns. Pela 
vitória cara… (Desliga. Se olham) 

•  
T71 meia. Ta [s.a.]T71 Olhe, T72 olha [s.v.] 
T71 cara [s.r.] (  Desliga) 

     
  Fim do primeiro ato   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   

 
 
 
 
 
 

  

                                                 
• T71 êsses (L.1) T71 (no fone) (L.4) T71meus (L.5)  T71, T72* parabens [s.a.] (L.5). 
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5 

 2º A T O 
 

Depois da festa. 
 

(Durante o intervalo, pode se curtir com um som à festinha. Música com 
superposição de falas, gelo nos copos, risos, e charadas das pessoas. Estão 
presentes: Lula, Eduardo, Roberto, Miltinho e sua esposa Esmeralda, Lúcia, 
Dayse, Osvaldo, um ou dois estudantes de arquitetura do Studio S, e o 
Maurício da Soma Projetos, o grupo concorrente) 

  
 

T72* festa [s.p.] 
 

T71 Música,  
T71 a chegada das 
T71 Lula, Milton e a Esmeralda sua espôsa, Roberto, 
Dayse, Lúcia, Osvaldo, uns dois ou três estudantes  
 
T71 e o Maurício T71 um dos grupos cocorrentes )  
T72* Projetos [s.v.] 
 
 
T71 clima de tensão 

    

 
 
10 
 

 (Ambiente de festa que acabou. Um disco ainda está tocando. Juliana 
deprimida, ainda bebendo, recolhe os copos. Paulo, “off” despede-se dos 
últimos convidados. Ele entra, há um clima de forte tensão entre os dois. Ele 
começa a ajudá-la a recolher os copos. Desliga o toca-disco. Tenta iniciar 
uma conversa informal) 

 

     

 PAULO ― Saiu tudo bem, não?   
     

 JULIANA ― É… saiu sim. •  
     

15 PAULO ― A turma estava feliz paca.  T71 feliz, 
     

 JULIANA ― É… motivos não faltaram.  T71 faltavam 
     

 
 
 
20 

 (Olham-se. Recordam a festa. Cai a luz. Som. A festa. Se foi feito o som no 
intervalo, usar agora a síntese, ou seja aquilo que mais tocou diretamente 
nos dois, intercalado com risos. Marcar a entrada de Dayse e a do Osvaldo. 
Falas que devem ser destacadas:) 

 T71 Olham-se [s.p.]recordam T71 o som do 
 
 

T71 Marcar: T72* intercalados 
T72* destacadas [s. dp.] 

     

 DAYSE ― (Muito sexy) Paulo, meu querido, me dá um whisky.   
     

 OSVALDO ― Juliana, você está divina… quando será o lançamento do próximo filme?  T71 divina.Quando T71 do filme? 
     

 MAURÍCIO ― (Bem irônico) Parabéns, Paulo… já vi que a única solução para a Soma 
Projetos é… arranjar uma boa… madrinha… 

 T71, T72* Parabéns [s.v.]T71 pra Soma 
T71 bôa madrinha…. 

                                                 
• T71 “curtir” (L.3) T71 a [s.crase] “festinha”. T72* falsa [e.d.](L.4) T72* presente (L.5) T71 pessôas (L.4) T72* [s,par.]Ambiente (L.8) T71 saiú (L.13) T71 páca (L.15) T71 Cái (L.17) T71 recordam (L.17) T71 a 
a do (L19) T71 destacadas: (L.20) T71, T72* muito (L.21) T72* wisqey (L.21) T71 whiskey (L.21) T72* lancamento (L.22) T71,T72* (bem (L.23)T72* irónico (L.23) T71, T72* Parabens [s.a.] (L.23) T72* Já (L.23). 
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 DAISE ― Paulo, você tem preconceito é? Não gosta de dançar com crioula.  T71 Dayse   T71 você não gosta T71 criôla? 
     

 
 
 
5 

 (Durante todo esse tempo, eles assumiram a festa. Paulo agora dança como 
se a Dayse estivesse presente. Sexy, muito sexy. Chegou a ser um vexame. As 
vozes e os risos diminuíram um pouco, ou melhor quase se cessaram. Juliana 
olha fixamente a dança. Voz de Lúcia intencional:) 

 T71 tempo [s.v.] T71 Paulo dansa 
 
 

T71 vozes e as gargalhadas quasi cessaram 
T71 para dansa. T71 Lúcia, 

     

 LÚCIA ― Juliana, querida, quer me levar no seu quarto. Meu cílio está descolando.  T71 Juliana, quer T71 quarto, meu 
     

  (Juliana entende a intenção de Lúcia, e num só gesto de soltar o braço com 
certa irritação a isola. Voz de Lula, também tentando acabar com o vexame:) 

 T71 num gesto 
T71 do Lula T72* vexame. 

     

 LULA ― Sem essa, Paulo… deixa a Dayse me ensinar essa dança… é legal pacas…  T71, T72* essa [s.v.]T71 Paulo!  T71 esta T71 é joia! 

     

10  (Juliana joga o copo no chão. Corta o som com o ruído do copo. Tapa os 
ouvidos, fecha os olhos como se rejeitasse a recordação. Ele se assusta.) 

  
T71 ouvidos [s.v.] T72 assusta [s.p.] 

     

 JULIANA ― (Depois de respirar profundamente como procurando controlar-se) Pois é, 
Paulo! Agora… nós. 

 T71 procurando se controlar T71, T72* é [s.v.] 
T71 Paulo. Agora - 

   •  

 PAULO ― Agora nós vamos dormir. Estamos muito cansados e um pouco de pileque.  T71 Estamos cansados 
     

15 JULIANA ― Não! Eu não estou cansada. E é ótimo estar de pilequinho. Talvez assim 
sejamos mais honestos. A autocensura vai pras cucuias e a gente vai poder 
dizer tudo. 

  
T71 vai dizer 

     

 PAULO ― Mas, tudo o que, Juliana?  T71 que, 
     

 
20 

JULIANA ― Tudo aquilo que sóbrios não conseguimos dizer. Exatamente isso, aquela 
sua frase, ou minha, nem sei mais, antes da reunião. O que é que está 
acontecendo com a gente? 

 T71 isso:  
 

T71 fraze [s.v.] antes 

     

                                                 
• T71 êsse (L.2) T72* êles (L.2) T72* dayse (L.3) T72* As-(L.3) T71, T72* diminuiram [s.a.] (L.4)T71 vóz (L.5) T72* intencional:[s.par] (L.5) T71 esta´ [e.d.](L.6) T71 Juliana … vexame 
[s.par.] (L.7-8) T71 tambem [s.a] (L.8) T71 “vexame”(L.8) T71 Deixa (L.9) T72* dança…. (L.9) T71 ruido [s.a.] (L.10) T71  Juliana … assusta [s.par.] (L.10-11) T72* regeitasse (L.11) T71 
Olhos (L.11) T72* auto-censura (L.16)T71 reunião- (L.20). 
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 PAULO ― Minha.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Nem minha, nem sua! NOSSA. Eu já me fiz tantas perguntas, você já se 
fez tantas vezes… que é terrívelmente NOSSA!!! 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 PAULO ― Mas a esta hora, Juliana? Não poderíamos deixar isso para um outro dia? • T71 Paulo – A esta hora? … francamente Juliana, não 
T71 deixar pra um  T72* hora [s.v.] 

     

5 JULIANA ― Para quando, Paulo? Para quando o diálogo não for mais possível? Para 
quando chegarmos àquela situação terrível de só nossos corpos se 
entenderem? Estamos caminhando pra isso, Paulo… Ou será que você ainda 
não percebeu? Você está fugindo, Paulo. De que? Hein? O que é que você 
está escondendo? 

 T71 quando [s.v.] 

 
T71 entenderem? Você está fugindo, T72* isso [s.v.] 
 

T72* Paulo… De que você tem medo, hein? O que é 
T71 Paulo. De que é que  T72* fugindo[s.v.]  

     

10 PAULO ― Eu não estou com medo de nada, nem estou escondendo porra nenhuma49!  T71 nenhuma.  
     

 JULIANA ― Pois eu estou com medo, mesmo. Com muito medo. Mas não é de partir 
agora para um jogo limpo. O que me dá paúra é que essa nossa mania de dar a 
volta por cima, termine corroendo tudo. Temos que vomitar esse maldito 
veneno. (Pequena pausa) Por que você se casou comigo? 

 T71 Mas não é m~edo [e.d.] de partir 
 

T71 agora, pra T71 O que eu tenho medo é que 
 

T71 cima [s.v.] T71 este 
T72 (peq. pausa) T71 comigo Paulo? 

     

15 PAULO ― Deveria ter feito essa pergunta há cinco anos atrás.  T71 a cinco anos atrás, não? 
     

 JULIANA ― E fiz! E fiz mil vezes a mim mesma.  T71 fiz. Fiz 
     

 PAULO ― Somente eu tinha a resposta.  T71 resposta. Certo? 
     

 JULIANA ― Certo. Mas eu tinha medo de ouvir.   
     

 
20 

PAULO ― Preferiu ficar se torturando. (Tom) Juliana, por favor, tudo isso não tem o 
menor sentido, além de ser muito perigoso. 

  

                                                 
• T72* terrìvelmente (L. 3) T71, T72* poderiamos [s.a.] (L.4) T71 fôr (L.5) T72 mêdo (L.10) T71, T72 mêdo (L.11) [nas duas ocorrências] T71 jôgo (L.12) T72 jõgo (L.12) T72* pausa [e.d.] 
(L.12) T72 paura [s.a.] (L.12)T71 madito [e.d.](L.13) T71 ( pequena (L.14) T72 (peq. (L.14) T72 ha [s.a.] (L.15) T71 pPaulo [e.d.] (L.17) T71, T72 Sòmente (L.17) T71, T72 mêdo (L.18) T71 
(tom (L.19) T72 favôr (L.19). 
49 Cortes: T71 porra nenhuma T72 pôrra.. 
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5 

JULIANA ― Eu sei. Mas, eu quero correr o risco. Estou pagando pra saber. Esta 
resposta está me envenenando há cinco anos. Que tinha eu quando você me 
conheceu? Sucesso? Nada mais vazio do que o sucesso de uma atriz?!!! Umas 
palmas, algumas flores, reportagens, autógrafos e, na maioria das vezes uma 
casa vazia que a espera. Tudo transitório, inclusive o carinho. E a gente se 
apegando a uma sucessão de mentiras. Acreditando na imagem falsa. 
Vendendo esta falsa imagem para um público que também precisa desta 
mentira. É a engrenagem! A máquina… 

 T71 o risco. Esta pergunta está 

 
T71 Sucesso?… T71 atriz. T72* atriz?! 
 

T72 flores[s.v] 
 

T72* no carinho.  
 
 
T71 mentira.[fim de réplica] 

     

 
10 

PAULO ― Pode me explicar o porquê do masoquismo, da autoflagelação? (Indo até 
ela tentando convencê-la com carinho) É tarde. É muito tarde. Vamos dormir. 

 T71 flagelação? Por favôr, Juliana. ( indo T72* “porque” 
 

T71 ela, e  T71 tarde. Muito 
     

 JULIANA ― (Reagindo ao carinho) É isso. Vamos para a cama. Nossas peles têm um 
diálogo perfeito. (Foge do abraço) Não, Paulo! Hoje, quando o sol nascer, 
uma verdade terá nascido para nós dois. 

 T71 Juliana – É isso 
 

T71 perfeito [s.p.]( foge ao carinho) T71 Paulo. 
T71 dois. Temos que dizer tudo. T71,T72* Não [s.v.] 

     

 
15 

PAULO ― (Até agora ele foi de uma certa maneira conciliador. De agora em diante, 
sem quase nunca perder a aparente tranquilidade, ele assume a decisão 
tomada) Está bem. Eu topo. Com uma condição: não vale recuar, como você 
já fez antes. Vamos até o fim. 

•  
 

T71 a tranquilidade aparente, 
 
T71 fim ~  [e.d.]     - Dê no que der. 

     

 JULIANA ―Você concorda então. Concorda que há algo de muito errado entre nós dois.  T72*, T71 concorda [s.v.] 
     

 
20 

PAULO ― Sempre houve, Juliana. Sempre. Há sempre algo de muito errado quando 
um preto se casa com uma branca. 

 T71 Sempre há algo T72* houve [s.v.] 

     

 JULIANA ― (Se assusta. Era a última coisa que ela esperava ouvir. Fica sem 
resposta.) 

 T71 assusta. não era bem isso que ela esperava 
ouvir)[fim de réplica] T72* resposta [s.p.](L.22) 

     

 PAULO ― Não tem consciência disto por acaso?   
     

 JULIANA ― Paulo, cor não existe!!!  T71 existe. 

                                                 
• T71 a cinco  (L.2) T72 ha [s.a.] (L.2) T72 o carinha [e.d] (L.6) T71, T72 tambem[s.a.](L.7) T72 à A máquina… (L.8) T71, T72*, T72 por que [s.a.](L.9)  T71 auto-flagelação (L.9) 
T71, T72* convence-la [s.a.](L.10) T72* tem [s.a.] (L.11) T71 êle (L.14) T71 quasi (L.15) T71 Não (L.16) T72* ouvir.. (L.21) T71 desto [e.d.](L.23) T71, T72* côr (L.24). 
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 PAULO ― Como não existe? E os porteiros de alguns prédios, que mesmo me vendo 
vestido de branco rico, me mandam subir pelo elevador de serviço? E aquele 
hotel do Rio Grande do Sul que “esqueceu” de anotar a reserva do casal Dr. 
Paulo Bispo da Silva e Senhora, quando viram que Dr. Paulo era negro. 

  
 
 

T71 hotel que "esqueceu" 
T71 negro? 

     

5 JULIANA ― Não processamos aquele hotel porque você não quis. Existe a lei…   
     

 
 
 
 
10 

PAULO ― (Cortando) Eu sei. Eu sei. A lei Afonso Arinos… Mas, Juliana, eles 
sempre se saem muito bem. Inventariam mil reservas. Lotariam o hotel por 
um passe de mágica. Depois, se a Lei existe, se ela se fez necessária, foi para 
remediar um mal. A lei é sempre uma consequência. Um efeito e não uma 
causa. Um remédio e não, a doença em si. 

• T71 Arinos de 1.[912]m Eles sempre 
 

T71 reservas,  
 

T71 mágica. E se a lei existe [s.v.]Juliana, se ela 
T72*existe[s.v.] 
 

T72* não [s.v.] 
     

 JULIANA ― E eu que pensava que você estivesse acima de tudo isso. Que esta espécie 
de coisa não existisse pra você. 

 T72*PAULO -  
T71 te atingissem. [fim de réplica]T72* existissem 

     

 
 
15 

PAULO ― Me julgava um alienado aos problemas de negro neste país tão somente 
porque eu consegui uma posição social e econômica superior à grande 
maioria dos meus irmãos de cor. Por que eu fui além dos lugares permitidos? 

 [T71 não traz esta réplica] 
 
 

T72* seus irmãos 
     

 JULIANA ― Que é isso de lugares permitidos?  [T71 não traz esta réplica] 
     

 PAULO ― Futebol, Samba e Carnaval, Pelé, Milton Nascimento, Portela e 
Mangueira. “Negro é sensacional, é dono da festa do Povo, é dono do 
Carnaval”. Na quarta-feira volta à sua marmita. Pensou que eu era um 
alienado Juliana? 

 [T71 não traz esta réplica] 
T72* sensacional [s.v.] T72* Povo [s.v.] 

     

 JULIANA ― Não… não é assim. Nunca me detive para pensar. Não te vejo como um 
negro, te vejo apenas como um homem. UM ser humano como outro 
qualquer. 

 [T71 não traz esta réplica] 

     

                                                 
• T72* mesmo se [e.d.](L.1) T72* verviço [e.d.] (L.2) T71 por que (L.5) T71 quiz (L.5) T72* êles (L.6) T71 lotariam (L.7) T72* coisas [e.d.](L.12) T72* côr (L.15) T72* 
quarta feira (L.19). 
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5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

PAULO –– Sabe, Juliana, quando eu era criança, muito criança ainda, nem sabia o que 
era ser um negro. Até que um dia ouvi de um amigo de meus pais de criação. 
“O Paulinho é um amor. É um preto de alma branca”. Corri para a cozinha e 
me joguei nos braços de minha mãe e, contei a ela o grande “elogio” que 
havia escutado. Ela me olhou com os olhos muito tristes e comentou: “É isso 
mesmo, meu filho, preto pra ser bom, carece pelo menos ter alma branca”. 
Senti que alguma coisa estava errada. Me lembro que perguntei: “E alma tem 
cor, mãe?” E foi neste instante que tudo começou aqui (aponta a cabeça), 
COR. Um homem de cor. As outras peles são peles apenas, os outros homens 
são homens apenas. Nós… somos pessoas de COR. E nem se diz a cor. É 
vergonhoso, é humilhante talvez. Quem sabe até palavrão. Possivelmente 
houve uma época em que se escreveu: um homem de cor e cinco pontinhos. 
Como a P três pontinhos. Respeitosa. Ou, filho da… quatro pontinhos. Até 
que os pontinhos caíram em desuso e restou apenas: Um homem de cor (Tom) 
Você sabe, por acaso, porque eu saí da Bahia? 

 T71criança[s.v.] eu nem  
 

T71 uma amiga T71pais adotivos.  
 

T71 pra  
 

T71 da minha T71ela, muito feliz, o grande  

 
T71 filho. Preto T71 carece,  
 
T71 E, foi ái que  
 
T71 Nós somos -       homens de côr. 
 

T71 vergonhoso. T71 sabe é 
 
T71 pontinhos:  
 

T72*  de desuso T71 e restou : um 
 

T71 Bahia? Sabe?  
     

 JULIANA ― Você nunca me falou dessas coisas, como é que eu vou saber? • T71 como eu 
     

 PAULO ― (Citando Juliana) “Esta noite, Paulo, teremos que dizer tudo. Essa nossa 
mania de dar a volta por cima, tem que acabar”. Pois bem, estou começando 
do princípio… Vamos em frente. 

 T71 tudo, essa 
T71 acabar”. Continuemos, então. Tudo que está lá, 
dentro de cada um de nós -  tudo tem que sair. Vamos 

     

20 JULIANA ― (Num recuo) Eu não sei mais de nada, Paulo. Não. Sei. Não tenho certeza 
de coisa alguma. Você tinha razão. Nós não devemos… 

 T71 Juliana – (recuando) Eu não sei nada [s.v.] 
Paulo. Não sei T72* nada [s.v.]T71 acho, agora,que 
nós não devemos. Você tinha razão. 

     

 PAULO ― Não, não Juliana. Não vale recuar. O jogo já começou. O seu jogo. O jogo 
é seu, mas eu dito as regras. Já nos jogamos do trampolim, a gente tem que 
chegar do outro lado. Nesse jogo não se perde por desistência.  

 T71 Paulo – Agora não vale  T71 começou Juliana. 
Nós já nos jogamos  
 

T71 lado. Não sabemos […] 
     

25 JULIANA ― Que frieza, Paulo…  [T71 não traz essa réplica] 

                                                 
• T71 cosinha (L.3)T72* triste (L.5) T71 côr (L.8) T71- Aqui (L.8) T71, T72* CÕR [e.d.](L.9) T71 côr (L.9) T72* CÔR (L.10) T72* talvéz (L.11) T71 Pòssivelmente (L.11) T71, T72* côr 
(L.12) T71Ou – filho da : (L.13) T71, T72* côr (L.14) T71 cairam [s.a.](L.14) T71 (citando (L.17) T71 “Esta (L.17) T71 certêsa (L.20) T71jôgo (L.22)T72* tranpolim (L.23). 
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5 

PAULO ― Você brincou demais com coisa séria Juliana… Agora aguente. Já estamos 
dentro d’água. Não temos a menor ideia a respeito do que está do outro lado. 
Não sabemos o que está lá, mas, sabemos a merda50 que está aqui. Aqui está 
tudo poluído, entendeu? Ciúmes, desconfianças mútuas, meias palavras… 
quem sabe… traições. 

  
 

 
T71 mas [s.v.] 
T71 sabe? Até ciumes 
[Em T71, as L. 22-24, f.172 e L.1-5 f.173 formam 
única réplica] 

     

 JULIANA ― (Numa fuga interior) Talvez do outro lado a gente encontre uma ilha, onde 
os ventos me conduzam para o teu abraço, e os pássaros que pousarem no teu 
ombro te falem somente de mim… 

 T71 Juliana – Talvez do 
 

T71 o vento só me conduza 

   •  

 PAULO ― (Um tanto cínico) Autor e peça, por favor…  [T71 não traz essa réplica] 
     

10 JULIANA ― (Ferida e magoada) Não Paulo, não é um texto decorado. É uma verdade 
minha. Desculpe a minha linguagem um tanto poética, às vezes… 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

 
 
 
15 

PAULO ― (Sempre frio) Está bem. Está bem. Mas… não esqueça. Você apontou a 
saída. Não podemos voltar muito menos parar. Só nos resta seguir… Tudo é 
possível. A gente pode até encontrar esta tal de ilha que você falou. Mas  
(Bem ferino) pode ser também que alguma corrente marítima nos pegue e nos 
afaste definitivamente. 

 T71 Paulo – ( sempre aparentemente frio) Já estamos 
no mar Juliana. Já não podemos mais voltar, nem 
mesmo parar. Você deu o sinal de partida, agora, só 
nos resta seguir em frente. Tudo T71 ilha- quem 
sabe?. Tudo é possível… Mas, pode 

     

 
 
 
20 

JULIANA ― (Reassume) Está bem… Onde é mesmo que nós estávamos? Ah! Já sei. 
Por que você deixou a Bahia, Paulo? Se apaixonou por acaso, por alguma 
branca da Tradicional Família Baiana e o casamento, logicamente foi proibido 
pela família, que pegou a jovem donzela e mandou estudar na Suíça. Certo? 

 T71 ( reassumindo) Pois bem. Porque  
 

T71 apaixonou por alguma  
 

T71 casamento foi  
 

T71 a mandou T71 Suiça… 
     

 PAULO ― Daria uma boa foto-novela esta sua história. Mas, não foi nada disso, 
minha querida. 

 T71 querida […] 

     

 JULIANA ― O que foi então, pode-se saber?  [T71 não traz essa réplica] 

                                                 
50 Corte: T71 merda (L.3). 
• T72* idéia T71 T72* poluido [s.a.](L. 4) T71, T72* Ciúmes [s.a.] (L. 4) T71 palavrase [e.d.] (L.5) T72* apitou [e.d.] (L.12) T71 tambem [s.a.] (L.15) T72* marítma 
(L.15) T72* Suica [e.d.] (L.20) T71 bôa (L.21) T71, T72* estória (L.21). 
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5 
 
 

PAULO ― Claro que pode. Não existe nenhuma fotografia minha em nenhuma 
Delegacia colada no quadro “PROCURA-SE”. Não sou marginal recuperado. 
Nada tenho a esconder. Foi tudo muito simples. A família que me criou, tem 
adoração por mim. A minha mãe naquela casa é uma verdadeira rainha. 
Quando ela foi para lá, eu estava com um ano e meio. Puxa vida, como eles 
são legais. E depois, Juliana… com minha mãe, não tem problemas, ela é uma 
preta velha que sabe o seu lugar. 

  
T72* colado 
 

T71 […] minha querida. A família 
T71 mim, e naquela casa minha mãe é  
 

T71 pra lá, pra ser Bábá do Pedro, eu T71 com o ano 
T72 legais [s.p.] Só coração, entende? E depois, com a 
minha mãe [s.v]T71 problema 
[Em T71, as L. 21-22, f.173 e L.3-7 f.174 formam 
única réplica]     

 JULIANA ― Paulo, o que é isso? • 
     

 
10 
 
 
 
 
15 

PAULO ― Isso mesmo que você ouviu! Minha mãe, que a esta altura se senta à mesa 
com a família, por exigência de Pedro e da Tânia, não há quem a obrigue, 
nem a se sentar na sua cadeira de balanço lá da varanda, nos dias de festinhas 
e de reunião. E sabe o que ela diz? “Escuta, meus filhos, vocês gostam de ver 
essa preta velha no meio de vocês brancos, mas tem gente que vai vir aqui, 
que vai se sentir desfeiteado, se visse um negócio desse”. A Babá… a mãe 
preta, é incapaz de criar um problema, simplesmente pelo o que eu te disse: 
“Ela é uma preta velha que sabe o seu lugar”. Mas comigo foi diferente… 

 T71 PAULO – Sim Juliana. Minha T71 na mêsa 
 

T71 do Pedro T71 não quem a obrigue [s.v]  
 

T71 balanço, nos  
 

T72* filhos [s.v.] 
 

T71 esta T71 branco, T71 que vem aqui, que se visse um 
negócio deste, ia se senti desfeitiado.” A Bá… a mãe 
T72*Babá [s.v.] T71  a incapáz  T71 simplesmente 
porque ela é uma preta velha que sabe o seu lugar. 
T71 diferente. Eles […]     

 JULIANA ― Diferente, como?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 PAULO ― Eles me deram os mesmos colégios dos filhos. Nunca soube se houve 
problemas na matrícula. Éramos uns três ou quatro negros apenas no colégio. 

 T71 filhos […] 

     

20 JULIANA ― Colégio particular?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 
 
 
25 

PAULO ― Claro. Os públicos estão cheios de pretos. Meu pai de criação mesmo 
tratou de me conscientizar. Antes mesmo de eu saber o exato significado da 
palavra, me lembro dele com aquele sorriso bom, vendo o Pedro, eu e a 
Taninha brincando no jardim, dizendo feliz: “O negócio é esse: integração”. 
Eu tive uma infância linda, Juliana, junto com Pedro, o meu irmão louro, e 

 T71 […] filhos. Eles mesmos trataram de me conscientizar 
 

T71 Antes de saber 
 

T71 me lembro do sorriso de meu pai de criação vendo  eu 
[s.v.] eu, o Pedro e a Taninha T72* vendo, 
 
T72* linda Juliana! Junto 

                                                 
• T71 êles (L.5) T72* vwlha [e.d.] (L.7) T71 festinha (L.11)T71 dizM (L.12)T72* Bábá a a mãe [e.d.] (L.14) T72* mátrícula [e.d.]  (L.19) T72* Eramos [s.a.] (L.19) T72* 
Tâninha (L.24) T71 êsse (L.24) T72* Pedro e [e.d.]. 
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Tânia, a minha irmãzinha, muito alva, e os cabelos escuros, lindos caindo 
pelas costas. Na adolescência as coisas mudaram! 

T72, T72* Tânia [s.v.] 
[Em T71, as L. 9-16, 17-18, 21-25 f.174 e L.1-2 f.175 
formam única réplica] 

     

 JULIANA ― Começaram a te humilhar, Paulo?  T71 Juliana - Eles 
   •  

 
5 
 
 
 
 
10 

PAULO ― Eles? Nunca!!! Mas… começaram a sofrer por minha causa. Os convites 
para as festinhas em certas casas amigas, vinham sempre com uma 
recomendação muito velada e muito sutil, pra não me levarem. Comecei a 
observar que nos fins de semana estávamos sempre os três juntos; mas sós, e, 
só no colégio, na segunda-feira é que sabíamos como foi a tal da festinha. 
Forcei Pedro a me explicar o que estava acontecendo. Eu tinha naquela época 
uns 15 pra 16 anos. Ele relutou, terminou explodindo, magoado, revoltado, 
ferido: 

 T71 Mas [s.r.] 
 

 
 

T71 recomendação muito delicada T72 levar  
 

T71 juntos; e, só no colégio  
 

T71 foi a festinha.  
 

T71 aconrecendo[e.d.]. Ele relutou,  
 
T72* ferido. 

     

 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

  (Som. Voz de Pedro – Não adianta Paulinho, ou esses filhos da puta51 nos 
aceitam com você ou nós não vamos mais em porcaria de festa nenhuma. 
Você é nosso irmão. Como a gente cantava em criança:  
 

Somos três irmãozinhos 
Que se querem com amor  
Somos três irmãozinhos 
Cada um de uma cor. 
 

Uma rosa é uma rosa 
Não importa sua cor 
Vermelha, branca, amarela 
Ela é sempre uma flor. 

 T71 Pedro off, gravada –T71 adianta Paulinho… ou 
êles nos aceitam T72* Paulinho. Ou T71 vamos em 
lugar nenhum T72* vamos a   T71 vamos sair em  
T72 criança: Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
• T71 irmansinha (L.1) T72* alvo [e.d.](L.1) T72* Êles (L.4) T71 viam (L.5) T71 sempre em [e.d] (L.5) T72* Começei (L.6) T71, T72*, T72 estavamos [s.a.](L.7) T72 segunda feira (L.8)T71, 
T72*, T72 sabiamos [s.a.] (L.8) T72* e que [e.d.](L.9) T72* prá (L.10) T71, T72 SOM – (L.12) T72* “Não (L.12) T72 êsses (L.12)T71,T72 irmãosinhos (L.15) T71, T72 amôr (L.16) T71 
irmãosinhos (L.17) T72 irmãsinhos (L.17) T71,T72*, T72 côr (L.18) T71,T72*, T72 côr (L.20) T71 Vermelha-branca-amarela (L.21)T71,T72*, T72 flôr (L.22).  
51 Corte: T71, T72 filhos da puta.  
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  A canção continua com superposição com câmara em eco - Ou nos aceitam 
com você… ou nos aceitam com você. Corta o som. Ele se levanta, serve-se 
de um drink e acende um cigarro) 

 T71 repete a canão    canção e com  
 

T71 VOCÊ, T71 VOCÊ – Corta o som. Ele serve-se de uma 
bebida ou acende um cigarro) T72 levanta [s.v.] 

     

 
5 

PAULO ― Não sei qual dos dois sofreu mais naquela noite. Éramos muito garotos. 
Mas sentíamos pesar sobre nós toda a maldade, toda a injustiça do mundo. 
Deixei passar uns dois anos. Quando completei 18 anos, os convenci que 
queria estudar no Rio. Inventei mil desculpas. 

 T71 Paulo – Passou um tempo. Uns mêses…. Deixei 
a coisa esfriar, e os convenci que queria estudar no 
Rio, que já tinham feito demais por mim, etc, etc.  
T71, T72* anos [s.v.] 

     

 JULIANA ― Não disse a verdade?   
     

 
10 

PAULO ― Não. Até hoje não sei se eles sabem o verdadeiro motivo da minha “fuga”. 
A verdade é que eu não aguentava mais vê-los sofrer por minha causa. 

 T71 […]Até  
T71 verdade,  
[Em T71, L.4-7 e L.9-10 formam uma réplica] 

     

 JULIANA ― Muito bonita a sua atitude.   
   •  

 
 
 
15 

PAULO ― Ou muito covarde, não sei bem. Sei apenas que é muito triste a gente se 
separar de tudo que se ama, pessoas, lugares, a casa da infância, pelo simples 
fato de ter a pele negra. (Um curto silêncio) Por que você se casou comigo, 
Juliana? 

  
T71 tudo o 
T71 ( pausa) Porque você casou T72, T72* comigo 
[s.v.]  

     

 JULIANA ― Eu te amo, Paulo.   
     

 
 
 
20 

PAULO ― (Intencionalmente frio) Só por isso? Por que uma mulher branca, atriz de 
sucesso, bem nascida, se casa com um negro em início de carreira, que nem 
sabe quem é o seu verdadeiro pai? Só amor bastava pra enfrentar tudo o que 
enfrentou? Família, imprensa, arriscar perder o seu público… 

 T72 branca [s.v.] 
 

T72* nascida [s.v.] T71 carreira [s.v.]  
 

T71 quem o  
 

T71 enfrentou? [fim de réplica] 
     

 JULIANA ― E você duvida por acaso?   
     

 PAULO ― Ô… e como!!! Não foi solidão? Não foi por ter sido eu o único homem   
                                                 
• T72* “os nos aceitam... com você”(L.123) T72*, T72 Eramos [s.a.] (L.4) T72 maquele (L.4)T72 garôtos (L.4) T72* pezar (L.5) T72* tôda maldade (L.5) T72 tôda a 
injustiça (L.5) T72*, T72  êles (L.9) T71, T72* fuga  [s.asp.] (L.9) T72 verdade pe [e.d.] (L.10) T72*, T72  pelos (L.13) T72, T71 pessôas (L.13) T71, T72* 
(intencionalmente (L.16) T72 como**!!!  (L.21) T72 única (L.21). 
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que te quis realmente? Não fui para você a “tábua do náufrago”? (Como se 
expressasse o pensamento dela) “Não importa o que seja, contanto que me 
tire dessa puta51 fossa, dessa solidão absurda; ele me ama, me fará companhia, 
e me dará cama” (Tom) Todo preto é bom de cama, não é assim que se diz? 

T72 que quiz T71 fui eu T71 a… “tábua 

 
T71, T72* companhia [s.v.] 
 

T71 cama” – Todo T71 diz? Bem animal, bem primitivo 
    

5 JULIANA ― Paulo, você enlouqueceu? Olhe bem o que você está dizendo.  T71 Olhe o que T71 dizendo… 
     

 PAULO ― Estamos no meio da travessia, não podemos parar.  T71 travessia…  
   •  

 
 
 
10 

JULIANA ― Está bem. Vamos em frente. Mas, meu querido, esta merda de mulher52 
enterrada até o pescoço na fossa e que ninguém queria realmente, quase 
alcoólatra, e mais velha do que você, mesmo assim ela podia (hesita e joga) 
lhe ajudar a vencer na vida. Foi por isso que você casou com ela? 

 T71 Mas, esta merda de mulher, enterrada na fossa 
 

T71 a que T71 realmente, mais velha do que você, 
T72 mais velha do que você quase alcoolatra, enterrada 
até o pescoço na fossa e que ninguém queria realmente, 
mesmo T72* ir  ajudar T71 ela, não? 

    

 PAULO ― Por isso também. Ninguém se livra das implicações objetivas. Você não 
disse isso? Eu também, Juliana. Sou igual a todo mundo. Não sou pior nem 
melhor que ninguém. E, se a gente gosta de alguém que por acaso pode nos 
oferecer outras vantagens tanto melhor. Isso não invalida o amor. 

 T71 Paulo – Talvez, ou por 

T71 tambem[s.a.] [s.v.]  

T71 alguem[s.a.], T71 – por acaso –  

T71 vantagens, T71 invalida nem suja o amor. 
     

15 JULIANA ― Quer dizer que se apesar de tudo não tivesse condições pra te promover, 
você… 

 T71 - se eu além de tudo, T71 para 

     

 
 
 
20 

PAULO ― (Cortando) Inicialmente, eu não estava exposto a venda como os meus 
antepassados estiveram nos mercados, nos portos à chegada dos navios 
negreiros. “Olhem sinhazinhas, olhem senhoras brancas, exigentes, sádicas e 
estéricas, examinem bem, que belo espécime. Ele é jovem, forte, bons dentes, 
bons músculos, bom para a colheita, para a cata do ouro e para o açoite!” 

 T71 (cortante) T71 venda. Não estava a procura […] 
 

     

 JULIANA ― (Horrorizada tapa os ouvidos. Ele vai a ela, desmancha o gesto 
obrigando-a a ouvir) 

 [T71 não traz essa réplica] 

                                                 
• T72, T71 quiz (L.1) T72* tábua do náufrago [s.asp.] (L.1) T71 naufrago [s.a.] [s. asp.] (L.1)  T71 (como (L.1) T72 êle (L.3) T72 cama” –  (L.4)  T72* vocÇe [e.d.](L.5) T71, T72*, T72 
ninguem [s.a.](L.8) T71 hezita (L.9) T71 Ninguem [s.a.] (L.11) T71 tambem [s.a.](L.12) T71,T72* ninguem [s.a.](L.13) T72* alguem [s.a.](L.13) T72* sinhasinhas (L.19) T72* espécimem 
(L.20).  
52 Corte: T71 puta fossa, T72 puta (L.3) T71 merda de mulher (L.7). 
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 PAULO ― Ouviu bem, Sinhazinha? Ouviu bem, minha Yayá? Eu não estava exposto 
à venda, nem a procura de quem estava me oferecendo mais vantagens como 
um prostituído. Por favor, Juliana, me respeite. 

 T72* Ouviu, bem [s.v.] T71, T72* bem [s.v.][nas duas 
ocorrências] 
 

T71 […] nem procurava quem  
[Em T71, L17 f.177 e L2-3 f.178 formam  única réplica] 

     

 JULIANA ― Você por acaso percebeu o quanto me agrediu dizendo tudo isso?  T71 agrediu quando disse tudo o que você me disse? 
     

5 PAULO ― Faz parte do jogo que você iniciou… o que significa aquele seu – apesar 
de tudo. 

 T71 iniciou. ( retomando a frieza)E… o que é que 
você quiz  dizer com aquele – além de tudo? 

     

 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 

JULIANA ― (Tenta dar uma de atriz, iniciando um tanto fresca, não aguenta termina 
amarga) Os meus inúmeros casos, meu querido. Toda a cidade comentava, 
estava em todas as colunas sociais e nas revistas chamadas especializadas. A 
imprensa marrom faturou muito às minhas custas. Se fosse uma Maria dos 
Santos… mas… Juliana Rezende!!! Era notícia… seus amores, suas fossas, 
seus pileques… tudo exposto nas bancas de revista, com as mais belas e mais 
sedutoras embalagens pro mercado de consumo. As lágrimas, o desespero, 
tudo devassado, tudo muito público. Sem o menor respeito… tudo deturpado. 
O que foi amor, o que se sofreu, o que foi dor mesmo, fica tudo muito barato, 
vulgar… notícia… como a estrela de um filme ou lançamento de uma novela 
de televisão. Nem a morte se respeita! Só uma coisa importa: faturar em 
cima… (Revoltada) Merda de vida!!! 

 T71 ( decide e tenta T71 fresca [s.v.] e terminando 
muito amarga)  

 
T71 marron faturava T72* marrom,  

T71 Rezende [s.e.] T72* amores [s.v.] 

T71 em bancas T71 belas e sedutoras  

T71 para o  

T71 respeito- truncado deturpado. 

T71 mesmo [s.v.] fica enlameado…. [fim de réplica] 

   ••••  

 
20 

PAULO  ― (Muito tranquilo) Sabe Juliana, eu sempre achei muito bacana as mulheres 
de muita vivência. Vivência em todos os sentidos. Em sexo, o importante não 
é ser o primeiro para a mulher que se ama, é ser o último. E a mim pouco se 
me dá se estas vivências são do conhecimento público, ou se somente ela sabe. 

 T71 ( cortando e muito T71 baca as mulheres 
T71 vivência. O importante, não é ser o primeiro, é 
ser o último para a mulher que se ama. E a mim,  
 

T71 experiências  T71 ela e os caras sabem. 
     

 
 
25 

JULIANA ― É, é muito legal isso que você disse. Mas… em tese, meu caro, em tese. 
Me desculpe, mas eu não acredito na sinceridade do que você falou. Me 
perdoe, mas eu não creio. 

 
 

 
 
T71 mas, T71 creio […] 

                                                 
•••• T72* Sinhásinha (L.1) T72* a venda [s.a.](L.1-2) T72* Esva [e.d.] (L.2) T72* inumeros [s.a.](L.8) T71 Tôda (L.8) T71 culuna[e.d](L.9) T71,T72* fôsse (L.10) T71,T72* 
era (L.11)  T71 maores [e.d.], (L.11) T71 pileques…. (L.12) T72* pró (L.13) T72* depassado [e.d.](L.14 )  T71, T72* dôr (L.15) T72* bacana das [e.d.] (L.19) T72* muito 
[e.d.] (L.20) T71 sòmente (L.22) T71 do que do que você [e.d.] (L.25) T71  perdôe (L.25). 
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 PAULO ― Problema seu. Seria muito melhor para você mesma, se acreditasse.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
 
 
5 

JULIANA ― Você gostaria de ser assim. Diz e pensa que é assim. Mas Paulo, ninguém, 
ninguém, entendeu? Se liberta de dois mil anos de civilização ocidental por 
um passe de mágica, ou porque leu este ou aquele livro. No fundo, no fundo, 
você está sempre desconfiando de mim. Não crê sequer que eu me casei com 
você pura e simplesmente porque te amo. Como é Paulo? Você foi para esta 
coroa melancólica, a tábua de salvação naquele caos que eu estava metida 
quando você apareceu. 

 […] T71 Diz que é assim.Mas  
 

T71 ocidental cristã  
 
 

T71 eu casei  
T71 porque eu te amo. ( agressiva) Você  
T71 melancólica [s.v.] e desencantada  
T71 estava quando  

    [Em T71, L23-25,  f 178, L2-8 f. 179, formam única réplica] 

 PAULO ― (Irritado) Quer parar de uma vez por todas com esta estória de idade? • T71 idade! 
     

10 JULIANA ― Mas é um fato biológico, meu querido.  T71 querido! 
     

 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 

PAULO ― Pode ser. Para os médicos, e cronológico para o escrivão. No 
relacionamento humano é outro papo. São muito engraçadas as pessoas. São 
tão contraditórias em seus conceitos e preconceitos que chegam a ser 
ridículas; declaram-se pra frente, sem preconceitos, porque gostam de negros, 
mas em compensação implicam com judeus, homossexuais, e até com pessoas 
de mais de 30 anos. Estão mesmo rotulando as pessoas pela cor, raça, uso do 
sexo, e até por terem vivido mais ou terem vivido menos. Fulano é negro, 
beltrano é judeu, sicraninho é bicha, e aquela dona é coroa. Idade Juliana, é 
um papel. Uma certidão de nascimento. As pessoas ao nascer já recebem o 
seu carimbo. Raça, cor, idade. Até se seus pais foram para a cama com ou 
sem o consentimento público, está lá impresso, assentado. É o rótulo imposto. 

 T71 médicos [s.v.] e cronológico  
T71. São engraçadas as.  
 
T71 frente [s.v.] preconceitos [s.v.] 
 
T71 Estão sempre  
T71 mais, ou menos. Idade Juliana [s.v.]   
 

 
T71 côr da pele, se os seus T71 pra  
T71 consentimento da organização está lá. Impresso, 

     

 JULIANA ― Você esquece Paulo, que mais do que nunca vivemos na era dos jovens. 
Há toda uma máquina ao redor disto. É a moda jovem, a música, o cinema, o 
Teatro. 

  
T71 música jovem   
T71 teatro […] 

     

25 PAULO ― E toda a publicidade do mercado faturando lindamente em cima. A 
juventude passou a ser mercadoria… 

 [T71 não traz essa réplica] 

                                                 
• T71 ninguem – ninguem [s.a](L.2-3) T71 entendeu?– se (L.3) T71 doismil (L.3) T71 civilisação (L.3) T71 êste (L.4) T72* descondiando (L.5) T72* crer siquer (L.5) T72, 
T71 (irritado(L.9) T71 pessôas (L.12) T71 pessôas (L.15) T71 pessôas (L.16)T71,T72* côr (L.16) T71 pessôas (L.19) T72* côr (L.20) T71 impôsto (L.21) T71 teatro (L.24). 
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5 

JULIANA ― (Sem ouvi-lo) É uma agressão persistente. E tudo acontece de repente. Um 
dia a gente vai às compras e o vendedor diz: “pois não, minha senhora”. É o 
primeiro choque. A gente pensa que ele está querendo gozar com a cara da 
gente. Olha pra ele, e ele está muito sério, muito gentil, tentando apenas ser 
agradável. Ao chegar em casa, o exame duro diante do espelho; duro e cruel. 
E vem à mente, o verso de Cecília Meireles: “Em que espelho ficou perdida a 
minha face?”  

 T71 […] teatro. É uma agressão constante, contínua 
e persistente. T71 repente: T72* não[s.v. ] 
 

T71 gozar a cara 
 

T71 duro no espelho- duro e cruel. E vem à mente[s.v]  
 

[Em T71, L22-24,  f 179, L1-7 f. 180 formam única 
réplicas] 

     

 
 
10 
 
 
 

PAULO ― E deve ser realmente desesperador se toda uma vida foi dedicada pura e 
simplesmente a esta face, e lá dentro estava tudo oco, vazio. (Tom) Se o 
tempo enruga o rosto, pode cada dia fazer o ser humano mais bonito como 
gente, entendeu? É uma questão de saber viver apenas. Mas estão todos 
voltados para o invólucro, para a embalagem. As rugas, as linhas do corpo, e 
o que acusa a balança…  

  
T71 vazio. Se  
 

T71 o rosto [s.v.] T71 dia mais fazer 
T71 vivier [e.d.], apenas.  
T71 embalagem: a côr da pele, as rugas do rosto, as 
linhas T71 corpo o que  

   •  

 
15 
 
 
 
 

JULIANA ― Paulo, entenda pelo amor de Deus. Eu gostaria, juro que gostaria de 
acreditar em você. Houve uma época, ainda muito jovem que eu pensei que 
fosse assim e sonhava com um amor assim livre, liberado de qualquer 
barreira, obstáculo, convenção ou preconceito… Mas… eu vivi… e era tudo 
mentira. As pessoas em que eu mais acreditei, todas, todas estavam 
mentindo… e nem sequer eu  podia entender porque, porque mentiam tanto. 

 T71 entenda, T72* juro,  

T71 muito garota  
 
 

T71 convenção, preconceito tudo, tudo… tudo seria 
nada. Mas, eu vivi… T71 mentira…  
 

T71 E, eu nem entender por que mentiam tanto… 
     

20 PAULO ― Por que então será um negro o único a ser honesto com você?   
     

 JULIANA ― Paulo!!!   
     

 
 
 
25 

PAULO ― Sim, Juliana. Você já disse. Você me atingiu, acertou na mosca. 
Francamente, eu nunca pensei que você tivesse coragem de um dia me atirar 
na cara, tudo aquilo que você fez por mim. No mínimo deve ter pensado que 
eu planejei tudo, não? Bastava ser visto com você em mais de duas festinhas, 
umas três estreias para já ser notícia. Você me promovia, não era isso? 

 T71, T72* Sim [s.v.] 

 
T71 mim, 

                                                 
• T72* senhora” – (L.3)T71 êle (L.4) [nas duas ocorrências] T72* tôda (L.8) T71, T72* ôco T71, T72* envólucro (L.12) T71,T72* fôsse (L.16)T71 ṕessôas (L.18) T71 
siquer (L.19) T71 porque (L.19) T71 corágem (L.23). 
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5 

JULIANA ― (Com a mais absoluta sinceridade) Francamente Paulo, eu nunca pude 
entender… No dia que descobri que te amava, pensei que ia enlouquecer. Eu 
não queria mais amar ninguém. Queria mesmo era curtir a minha solidão. Por 
que um homem, inteligente, bacana, bonito, jovem, com uma carreira pela 
frente, haveria de escolher a mim… uma coroa… uma triste coroa! Tinha que 
haver um outro interesse… 

  
 
 
 
T71 homem, bonito, jovem, com 
T71 a mim,,, a mim… uma corôa … uma triste 
corôa! T71 que ter um 

   •  

 
 
 
10 

PAULO ― Eu te amo, Juliana. Vamos até admitir que seja bem mais moço que você. 
Bem… o “porque” nunca me interessa. Talvez eu seja um Édipo. E se for? E 
que mal há nisso? Não vejo grilo nenhum. Acho até perfeitamente normal. E 
tem mais, Juliana: Quem foi que disse que em amor forçosamente o homem 
tem que ser o mais velho? Os animais quando acasalam sabem por acaso as 
suas idades? 

 T72* amo [s.v.] Juliana. O porque nunca me 
interessou. Talvez T71 fôr. Que mal  
 

T71 normal. E quem foi que disse que forçosamente 
em amor o homem tem que ser mais velho que a 
mulher? […] 

     

 JULIANA ― Não somos animais, Paulo.  T72* animais [s.v.] [T71 não traz essa réplica] 
     

 
15 

PAULO ― Você me entendeu. A mulher permanece mais tempo fêmea que o homem 
se conserva macho. Certo? Hei Juliana? Quem foi que disse? Os mesmos que 
garantiram que a terra era plana? Que o homem jamais iria à lua? Que 
garantem que só a terra é habitada? É mais um preconceito apenas. 

  
 

T71 […] mulher? Os mesmo que disseram  

 
 T71 ser habitada? –Para mim […]  

     

 JULIANA ― É impressionante a sua segurança.  [T71 não traz essa réplica] 
     

 
20 
 
 

PAULO ― É somente porque acredito no que estou dizendo. Para mim Juliana, o 
anormal é a rejeição da figura da mãe. Ter a figura da mãe como ideal de 
mulher e sair por aí em busca da companheira que a gente possa também 
colocar a cabeça no colo e guiar a gente pela vida a fora, eu acho 
absolutamente normal e humano. E tem mais: nunca me interessou muito 
saber porque você me quis. O importante era você aceitar, me querer. Mas 
você, July, tem a mania de valorizar o “porquê” das coisas. O porquê do 
amor, do sexo, das palavras. Amor é. E fim de papo. 

 T71 […] Para mim,  
 

T72 normal  
 

T71 mulher, T71 pela aí  
 

T71 vida, eu  
T71 mais [s.d-e-p]  
 

T71 querer; mas você Juliana T71 super valorisar os 
"porques" das coisas. O por que do amor, o por que do 
sexo. Amor É. Fim de papo. T71, T72* porque [s.a.][nas 
duas ocorrências] 

                                                 
• T71 (com (L.1) T72* no (L.2) T71 inguem [e.d.] (L.3) T72* Porque (L.4) T71 corôa (L.5) T71 fôr (L.8) T71 tambem [s.a.](L.21) T71, T72* quiz (L.24) T71 por que (L.24) 
T71 por que (L.25). 
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5 
 
 
 
 
10 
 
 
 

JULIANA ― (Completamente alheia) O noivo da minha prima me deu uma boneca 
muito bonita. Um lindo rosto, lindos braços, lindas pernas e um lindo vestido. 
Fui mudar a roupa da boneca e descobri que tinha um corpo de pano. Cortei o 
corpo com uma tesoura – estava cheio de capim seco. Uma imensa revolta me 
possuiu. Tinha que me vingar dele. Sim, Paulo. Eu amava as minhas bonecas 
de pano. Mas eram bonecas de pano. As bonecas de louça, eram de louça… 
Mas aquela era uma coisa falsa, mentirosa. Esperei a hora que ele estivesse 
noivando com a minha prima, devidamente policiado pela família. Entrei na 
sala com a boneca despida, capim saindo pela barriga e o enfrentei: “Isso é 
boneca que se dê a ninguém?” Saí correndo, joguei a boneca no rio que 
passava na fazenda. E ali na beira do rio chorei. Chorei muito. Tinham me 
enganado pela primeira vez… E… ficou esta mania terrível: dissecar, 
dissecar, dissecar. 

 T71 JUliana – (recordando)  
T71 lindas pernas, lindos braços  
T71 o corpo 
T71 tesoura, 
T72* Sim [s.v.] T71 Paulo, eu  
T71 pano; mas, T71 eram de louça; mas 
T71 êle estava "noivando"  
 

 
T72* correndo [s.v.] T71Rio, e chorei  
 
T71 dissecar… dissecar. 

     

 
15 

PAULO ― E aqui está, diante de você, mais um boneco que você precisa revolver as 
entranhas. 

 T71 E,  

     

 JULIANA ― (Sem ouvi-lo) E, eu tenho medo, principalmente de ser eu um grande 
engano para mim mesma. Estou sempre com a tesoura na mão voltada para 
dentro, me rasgando, me violentado, me inquirindo, me dissecando. 

 T71 Juliana – ( sem tomar conhecimento do que ele 
disse) T71 mão,  
 

T71 dentro, me abrindo, me violentando, me 
revolvendo, me dissecando. 

     

 PAULO ― E foi assim que você destruiu todos os amores da sua vida, Juliana? • T71 Paulo – Foi   T71 Juliana… 
     

20 JULIANA ― Talvez…  T71 Talvez. 
     

 
 
 
 
25 

PAULO ―– Pessoas com as quais você convive, não são personagens que você deve 
vivê-los. Estes sim, disseque-os, mas respeite os seres humanos. (Um curto 
silêncio. Ela olha para ele, como se de repente, ele houvesse iluminado uma 
área escura do seu ser) É isso aí, minha querida. Todos nós temos o nosso 
capim seco. Ninguém está obrigado, por este ou aquele motivo, mesmo por 

  
T71 humanos [fim de réplica] 
 

T71 Juliana - ( Olha para  
 

T71 Paulo – É T71 isso mesmo, T71 querida…. Mas, 
estamos no meio 

                                                 
• T71 mudas [e.d.](L.3) T72* descobrir (L.3) T71 sêco (L.4) T71 dêle (L.5) T72* era (L.6) T72* ninguém”? (L.10) T71 mêdo (L.16) T71 tezoura (L.17) T71 Pessôas (L.21) 
T71 Êstes (L.21) T72* vive-los [s.a.](L.22) T71 para êle (L.23). 
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amor, expor o seu próprio capim… (Juliana não sabe o que dizer. Está 
perdendo terreno. Ele espera que ela diga alguma coisa) Bem… mas… não 
esqueça, estamos no meio do oceano. Não podemos parar. Quem sabe que 
tempestades ainda virão? 

 
 
 

T71 oceano, não 
[T71 traz a réplica tripartida] 

     

5 JULIANA ― (Jogando-se nos braços dele) Não Paulo! Pelo amor de Deus não. Eu sei 
que não vou aguentar. (Completamente envolvida pela situação) Eu estou me 
afogando… (É quase um grito de náufrago) 

 T71 se jogando T71 Paulo. Não! Eu sei  
T71 situação, grita abafadamente) Eu 
T71 afogando…. [fim de réplica] 

     

 PAULO ― (A recebe com amor. Logo depois reassume a sua frieza. Afasta-a de si, 
serve Juliana de mais um drink) Tome, beba. 

 T71 Paulo – ( quasi  se deixa vencer. Reassume. 
Serve Juliana de mais um drinck) Tome, beba. (Ele 
está disposto a tudo) 

     

10 JULIANA ― (Reassume depois de alguns goles) E a Dayse? • T71 Juliana – (Bebe – reassume, com cerata [e.d.] dose de 
ódio)     

 PAULO ― E o Osvaldo?  T71 Paulo – ( sempre aparentemente tranquilo) 
     

 JULIANA ― A pergunta é minha. Não fuja.Você não pode mais negar depois de hoje. 
Depois de tudo que eu vi e ouvi. 

 T71 mais me enganar  
T71 hoje, depois 

     

 PAULO ― Quer mesmo saber?  T71 Paulo – ( quasi cínico) 
     

15 JULIANA ― Não precisa dizer mais nada. Criôla racista! Pensa que eu não entendi as 
gozações que ela fez porque você é casado comigo? 

 T71 dizer nada 
T71 ela te 

     

 
 
 
20 

PAULO ― (Quase para si mesmo) E não foi só hoje, e não é só ela. Os brancos se 
revoltam quando um negro ousa “sair do seu lugar”. Está apurando a raça é o 
que eles dizem. Assim como os cavalos de corrida. Os cães de kennel club, os 
touros… Os outros negros se sentem violentados, atingidos, ou traídos. Os 
grilhões ainda estão em nossos pulsos, e as palavras, as atitudes, são os 
açoites do pelourinho. Escravidão que não acaba nunca. Nem o amor nos 
liberta. 

  
 
T71 corrida , cães, ou touros 
T71 atingidos. Os grilhões  
 
T71 nunca, nem 

                                                 
• T71, T72* (completamente (L.6) T72* sí (L.8) T71 Dayse )[e.d.] (L.10) T72* da tudo(L.13) T71 Criola [s.a.] (L.15) T71 nãõ [e.d.] (L.15) T71 quasi (L.17) T72* se 
mesmo (L.17) T71 – está (L.18) T72* lugar”, [e.d.] (L.18) T72* roça [e.d.] (L.18) T72* êles (L.19) T72* traidos [s.a.] (L.20) T72 amôr (L.22). 
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 JULIANA ― Não divague, Paulo. Dayse é jovem e linda, e, como toda negra, muito 
sexy. Deve ser ótima de cama, não? 

 T71 divague [s.v.]Paulo. Ela  T72 negra [s.v.] 

     

 PAULO ― Não Juliana, nem tanto.   
     

 
5 

JULIANA ― (Absurdada, não acreditando muito no que ouviu) O que foi mesmo que 
você disse? 

 T71 ouviu. T71 foi que 

     

 PAULO ― Exatamente o que você ouviu. (Tom) Mais um preconceito. Toda negra é 
mulher fácil e boa de cama. Sem essa Juliana. Você não é negra… mas… 
quantos homens você já tinha conhecido na idade da Dayse? Ela tem 23 anos. 
Quantos Juliana? 

  
T71 negra, 
T71 Dayze T71 anos? 

     

10 JULIANA ― Vá! Atire agora na minha cara. Eu lhe dei as armas… não? Pode usá-las 
agora…  

 T71 Vá, atire na minha cara!  T71 armas, não? Você 
era meu amigo, meu confidente…[fim de réplica] 
T72* Vá! Continue. Eu lhe T72* armas, 

     

 PAULO ― Não estou pretendendo acusar ninguém. Estou apenas tentando destruir 
mais um preconceito com a minha raça. (Pequena pausa - Muito frio, 
cortante quase) Fui para a cama com a Dayse, sim. 

• T71, T72 ninguem [s.a.];  

  

T71 preconceito. ( Pequena pausa – muito 
T72* pra 

     

15 JULIANA ― (Muito sofrido) Quando?  T72*sofrida 
     

 PAULO ― Numa das suas excursões. E daí? Começa que ela não queria o homem, ela 
está muito interessada no diretor do Studio S. 

 T71 queria nada, ou não quer nada com o homem, 

     

 JULIANA ― Criôla puta53!   
     

 PAULO ― Cuidado Juliana. Você também já usou a mesma arma. Certo?   
     

20 
 
 

JULIANA ― (Com um prazer masoquista) Certo. Muito mais certo do que você pensa. 
É isso. É isso que você pensa de mim. Se revelou Paulo. Custou mas saiu. 
Nunca teve coragem de dizer diretamente. Aproveite, já que começou diga! 

 T71 Juliana – (derrotada) Certo… Mas  
 
 

                                                 
• T72 Tôda (L.6) T71, T72 bôa (L.7) T71 estou – (L.12) T71, T72 quasi (L.14) T71 quando (L.15) T71 excursões – (L.16) T71 Criola [s.a.](L.18) T71 tambem [s.a.](L.19) 
T72*, T72 mais (L.21). 
53 Corte: T71 Criola puta T72 puta. 
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5 

Diga diretamente, limpamente. Você não passa de uma prostituta recuperada 
por mim. Te valoriza, não? (Vencida) Foi Paulo… Mas era uma imposição. 
Eu tinha três meses de apartamento para pagar, não podia recorrer a minha 
família… Eu precisava trabalhar naquele filme, ou seria despejada. Era a luta 
pela sobrevivência. Entendeu, Paulo? 

 
T72 não  T71 imposição, Paulo. T72* Usei Paulo… 
 

T71 dois meses T71 pagar [s.v.] 
 

T71 família. T71, T72 filme [s.v.] 
T71 sobrevivência, entendeu T71, T72, T72* Entendeu [s.v.] 

     

 PAULO ― Eu sei, Juliana. Eu sei. Mas você precisa entender que somos todos vítimas 
da mesma engrenagem, e não só você! 

 T71, T72, T72* sei [s.v.] T71 entender, que somos 
todos  T71 você… 

     

 JULIANA ― (Depois de um tempo) Quer dizer que você confessa que foi pra cama com 
ela? 

  

     

10 PAULO ― Confesso. •  
     

 JULIANA ― Nojento! Eu tenho nojo de você. (Parte para esbofeteá-lo. Ele interrompe 
o gesto segurando-a pelos pulsos e fala com um prazer quase sádico) 

 T71 esbofetea-lo [s.a.], ele 
 

T71 pulsos, T71 prazer sádico 
     

 
 
15 

PAULO ― E lhe garanto uma coisa: há mulheres frias, mulheres hábeis, outras 
insatisfeitas ou inexperientes, outras tantas tranquilas ou desesperadas… mas 
esqueça, esqueça toda e qualquer classificação baseada na pigmentação da 
pele. É absolutamente falsa. (Solta os pulsos dela. Acende um cigarro e diz 
intencionalmente cínico) Você é bem melhor do que ela. Pelo menos para o 
meu gosto. 

  
 
 
T71 dela, acende 
 

T71 ela, pelo 

     

 
20 

JULIANA ― (Numa surda revolta) Você fala como se estivesse num bordel: Naná é 
melhor do que Margort? 

 Juliana – ( Com uma revolta surda 
T71 Margôt. 

     

 
 
 
 

PAULO ― E o Osvaldo? Qual dos dois é melhor? Eu ou ele? (Pausa) O Studio S 
venceu a concorrência pelo voto de minerva, dado pelo presidente da 
comissão julgadora Dr. Osvaldo Nunes. Você mentiu. Me disse que foi por 
unanimidade. Pode me explicar por que mentiu Juliana? 

  
 

                                                 
• T72 valorisa (L.2) T71 (depois (L.8) T72* nôjo (L.11) T72* esbofetea-lo [s.a.](L.11) T71 Há (L.13) T71 insastisfeitas (L.14) T72* tôda (L.15) T71 gôsto (L.18) T71 N††a 
(L.19) T71 eu (L.21) T71 pausa  (L.21) T71 êle (L.21) T71 concurrência (L.22) T71 Voê [e.d.] (L.23). 
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 JULIANA ― (Sente-se perdida. O que diz é verdade, mas soa falso) Paulo, se eu 
dissesse a verdade, você com essa mania, com o seu eterno ciúme do Osvaldo 
iria pensar… que… que… Ô meu Deus, por que tudo isso? 

  
T71 você com o seu eterno  T71 de Osvaldo 

     

 
5 

PAULO ― O Maurício da Soma Projetos, nosso concorrente, estava aqui. Gostou da 
insinuação dele? Foi na sua vista: “Acho que a solução é procurar para a 
Soma uma “boa madrinha”… E agora? 

 T71 concurrente [s.v.]  
 

T71 pra 
T71 E agora Juliana? 

     

 
 
 
10 

JULIANA ― (Depois de uma curta pausa, explode. Decidida e tentando controlar-se.) 
É Paulo. É isso mesmo que você disse. Foi voto de minerva sim. Não sei 
quantas vezes a porcaria daquela comissão se reuniu. Pau a pau. Três a três. 
Três queriam o projeto mais barato, três queriam o melhor. Interferi sim. Pela 
primeira vez, em não sei quantos anos, recorri à minha família. 

 T71 pequena pausa, explode, decidida 
 
 
T72 Interferir 
 

     

 PAULO ― Você teve coragem de pedir por mim àqueles racistas? •  
     

 JULIANA   
 

― Tive sim. Por você sou capaz de tudo. Seria capaz até de ir para cama com 
Osvaldo por amor a você. 

 T71 você eu faço tudo, entendeu?[…]  

     

15 PAULO ― Repita!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Sim, Paulo. Para você era vital essa vitória. Você tinha que ganhar. A 
qualquer preço. 

 [T71 não traz essa réplica] T72* Sim [s.v.] 

     

 PAULO ― (Desesperado) Não, Juliana! A qualquer preço, não! Pelo amor de Deus!  [T71 não traz essa réplica] T72* Não [s.v.] 
     

 
20 

JULIANA ― Hoje eu odeio Osvaldo, sabia? ODEIO!!! Mas te ver feliz eu iria para a 
cama com ele. 

 [T71 não traz essa réplica] T72* Osvaldo [s.v.] 

     

 PAULO ― (Num esforço para controlar-se) E foi?  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― Não, Paulo!   [T71 não traz essa réplica] T72* Não [s.v.] 

                                                 
• T71, T72* sôa (L.1) T71, T72* ciume [s.a.](L.2) T72* ô (L.2) T71 “bôa” madrinha.(L.6) T71Minerva(L.8) T71 Páu a páu (L.9) T72* a [s.a] (L.11) T72* àqueles 
[s.a](L.12).  
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 PAULO ― Diga, Juliana! Eu quero a verdade!  [T71 não traz essa réplica] T72* Diga [s.v.] 
     

 JULIANA ― Não, Paulo! Não!  [T71 não traz essa réplica] T72* Não [s.v.] 
     

 PAULO ― Eu nunca sei quando você está mentindo ou dizendo a verdade. Nunca vou 
conseguir descobrir se é mais uma da sua imaginação, ou se é verdadeiro. 

• [T71 não traz essa réplica] 

     

5 JULIANA ― Acredite em mim Paulo. Eu juro que não.  [T71 não traz essa réplica] T72* mim [s.v.] 
     

 PAULO ― Eu quero a verdade, Juliana. A verdade!  [T71 não traz essa réplica] 
     

 JULIANA ― E se eu tivesse ido, o que acontecia (ele a esbofeteia. Ela cai) Negro sujo! 
Quem é você para bater em mim, seu porco imundo? 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

  (Um curto silêncio)  [T71 não traz essa rubrica] 
     

10 
 
 
 
 
15 

PAULO ― (Vencido) Racista… racista… Meu Deus ela é racista… no fundo, no 
fundo eu sempre soube… Cinco anos para se revelar… (Agressivo) 
Mentirosa! Farsante! Hipócrita! (Para si mesmo) Me casei com uma racista… 
foi preciso que eu batesse nela para ela se revelar… (Inquisitorial) E o nosso 
filho, hein Juliana? Você é realmente estéril, ou toma pílulas escondido com 
medo de ter um filho mulato? 

 [T71 não traz essa réplica] 

     
 
 
 
 
20 

JULIANA ― (É um trapo) Não, Paulo… por Deus não… não faz isso comigo… tem 
piedade, Paulo… chega… chega! Basta! Eu não aguento mais. Me expulsa da 
tua casa se você quiser, mas não faz isso comigo!.. Meu Deus… eu só agi por 
amor e só recebo ódio de volta!… Passei por tudo nessa cidade sem nunca 
recorrer a minha família. Era só isso que eles queriam. Que fosse pedir 
qualquer coisa a eles. Me humilhasse como eles dizem. Porque para mim 
Paulo, não é humilhante nem sujo qualquer coisa que se faz por amor. Fui 
pedir a eles por você. Mas você não entendeu nada! (Cresce revoltada) Foi 
voto de minerva sim. Meu tio levou horas convencendo Osvaldo das 

 T72* Não [s.v.] 
T72* piedade [s.v.] 
T71 […] Passei fome nesta cidade e nunca recorri a 
êles 
 
T71 queriam que eu fizesse – me humilhasse. Fôsse a 
êles pedir qualquer coisa. Me humilhei dentro do 
conceito deles,  T71 para mim não é humilhação, 
bem pelo contrário. Jamais será humilhante qualquer 
coisa que se faça por amôr.Mas… T71 nada. ( tom)  
 

                                                 
• T72* JUliana [e.d.](L. 5) T72* Agressiva [e.d.] (L.11) T72* pilulas [s.a.](L.14) T72* quizer (L.18) T72* odio [s.a.](L.19) T71 êles (L.20) T72* a minha [s.a.](L.20) T72* 
fosse (L.20) T72* hulilhasse [e.d.](L.21) T72* por que (L.21) T72* faço por [erro óbvio] (L.22) T72* [s.par.] Cresce (L.23). 
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vantagens de se construir pensando no futuro mesmo se gastando um pouco 
mais… reunião de família com o pessoal da fundação… um projeto global, 
não sei mais o que… Mas você só vê lama e sujeira. 

T71 futuro… Um projeto global… uma pequena 
cidade escolar, sei  
[Em T71, L.13-14, L. 20-24 f.187 e L1-3 f.188 
formam única replica] 

     

 PAULO ― Juliana, escute…  T71 escute. 
     

5 
 
 
 
 
10 

JULIANA ― Mas eu não podia dizer nada. A culpa do meu passado me travava a 
língua, o medo do seu julgamento me emudecia. E você, Paulo? Você não 
pode aceitar tranquilamente a vitória. Um negro não pode vencer, não é isso? 
Sua mãe Babá, seu pai desconhecido. Por que? Por que Paulo Bispo da Silva, 
tem que ser o bacana? Não! Não pode! Ele tem que curtir a sina de todo 
negro! Está feliz com o que o Maurício da Soma Projetos está pensando de 
nós dois, não é? É atavismo a necessidade do açoite, a busca eterna de um 
pelourinho? Pronto, Paulo. Maurício é o seu feitor! Está feliz agora? 

 T71 Juliana - (sem ouvi-lo)Mas, T71 me paralizava, 
T71, T72* você [s.v.] T71 Paulo, você 
 
 
 
T71 negro. T71 Maurício está  T71 a respeito de nós 
 
T71 Paulo, Maurício será T71 Está feliz Paulo? Esta 
feliz agora? T72* Pronto [s.v.] 

   •  

 
 
15 

PAULO ― (Num gesto violento tira a camisa. Olham-se em desafio. Ele sorri 
intencional, ferino, irônico) Este boneco é também uma mentira, menina 
Juliana. Ele é frágil, e facilmente atingível, como todo negro. Vá revolva as 
entranhas, estirpe o capim seco! 

  
T72 mentira [s.v] 
T71 atingível. Vá T72* Vá [s.v.] 

     

  (Um silêncio)  T71 (silêncio)  
     

 
 
20 

JULIANA ― (Muito sofrida) As correntes marítimas nos pegaram. E elas são muito 
fortes. E nos afastam. Eu não posso mais ficar aqui sabendo que você tem um 
caso com a Dayse… 

 T71 sofrido) T71 são fortes. Muito fortes 
T71 aqui,  
T71 Dayse. 

     

 PAULO ― (Interrompendo) Não, Juliana… eu não tenho caso com a Dayse, nem com 
mulher nenhuma. Foi uma noite apenas… 

 T71 Paulo – Não Juliana, T71 Dayze T72* Não [s.v.] 
T71 apenas. Por favôr Juliana, entenda. 

   
 
 
 

  

                                                 
• T71 mêdo (L.6)T71 julgamente [e.d.](L.6) T71 BáBá [e.d.] (L.8) T71 Êle (L.9) T72* atingivel [s.a.], (L.15) T71 sêco (L.16) T71 (muito (L.18). 
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5 
 
 
 
 

JULIANA ― Vai ser impossível você aguentar todos os comentários que vão surgir por 
causa desta maldita concorrência. Todos agora sabem que o Studio S venceu 
com o voto de Minerva dado pelo Dr. Osvaldo Nunes, meu ex-amante! Eu me 
revelei até para mim mesma, ser uma racista… Você me chamou de prostituta 
e eu, ainda, não sei se tomo pílulas para não engravidar na minha idade, ou se 
no fundo é por medo de ter um filho mulato. Não sei e não vou saber, nunca. 
(Paulo não sabe o que fazer. Ela sai para o interior da casa. Ele cai numa 
cadeira com o rosto entre as mãos. Depois de um tempo ela volta com um 
agasalho qualquer.) 

 T71 Juliana – E, vai ser muito difícil eu entender. Vai  
T71 surgir a respeito T71 todos sabem 
T71 ex-amante. ( saí para o interior da casa) ( Paulo 
não […]  
 

 
T71 sabe bemT71 fazer. Caí  
T71 volta com uma maleta.) 

     

10 
 
 
 
 
15 

JULIANA ― Vou prá casa de Lucinha. Lá resolverei o que vou fazer da minha vida. (Se 
olham fixamente. Um imã os atrai, mas uma força maior os afasta. Ela sai. 
Paulo sente-se perdido. A casa ficou terrivelmente vazia. Ele apaga as luzes. 
O dia começa a nascer. Olha ao redor, tudo lhe fala dela. Ele sussurra o 
nome dela uma duas vezes. Olha o telefone. Hesita. Decide-se e liga, espera 
nervoso, não sabe bem como iniciar a conversa) 

• T71 para a  
T71 Paulo – (sente-se 
T71 vazia. Apaga as luzes, o  
T71 em redor [s.v.] T71 dela. Ele se senta e diz 
quase num sussurro T71 Decíde-se. Liga. Espera. 
Nervoso, 

     

 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 

PAULO ― Lúcia? Desculpe, Lúcia. Olha… Sim… Sou eu mesmo…Não… não 
aconteceu nada. Olha, desculpa eu te acordar a essa hora. Não, fica calma. 
Fica tranquila. Estamos bem, sim, quer dizer, não estamos bem. Mas escuta, 
por favor Lúcia. Quando Juliana chegar aí, tem paciência com ela… Não 
deixa ela fazer bobagem… esconde toda a bebida da sua casa, tranquilizante, 
essas coisas… Não deixa ela sair dai, pelo amor de Deus, Lúcia. Por favor, 
convence a ela de voltar pra casa… (Juliana não chegou a ir. Voltou da porta 
do prédio. Entra e fica parada, sem ser vista por ele ouvindo o que diz a 
Lúcia) Diz a ela que eu vou buscá-la. Diz que eu liguei pra você tão logo ela 
saiu daqui. Diz por favor Lúcia. Diz que eu estou livre. Não. Não, sei se estou 
livre mas, encontrei o caminho. (Ele se volta e vê Juliana, continua falando 
no telefone olhos nos olhos um do outro) É que a gente precisa se libertar de 
si mesmo. Diz a ela que a quero assim mesmo como ela é, com o seu passado, 

 T71 Lúcia. Sim… T71 Não. Não  
T71 Olha [s.v.] T71acordar da [e.d.] essa T71. Não. 
Não. Fica T71tranquila, não aconteceu nada. Estamos 
T71 sim. Quer T71Mas escute [s.v.] por favor. 
Quando T71 com ela, por favôr. T72* favor [s.v.]  
 

T72*, T71 favor [s.v.] T71 coisas. Não deixa ela sair 
dái [s.v.] T71 Deus[s.v.] T71 convence ela T71casa (  
 

T71parada ouvindo tudo que êle está dizendo) Diz a 
ela Lúcia, diz a ela que eu estou livre.  
T71 Não [s.v.]  
T71 mas [s.v.] T71 volta, vê Juliana,  
T71 outro.)é que nós dois precisamos nos 
libertarmos de nós mesmos. Diz a ela que eu a amo. 

                                                 
• T71 agüentar (L.1) T71 minerva (L.3) T72* Ela cai [e.d.] (L.7) T72* ele volta [e.d.] (L.8) T71 (se (L.10) T72* atrái (L.11) T71 imam (L.11)T72* himam (L.11)T71 sái (L.11) T71 fôrça (L.11) 
T71 Paulo - ( (L.12)T72* terrìvelmente (L.12) T72 susurra (L.13) T71 decidi-se (L.14) T71 paciencia [s.a.](L.19) T72* tôda (L.20) T72* daí(L.21) T72* Entre [e.d.](L.23) T72* busca-la 
[s.a.](L.24). 
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5 
 
 
 

e sua vivência, as suas mentiras… E sei o quanto ela me quer, Lúcia… O 
quanto ela ama esta pele negra, esta tortura que trago comigo e todas as 
minhas infidelidades. Nós não amamos é a nós mesmos. Estou enterrado em 
meus próprios problemas, me rejeitando e agredindo Juliana por me amar. Ela 
odeia tudo que considera sujo nela e não aceita que eu a queira assim tão 
integralmente. Olha Lúcia, diz assim a ela: Paulo disse que encontrou uma tal 
de ilha, onde todos os pássaros e principalmente todas as feras só falam a ele 
de você…   

T71 Exatamente como ela é. Amo o passado dela, a 
vivência dela, a idade dela. E sei Lúcia o quato ela 
ama T71 comigo, os meus erros todos.  
 

 
T71 que ela considera T71 sujo nela mesma  
T71 Lúcia [s.v.] diz a ela assim: Juliana, Paulo 
encontrou a ilha, êle disse que todos os pássaros e 
tambem  todas as feras só falam a êle de você… 

     
 
10 

JULIANA ― E todos os ventos e principalmente todas as tempestades mais me 
empurram para o seu abraço… 

 T71 e, todos os ventos, e mesmo as tempestades só me 
T71 teu 

     

 PAULO ― (Deixa o telefone sem desligar) E agora, July? • T71 Paulo – (ainda no telefone) Olha Lúcia, esquece. 
Desculpe. Eu acho que estou de pileque. (Desliga) 

     

 
 
 
15 

JULIANA ― Eu não sei Paulo… eu não sei de mais nada. (Som. A música entra na 
última fala. Os dois continuam parados de costas um para o outro, enquanto 
a música toca. O sol entra pela janela. O fim da peça deve ser marcado 
durante a canção.) 

 [T71 não traz essa réplica] 

     

  FIM   T71 SOM – A música entra tão logo êle desliga o telefone. 
Os dois continuam olhos nos olhos, enquanto a música 
toca. O sól entra pela janela, os dois vão caminhando 
lentamente um para o       outro. 
 

Letra e música - Denise Emmer  
Da vida às vezes me espanto 
A porta que venho a abrir 
Às vezes vem um contra-canto 
E contra êle tenho que fugir - que fugir 
 
A porta não está trancada 
É fácil, basta empurrar 
Às vezes não esconde nada 
É uma questão de arriscar – arriscar 

                                                 
• T72* ele [e.d.] me (L.1) T72* tôdas (L.7) T72* entre [e.d.] (L.12) T72* peçc [e.d.] (L.14) T72* marcada (L.14) 
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Você que já de tudo sabe 
Não vá querer mais recusar  
Pois poderão vir muitas guerras 
Ou muitas flores pra cantar – pra cantar 
 
A porta não está trancada  
É fácil, basta empurrar 
Às vezes não esconde nada 
É uma questão de arriscar – arriscar. 
 

( Não se deve esperar a canção terminar para marcar o 
fim da peça, seja com luz ou cortina ) 
 
                 FIM 
 
                                     Rio de Janeiro – Outubro de 1971 
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3.3.3 Auto da barca do rio das lágrimas de Irati: texto e transmissão 

 

O Auto da barca do rio das lágrimas de Irati (ABRLI) é um espetáculo resultante do 

Projeto Chapéu de Palha, em sua passagem por Juazeiro. Trata-se de um roteiro de 

espetáculo construído a partir de poesias e de músicas, em sua maioria inéditas, de autores 

desta região. De 14 de novembro a 10 de dezembro de 1983, foram realizadas oficinas de 

teatro, de preparação corporal e vocal, além da busca por elementos representativos da cultura 

juazeirense.  

 
Figura 26 – Divulgação do espetáculo ABRLI, publicado no Boletim do INACEN 

 

Questionada sobre a cidade que mais se mostrou consciente de sua cultura, Jurema 

Penna responde: “Juazeiro. Lá encontrei muitos poetas e compositores não divulgados. Por 

isso, o espetáculo final foi sobre a história do Rio São Francisco e do homem ribeirinho, 

vistos e descritos nos poemas e canções de poetas e compositores inéditos.” (FRANCA, 

1984a, p.3). O Rio São Francisco é tomado como o eixo organizador da narrativa, é em torno 

dele que se organiza a vida dos ribeirinhos. Jurema Penna, então, se apropria desses diversos 

textos para construir o tecido cultural que pretende representar. No empenho de valorizar e 

divulgar da cultura local, a dramaturga é orientada pelo objetivo de que o texto seja a 

manifestação desta cultura. 

O projeto foi recebido com bastante entusiasmo pela população da cidade. Observe-se 

reportagem publicada em Juazeiro (JUREMA, 1983): “Numa sucinta análise de como vai o 

curso ministrado pela fenomenal Jurema Penna, podemos afirmar que está sendo coroado de 
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êxito.”. A matéria considera, por fim, que este projeto é “de grande importância para a 

cultura” de Juazeiro e Região. 

Em depoimento54, Odomaria Bandeira, uma das participantes da cena cultural local 

nesse período, relembra “a grandiosidade e a inovação do trabalho teatral demonstrado 

naquela apresentação: A peça foi encenada dentro de uma chata55, sobre o rio São Francisco, à 

noite, a plateia assistindo-a do cais de Juazeiro.”. Relembra, ainda, Jurema Penna como a 

“atriz que muito nos ensinou de teatro no cotidiano de sua presença frequente em nossa cidade 

de Juazeiro.”.  

As lágrimas que dão nome à peça são aquelas, que, segundo a lenda, formaram o Rio 

São Francisco. Lenda que é, também, a narrativa da eliminação do índio brasileiro. O Rio São 

Francisco, assim, transforma-se em metáfora da dor de um povo brutalmente assassinado, 

aniquilado em sua cultura. O resultado dessa dor, o rio, traz arraigado em si um potencial 

criador. É água que engendra fertilidade para o sertão, que une comunidades, que irriga os 

sonhos de infância e da juventude, companheiro de uma população. Mas, também, esconde 

mistérios, como a lenda do nego d’água, tempestades, enchentes e vazantes violentas, opostas 

à imagem benéfica de S. Francisco. Por meio da poesia, contam-se outras histórias sobre a 

região, como a formação do lago de Sobradinho, resultando da inundação das cidades de Casa 

Nova, Remanso, Sento Sé e Pilão Arcado.  

Na capa do texto, Jurema Penna lista os compositores e poetas tomados na construção 

do texto. Foi possível identificar a maioria deles. No entanto, o fato de muitos não terem suas 

obras publicadas, ou de que estas obras tenham sido publicadas em antologias, ou, ainda, que 

tenham sido divulgadas em publicações quase artesanais, de baixa tiragem tornou bastante 

difícil o trabalho de localização destas referências56.  

O trabalho realizado com esse projeto se configura como a concretização de um sonho, 

em função do qual Jurema Penna largou uma carreira proeminente de atriz, na Rede Globo: 

levar o teatro, como meio de desenvolvimento cultural, a diversos lugares. Jurema Penna, 

então, sai do lugar de autora, diretora, produtora, para investir na arte-educação, para fazer das 

artes cênicas um meio pelo qual se desenvolve a percepção artística, bem como a cidadania. 

Alguns trabalhos foram fundamentais na busca de referências para a construção da 

edição, destacando-se o livro Poesia Ribeirinha (1998), de Elisabet Gonçalves Moreira, 

professora da Universidade de Pernambuco (UPE). A antologia poética reúne os principais 

autores de Petrolina e é o resultado de um projeto de pesquisa e extensão desenvolvido pela 

                                                 
54 Informação obtida por Isabela Santos de Almeida, em depoimento, via e-mail, em 12 jan. 2011. 
55 Embarcação de fundo chato. 
56 Acredita-se, em momento futuro, ser necessário ir a Juazeiro para verificar a existência desses dados in loco. 
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professora no âmbito desta universidade. O livro consta de sessenta escritores, com diversos 

tipos de textos e configurou-se como uma das poucas oportunidades de acesso destes à 

publicação. 

Outro trabalho a ser destacado é o blog Juazeiro Poesia, resultado do subprojeto de 

iniciação científica A arte das letras como manifestação cultural na reconstituição da história 

regional em Juazeiro-Ba57, vinculado à UNEB, Campus III, Juazeiro. No blog, transcrevem-

se poesias publicadas de diversos autores juazeirenses, presentes em obras do acervo da Profa. 

Maria Franca Pires, depositário de documentos raros que contam a história da poesia de 

Juazeiro. Além do blog De lá pra cá, em que, também, se apresentam algumas poesias.      

Vale ressaltar que, apesar de ter sido encenado ainda no período de vigência da 

censura federal, nenhum dos textos do Projeto Chapéu de Palha foi submetido ao protocolo da 

censura. Acredita-se que isto se deva ao fato de este projeto estar ligado a um órgão do 

governo do estado e não obedecer aos padrões do circuito comercial de teatro, restringindo-se 

a uma ação de alcance reduzido.  

Passa-se, então, para a descrição física do testemunho. 

 

3.3.3.1 Descrição física do testemunho  

 

Cópia de datiloscrito com 22 folhas, totalizando 732 linhas. Numeração de folhas ao 

ângulo superior direito. Suporte com manchas de ferrugem na capa e folha 1. Marcas feitas 

por grampos à margem esquerda. Folhas perfuradas à margem esquerda para fins de 

encadernação. Suporte em bom estado de conservação. Impressão esmaecida devido à ação do 

tempo. Ausência de carimbos. Correções: d<o>d/a\m (f.11, L.3), d<o>d/e\m (f.11, L.7), 

ca[↑a]mtingueiro (f.12, L.24) <p>d/P\metrolina (f.13, L.30), pei<r>d/t\mo (f.14, L.32), 

m<o>/e\mdo (f.15, L.15), <Cidade>d/Casa\m Nova (f.19, L.23). Seta manuscrita indicando 

localização de rubrica na f. 16 Na Margem do São Francisco (Alegria)(Todos cantam). 

Assinatura e rubrica de Jurema Penna na última folha do texto.  

 

                                                 
57 O sub-projeto é coordenado pela Profa. Maria Franca Pires e tem como bolsista de iniciação científica Edilane 
Ferreira.  
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3.3.3.2 Edição interpretativa em meio digital58 
 

A edição interpretativa em meio digital encontra-se no CD-ROM abaixo. Em sua 

construção, foi utilizado o programa Web Page Maker, versão 3.2.1. Para acessá-la, deve-se 

clicar na pasta Edição, em seguida, abrir, apenas, o arquivo Edição.html. Ao clicar no 

arquivo, uma tela do navegador de internet será aberta com a página inicial da edição, nela 

estará o menu de onde se pode acessar: a) orientações para a navegação; b) texto crítico e 

aparato de notas; c) edição e fac-símiles; d) lista de materiais audiovisuais (com referências). 

Recomenda-se utilizar o mouse, bem como o modo de navegação em tela cheia, para o qual 

basta apertar a tecla F11.  

A navegação da edição obedece aos mesmos critérios da navegação em sites de 

internet, todas as páginas possuem um botão “Voltar”, para retornar ao lugar de origem, e um 

botão “Menu”, para acessar a tela inicial da edição. A edição foi construída de maneira segura 

e livre de vírus ou ameaças a qualquer computador, assim, caso o navegador bloqueie algum 

plug-in, é preciso autorizar a execução deste. Para avançar ou retroceder nas páginas da 

edição, deve-se utilizar o menu localizado ao pé da página, clicando sobre o número da página 

para a qual se deseja ir. Esta edição é melhor visualizada em tela widescreen. 

 

 

 

 

Clique para ler a Edição de  

Auto da barca do rio das lágrimas de Irati 

                                                 
58 A apresentação do texto em meio digital foi feita com o auxílio de Allan Nunes, bolsista de iniciação científica 
da ETTC. 
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3.3.3.3 Texto crítico impresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 

PROJETO CHAPÉU DE PALHA 
Juazeiro-Ba. – Novembro/Dezembro – 1983  

 
Roteiro de Jurema Penna 

 
 

  
Neste texto foram usados poemas de: 
 
Pedro Raimundo, Antonio de Santana Padilha, Manuka, Josias, Wilson G. Duarte, 
Dedé, Esmelinda Pergentino Nunes, Euvaldo Macedo Filho, Ruy Santos, Joseph 
Wallace Faria Bandeira, João Gilberto, Paulo Benevides, G. Muccini e Otoniel 
Gondim. 
 
Músicas: Beethoven, Brahms, Chopin, Vivaldi, Orquestra Armorial, Carlos Pita, 

Mauriçola e Folclore Regional. 
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5 

 
 
 
 
 
 
 

[ 1 ] 
 

AUTO DA BARCA DO RIO DAS LÁGRIMAS DE IRATI 
 

(A ação se passa sobre um barco ancorado no cais de Juazeiro. À 
vista do público os atores chegam ao barco trazendo seus adereços e 
material de cena; após colocarem o seu material nas devidas 
marcações, entram nos camarotes-camarins mudam a roupa e aos 
pouco vão tomando seus lugares. Ao acender das luzes todos já devem 
estar em suas posições.) 

   

 
 
10 
 
 

TODOS ― Boa noite amigos! 
Boa noite barraqueiros! 
Boa noite caatingueiros! 
Boa noite sertanejos! 
Boa noite nordestinos! 

   

 HOMENS ― E você que nos visita 
   

 MULHERES ― E você que criou aqui raízes 
   

15 
 

TODOS ― Boa noite! Boa noite! (Em ecos) Boa noite… Boa noite…  
(Cresce) 
Venham conosco 
Venham com a gente 
Pelo tempo 

   

20 MULHERES ― Pelo espaço 
   

 TODOS ― Pela infância 
   

 MISTO 1 ― Pelos montes 
   

 MISTO 2 ― Nas cascatas 
   

 MISTO 3 ― No leito seco dos rios 
   

25 MISTO 4 ― Pelo espinheiro 
   

 MISTO 1  ― Desfiladeiro 
   

 MISTO 2 ― Plantando  
   

 MISTO 3 ― Colhendo  
   

 MISTO 4 ― Secando  
   

30 MISTO 1 ― Morrendo 
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  [ 2 ] 
  

 TODOS ― Vivendo  
   

 HOMENS  ― Venham todos pra este barco sem mistérios 
   

 MULHERES ― A passagem 
   

 MISTO 2 ― É o sonho 
   

5 HOMENS ― A viagem 
   

 MISTO 3 ― A realidade 
   

 HOMENS ― Da seca 
   

 MULHERES ― Da enchente 
   

 HOMENS ― Da fartura 
   

10 MULHERES ― Da fome 
   

 HOMENS ― Da caatinga 
   

 MULHERES ― Do amor 
   

 HOMENS ― Adolescente  
   

 MULHERES ― Maduro  
   

15 TODOS ― Do nosso amor maior 
Nossa gente 
Nossa terra 
Nosso rio 

   

 (Música ― Carlos Pita ― Os atores em expressão corporal) 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 

 E desafia a própria morte 
este amor é bem mais forte 
de que fogo de queimar 
é ponta do caminho 
quando fere é o espinho 
é o começo de sonhar 
é o rio São Francisco 
é o raio do corisco 
é o brilho do luar 
é a flor da bonina 
é o raso da catarina 
é o sol do alumiar 
é o sem fim que não se sabe 
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    [3] 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

 é a morte que renasce                                                                        
é a lei do não mandar 
desafia a própria sina 
este amor que é só de rima 
quando há outro pra rimar 
quando é quando não é 
quando é que o rio corre 
nas enchentes do São Francisco 
sempre se perdeu alguém 
valei-me meu Padim Ciço 
Senhora Mãe das Candeias… 
Uma incelença  
dizendo que hora é hora  
ajude os carregador 
que o povo quer ir embora 

   

 TODOS ― “Mãe-Canastra 
conta estórias 
para rio menino” 

   

 
20 

HOMENS ― Mãe-Canastra conta estórias 
de um rio de lágrimas 

   

 MULHERES ― Mãe-Canastra conta estórias  
das lágrimas de Irati (Irati começa a tomar posição) 

   

 HOMENS ― Irati a índia bela 
bela filha de terra-serra 

   

25 MISTO 4 ― serra canastra 
   

 MISTO 1 ― canastra-serra 
   

 MULHERES ― serra-mãe 
   

 HOMENS ― mãe-canastra 
   

 MISTO 2 ― Irati linda índia linda 
   

30 MISTO 3 ― filha bela 
   

 MISTO 4 ― filha dela 
   

 MISTO 1 ― “as flores empalideciam de inveja (A narrativa é acompanhada 
pela teatralização) 
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  [4] 
 

 MISTO 2 ― ao seu passar 
   

 MISTO 1 ― as feras aturdidas ou fascinadas 
   

 MISTO 3  ― cediam-lhe nas matas o caminho 
   

 MISTO 4 ― pro seu pisar 
   

5 MISTO 1 ― se havia alegria na mata 
   

 MISTO 2 ― era Irati que cantava 
   

 MISTO 1 ― se havia festa na taba 
   

 MISTO 2 ― era Irati que dançava” 
   

 
10 

MULHERES ― Irati estava triste 
os pássaros em silêncio 

   

 HOMENS ― as tribos em luta 
as tribos em guerra 

   

 
 
15 

MULHERES ― guerreiros tão jovens 
feitos para matar 
feitos para morrer 

   

 HOMENS ― a flecha – desafio 
mensagem inimiga 
atingiu, instigou 
sua tribo materna 

   

20 MULHERES ― Irati inspiração 
   

 HOMENS ― Irati fonte de força 
   

 MISTO 4 ― O Pajé chama Irati 
e a ela entrega o símbolo fatal 

   

 HOMENS ― tão frágil em seu sexo 
   

25 MULHERES ― tão forte por ser mulher 
   

 MISTO 1 ― tão forte por ser amor (Música - Vivaldi – “As 4 Estações” – 
Primavera - Irati entrega a flecha aos guerreiros) 

   

 
 
30 
 
 

MULHERES ― (No ato da entrega) “Ide e lutai 
IDE e voltai 
ao regressardes  
Irati depositará 
na boca de seus guerreiros 
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  [5] 
 

  o beijo da vitória” (A ida, a luta, a morte. Vivaldi continua até  
a morte do último índio.) 

   

 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 

MULHERES ―  e no alto da serra (Música) 
da serra-mãe 
mãe-canastra 
Irati em vão esperou 
“e lágrimas copiosas  
caíram de seus belos olhos” 
as árvores testemunhas 
de seu pranto 
transformaram o orvalho  
em lágrima de dor 
o céu escureceu 
e chorou também; 
e a serra-mãe 
a mãe-canastra 
de Irati tão bela em unidade cósmica 
o pranto eternizou 
de dor se contorceu 
pariu um rio. 

   

20 
 
 
 
 
25 

HOMENS ― “e um rio nasceu 
rio menino curioso 
desce a terra manso 
põe seus pés na água 
no chão de barro 
e entra pelo sertão” 

   

 
 
 
 
30 

MULHERES ― “apenas um filete 
descendo a serra 
devagarinho 
correndo mansinho 
CHIQUINHO…” 

   

 MISTO 2 ― rio menino (Cenas de infância) 
como eu 
na infância tão em mim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202

  [6] 
 

 HOMENS ― “respeite a presença 
da minha inocência 
presente na minha 
ingenuidade” 

   

5 MULHERES ― respeite meu ser 
inseguro e cabeçudo 
ausente de tudo” 

   

 4 HOMENS ― “eu quero 
eu quero uma bicicleta! 

   

10 6 MULHERES ― que foi, Amando? Foi desamado? 
   

 
 
 
 
15 

4 HOMENS ― Juntei meu pranto ao seu ombro 
entre soluços, ele me lembra o tempo 
em que minha lágrima era menina 
e não tinha vergonha de chorar… 
sim, meus joelhos não usavam calças 
eu vestia seis anos…” 

   

 MULHERES ― “A bola roda 
   

 HOMENS ― No chão da vida 
   

 MULHERES ― menino corre 
   

20 HOMENS ― atrás da bola 
atrás da vida 
que a vida é bola 
que a vida rola 

   

 MULHERES ― menino pula 
   

25 HOMENS ― atrás da bola 
   

 MULHERES ― a bola pára 
a vida corre 
a bola pula 

   

 HOMENS ― bate no chão 
   

30 MISTO 5 ― a vida anula 
sua ilusão” 

   

 MULHERES ― “oitis 
oitis 
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  [7] 
 

 HOMENS ― gudes 
   

 MULHERES ― oitis 
   

 HOMENS ― arraias 
   

 MULHERES ― oitis 
   

5 HOMENS ― castanhas 
   

 MULHERES ― oitis 
   

 HOMENS ― peão 
   

 MISTO 5 ― oitis 
   

 
10 

HOMENS ― eu que era doce 
eu que era o vento 
eu que era terno 
não fique eterno” (Canção de ninar – momento de muita ternura 

– as mulheres cantam seguindo a fita 
gravada por Odomaria) 

   

15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 

MULHERES ― boi, boi, boi 
boi da cara preta 
pega esse menino 
que tem medo de careta. 
Menino bonito 
que dormiu tão cedo 
queda tranquilo 
de sonhar não tenhas medo 
vai ver as lavadeiras 
do teu Angarys 
passeia no teu rio 
brinca sob os teus oitis (Desmancha lentamente; inicia a 

brincadeira de meninas) 
   

 
 
30 
 
 
 
 
35 

MULHERES ― “Minha boneca não tem cabelos dourados 
e nem olhos de vidro 
é feita de pano  
e sabe meus segredos de menina 
fica parada num canto 
tão pequenina! 

Quer os guizos coloridos  
no palhacinho escondido 
que Zizi não quer mostrar  

(Este poema deve ser 
acompanhado com música de 
caixinha de música) 
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  [8] 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

MULHERES ― Quer correr, quer voar                 
como gaivota manhosa 
sem saber onde pousar. 
Minha boneca é feliz. 
Seu sapatinho de pano  
nunca foi de cinderela 
no entanto é a mais bela 
das bonecas do bazar. 
Sem os guizos pra brincar 
sem sapatos pra dançar 
nas noites de fantasia…” 

   

 
 
 
15 

HOMENS ― “Peguei uma lata de banha 
fiz caminhões e carretas 
onde carrego meus sonhos 
nesta caatinga tão seca!” 

   

 
 
 
 

MULHERES ― Quando a chuva chegar 
vou fazer muitos brinquedos 
de barro molhado criar 
bonecas e arvoredos 

   

20 
 

MISTO 6 ― De galho seco um cavalo  
da terra molhada tudo faço 
panelas pratos galinhas 
por onde meu sonho eu passo 

   

 
25 
 
 
 
 
30 

TODOS ― “Peguei um osso daqui  
da vaquinha que morreu 
mais um outro, e outro e outro 
e outro sonho aconteceu. 
Acorda, meu boi Barrão, 
vem brincar nesta cerquinha 
pisa firme meu boizinho 
acaba a tristeza minha” (Música de Mauriçola) 

   

  (Poema que segue será dito em jogral típico com expressão 
corporal) 

   

 
35 
 

TODOS ― “Costura-se. 
Borda-se. 
Caseia-se. 
Cobrem-se botões. 
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  [ 9 ] 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 

  
Vendem-se ovos e carvão. 
Ensina-se inglês. 
Dá-se aula de violão. 
Ensina-se particular 
matemática e supletivo. 
Vendem costuras do Ceará. 
Aluga-se uma casa. 
Fornece-se marmita. 
Há vaga num quarto 
em casa de família. 
Aceitam-se encomendas 
de bolos e salgadinhos 
para aniversário 
e casamento. 
Não vejo. 
Creio que não há. 
Não encontro. 
É inútil procurar o anúncio. 
Vende-se sonhos” 

   

20 MISTO 5 ― “Meus sonhos 
   

 MISTO 1 ― teu sonho 
   

 TODOS ― Meu rio 
sonho de meu rio: 
seu encontro com o mar 

   

25 HOMENS ― E desce crescendo  
das terras da serra, 
buscando oceano  
sonhando com o mar” 

   

 
30 

MULHERES ― Homens de além mar 
que aqui chegaram 
deixam o litoral 
pra esta terra conhecer 
desbravar, encontrar 

   

 
35 

HOMENS ― Chefiam expedições 
André Gonçalves 
Américo Vespúcio 
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  [ 10 ] 
 

 MULHERES ― É, num dia de  
Santo Amigo 
de santo bom 

   

 HOMENS ― santo dos animais 
   

5 MULHERES ― irmão dos peixes 
   

 HOMENS ― e passarinhos 
   

 
 
 
10 
 
 
 
 

TODOS ― te encontram meu rio 
caudaloso e belo 
no meio da mata 
livre e forte 
cavalo doido  
livre sem dono 
e te batizam 
te dão teu nome 

   

15 MISTO 2 ― meu rio Chico 
   

 MISTO 3 ― meu rio Chicão 
   

 MISTO 4 ― meu rio Chiquinho  
   

 TODOS ― meu São Francisco 
rio das minhas águas 

   

20 MISTO 1 ― “água do meu primeiro banho 
água do meu batismo 

   

 MISTO 2 ― água das minhas tentações 
de menino 
das primeiras aventuras 

   

25 MISTO 3 ― de vencer teus desafios  
de remar, de pescar 
de nadar” 

   

 MISTO 4 ― Rio testemunha e espelho 
dos meus amores 

   

30 MULHERES ― “barca da ausência, da distância rio,  (Casais em expressão 
corporal) 
 
 

   

 HOMENS ― amar-te é sempre uma aventura, amada, 
destino ignoto, rota inacabada 
espaço tempo imóvel fugidio 

   

 MULHERES ― Rio perdido, barca estranha e errada, 
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  [11] 
 

 HOMENS ― amor persegue, amada, o ermo, o sombrio 
rumo da solidão, e o murmúrio (Cenas de namoro) 
das águas da saudade navegada. 

   

 
5 

MULHERES ― Rio da noite, barca da alvorada 
barca de adeuses e de sonhos rio, 

   

 HOMENS ― amor é sempre ir navegando, amada, 
cheio de nada e de tudo vazio, 
para o impossível porto da chegada, 
que é o mesmo de onde e quando amor partiu”. 

   

10 MULHERES ― “Quanto tempo é passado? – Já nem sei 
que em tudo um alvor de aurora persistia 
e todo amor que em meu ser existia 
se fez maior no dia em que te amei. 

   

 
15 

HOMENS ― A vida palpitava encantadora 
nas tardes adornadas de matiz. 

   

 MULHERES ― E neste amor que tu me deste outrora 
reencontrei-me e muito mais te quis. 
De ontem de nós dois eu fiz agora  
um mundo de razão de ser feliz.” 

   

20 HOMENS ― “Teus olhos  
são dois molequinhos 
negros e descalços 
brincando na janela dos teus olhos.” 

   

 
25 

MULHERES ―… “Quando estás ausente (Cenas de despedida) 
sou a ausência de mim mesma 
quando esta saudade se faz presente em mim 

   

 HOMENS ― Ah! meu pássaro cantando em plena noite 
nesse silêncio escavado, tua ausência 

   

 
30 

MULHERES ― Cabeleira de lua, 
nua envolvida na névoa-gaze, transparente! 

   

 HOMENS ― Ah! este silêncio, sem meu pássaro cantando! 
Ah! este noturno sem horas 

   

 MULHERES ― Que encurtam a distância para um novo encontro! 
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  [12] 
 

 HOMENS ― Ah! colchão noturno de estrelas farpas, 
Que me sangram a insônia 
Ferida feita por derretido chumbo. 

   

 
5 

MULHERES ― Ah! esse desejo de ser a pele do teu corpo, 
Para de ti não me afastar jamais! 

   

 HOMENS ― Ah, querer circular no teu sangue,  
para alimentar a tua alma, 
no vinho incrível de perpétua cuba! 

   

 
10 

MULHERES ― Sou como um pássaro sem canto quando estás ausente 
Sou a ausência de mim mesma 

   

 
 
 
 
15 

JUNTOS ― Quando esta saudade de ti 
se faz presente me mim”. (Seresta. 3 músicas - Made in juazeiro, 

Lavadeiras do Angarys e uma de 
Galvão. Fim de noite. Despertar. 
Cenas de feira: pregões. Valorizar 
artesanato. Foco no vendedor de 
cordel ) 

   

 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDEDOR ― “Adispois de muita insistência 
arresolvi eu fazê 
in lugá da ciência 
coisa pros outro lê 
vou falá duma cidade 
cuma grande tristeza 
que si num é a mucidade 
ninguém ia vê beleza, 
Juazeiro caatingueiro e briqueiro 
cumeço dessa Bahia 
um rio bonito danado 
de noite o canto da gia 
terra dum calô lascado 
onde muriçoca faz sinfonia, 
Imagine meu irmão 
Se não é pra ficá zangado 
amigo se concordar  
não se faça de rogado 
venha pra qui também 
e lasque o seu recado. 
Mas cuma eu tava falando 
é coisa pra enravecer 
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  [13] 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 

 a gente tá qui falando 
Mais isso era pra lê 
Falaro tanto: farta dinheiro 
cum esse cumerço inteiro 
que quai vocês num ia bêbê  
logo nas terra de João Gilberto e João Doido  
nas loucura da bossa e do violão 
e dos fazedô de poesia 
no novo baiano Galvão 
num esquecendo Mauriçola, Miécio 
Caffé, Euvaldo Macedo, e Julhão 
e o poeta Raimundo 
abriu lugar pro d’agora 
lascarem a boca no mundo. 
Aqui a juventude é pesada 
caçada mais nun se cansa 
quando finda uma noitada 
logo pro trabaio avança 
chega antes do patrão 
que nun podendo falá então 
resmunga, coçando a pança. 
Mas aqui o mió de bom 
acredite se quizé 
é a gente esquecê a fome 
espiando pras muié. 
O decote do vestido 
a saia curta no jueio 
quando mais cumprido o vestido 
mais é lascado no meio. 
Em Petrolina as muié 
com medo de levá vaia, 
bota uma saia bem grossa 
e por debaixo outra saia. 
Mas aqui em Juazeiro 
o negoço é diferente 
muié usa saia fina 
bem fininha, transparente 
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  [14] 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 

 depois sai se rebolando 
inchendo a vista dagente. 
É uma saia tão fina 
chega no vento frutua 
que na hora qu’elas passa 
sendo em noite de lua 
quem oiá direito vê 
o outro lado da rua. 
Agora eu vou encerrá 
mais antes eu vou falá 
sonhei que na cidade surgiu 
cuma primavera de abril 
um terreno, um teiado, um lugá 
pru mode nós fazê peça 
dançar, cantar, representar 
Chega quando eu acordei 
tinha acabado de mijar.” (Desmancha a feira: música de Carlos 

Pita – violão e vocalise – expressão 
corporal seca – volta para o campo seco) 

   

20 MISTO 1 ― “Rio Salitre que corrias 
   

 MISTO 2 ― e alegre, malicioso te rias 
   

 MISTO 3 ― escondendo o rosto, corando  
do banho dos namorados. 

   

 
25 

MISTO 4 ― A terra fértil riscando 
com o teu ventre úmido 

   

 MISTO 5 ― Túmido de águas salobras! 
   

 MISTO 1 ― Ora fundo, estreito, 
contida a fúria nas barrancas. 

   

 
30 

MISTO 2 ― Ora largo o raso lençol 
cobrindo o peito do chão  

   

 MISTO 3 ― Bode fogoso no cio! 
   

 MISTO 5 ― Hoje, nem córrego, nem rio, 
Rio agônico de barro! 
escarro da água que foi! 
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  [15] 
 

 HOMENS ― Nem matas a fome do homem, 
nem matas a sede do boi! 

   

 MULHERES  ― As bombas sugaram o teu sangue 
   

 
5 

TODOS ― Meu pobre Salitre morto! 
Clorótico, pálido, exangue 
anemia, agonia de aborto”. (Expressão corporal da faina diária no 

campo seco - música: Aboio – 
Orquestra Armorial) 

   

 
10 

8 HOMENS ― “Sofredor de terra e água 
venho vagando ruminando a minha mágua 
tenho andado, sofrendo nesta procura 
de um jeito de viver nesta secura. 
 

   

 10 HOMENS ― Vencer esse sol que deu de queimar tudo 
 vencer este medo que deu de deixar agente mudo. 

   

15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 

MULHERES ― Sou Cida de fome 
uma Cida de qualquer sobrenome. 
sou filha de fogo dessa terra 
onde o sol mata e não enterra. 
Minha dor carrego no ventre inchado 
de fome de homem de gozo não gozado 
dentro dessa miséria 
busco justiça pra mim 
careço de um Deus que me olhe e me valha 
Me matei em cada seca 
ressuscitei em cada pingo d’água 
e hoje nem um rio por aqui deságua 
é que a justiça lá de cima até agora nos foi cega” 

   

  (Param. Fixam a plateia – um tempo – desmancham) 
   

 
30 

MISTO 4 ― Todo rio cresce com sonho de mar 
e o sonho do rio 
vai, sem querer, 
fazendo geografia 

   

 MISTO 1 ― agora vai pra Juazeiro 
   

 MISTO 2 ― ver a cobra ponte 
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  [16] 
 

 MISTO 3 ― que engoliu os barcos 
   

 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 

TODOS ― e mistura Bahia e Pernambuco 
Na Margem do São Francisco (Todos cantam) (Alegria) 
Nasceu a beleza 
Que a natureza  
Ela conservou 
Jesus abençoou 
com sua mão divina 
Pra não morrer de saudade 
Vou voltar pra Petrolina 
Do outro lado do rio 
Tem uma cidade 
Que na minha mocidade 
Eu visitava todo dia 
Atravessava a ponte aí que alegria 
Chegava em Juazeiro 
Juazeiro da Bahia 
Ainda me lembro 
Do meu tempo de criança 
Esquisito era a carranca 
E o apito do trem 
Achava lindo quando a ponte levantava 
E o vapor passava  
Num gostoso vai e vem 
Petrolina Juazeiro 
Juazeiro Petrolina 
Todas duas, eu acho uma coisa linda 
Eu gosto de Juazeiro 
E adoro Petrolina (bis) 

   

30  (A música é cortada com o barulho de trovoada, e muita chuva) 
   

  (Forma-se uma procissão – cantam três vezes – folclore local) 
   

 
 
 
35 

     Um anjo desceu do céu  
pra tocar fogo no mar 
pra dizer a Nossa Senhora – meu Deus 
que o mundo vai se acabar  
“e o sertão vai virar mar (Repetir, enquanto correm) 
e o mar virar sertão” 
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  [17] 
 

 HOMENS ― Mas nem sempre 
o meu rio São Francisco  
se identifica 

   

 
5 

MULHERES ― “com o frade de capuz e cajado 
distribuidor de bênçãos e benefícios. 

   

 HOMENS ― Enche de súbito, 
   

 MULHERES ― pondo ribeirinhos nas cumieiras das casas, 
   

 MISTO 1 ― tira ilha do lugar, 
   

 MISTO 2 ― vira embarcações no Mocambo do Vento. 
   

10 HOMENS ― Um cão vadio e ladrão 
entrando pela porta do fundo ou da frente 

   

 MULHERES ― tomando conta de tudo, 
calado, sem latidos. 

   

 
15 

HOMENS ― Mulheres de trouxas e móveis à cabeça, 
crianças famintas, chorando ao relento, 

   

 TODOS ― um cadáver boiando ao pé da cerca”. 
   

 HOMENS ― É preciso domar este potro selvagem 
é preciso amansar este cão danado. 

   

 
20 

MULHERES ― “Toda vez que enche ou vaza 
morre gente afogada” 

   

 MISTO 3 ― Quanta gente enlutou? 
   

 MISTO 4 ― Quantas casas derrubou? 
   

 MISTO 1 ― Quanta plantação ele comeu? 
   

 MISTO 2 ― Quanta criação ele levou? 
   

25 MISTO 5 ― Carranca adiantou? 
   

 TODOS ― Quantos barcos 
teu “nego d’água” virou? 

   

 
 
30 

MISTO 5 ― Te amo e te temo 
Me desafias de morte. 
Topei a parada 
e se esta é minha sina 
Vou domar tuas corredeiras 
Vou controlar tua fúria! 
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  [18] 
 

 
 
 
 
5 

MISTO 4 ― “Corredeira Criminosa, 
Portões, portaes de granito, 
Água solta do infinito, 
Correndo depressa 
Em busca do mar! 

   

 
 
 
 
10 

MISTO 1 ― Cavalo baio a galope, 
Boca espumando no freio 
Da rocha cinzenta polida,  
Cravada no fundo do rio, 
Na pressa, em busca do mar! 

   

 
 
 
 
15 

MISTO 3 ― Corcel nascido na serra, 
Pele amarela espojada 
Na tinta barrenta da terra, 
Relincho em busca do mar, 
Esturrando na disparada 
Sem nunca, jamais se cansar! 

   

 
 
 
20 

MISTO 2 ― Cavalo baio domado, 
Barro, barreira, barragem 
Argila, cascalho, granito 
Ferro, cimento, concreto 
Vertigem de sonho, miragem, 

   

 MISTO 5 ― Agora imagem esculpida, 
   

 
 
25 
 
 
 
 
30 

TODOS ― Barragem de Sobradinho, 
Curral do Rio-Cavalo, 
Juntando toda a manada 
De potros recém-chegados 
Pelas enchentes do rio, 
Adormecidos no lago 
Para o salto das comportas, 
Correndo em busca do mar! 

   

 MISTO 1 ― Cavalo baio domado, 
   

 MISTO 2 ― Mansa manada amestrada 
   

 MISTO 3 ― Colchão de água de eclusa 
   

 MISTO 4 ― Berço de barco ao balanço 
   

35 MISTO 5 ― Da doce canção de ninar! 
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  [19] 
 

 HOMENS ― Lagoa parindo o rio 
Do canal do Massangano, 
Matando a sede do chão! 

   

 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

TODOS ― Lago plantel de cavalos, 
Cavalos força motor  
Que faz girar o rotor 
Das turbinas bailarinas, 
Coreografia, energia 
Saltando de torre em torre 
Clareando mais o Nordeste 
Valentão, “cabra da peste” 
Não só buscando o mar! 
Foi procurar outro rio 
E, cavalgando no fio 
Chegou a Belém do Pará” 

   

 MISTO 1 ― Indestrutível é o fio 
que a ti me prende 
cordão umbilical  
que nem o tempo cortou 

   

20 MISTO 2 ― Aceitei teu desafio 
e desfiando memória 

   

 
 
 
25 

MISTO 3 ― vejo cidades submersas 
Casa Nova, Remanso 
Sento-Sé – Pilão Arcado 
Afogadas no tempo 
Esquecidas no espaço 

   

 
 
 
30 

MISTO 4 ― vejo pobres mais pobres 
perderam  o seu chão 
hoje largo lago controle 
da tua fúria amestrada 

   

 
 
 
 
35 

TODOS ― triste sina nordestina 
“triste vida severina” 
entre seca e enchente viver 
procurando soluções 
brigando com a natureza 
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  [ 20 ] 
 

 HOMENS ― rezando a todos os Deuses 
   

 MULHERES ― pedindo à Virgem das Grotas 
   

 TODOS ― dos homens compreensão 
   

 HOMENS ― Já rezamos todas as rezas 
   

5 MULHERES ― Já queimamos todas as velas 
   

 TODOS ― mas nosso amor é aqui 
nós cremos em nosso nordeste 

   

 HOMENS ― a terra é boa, é fértil, 
   

 
10 

MULHERES ― basta chover um pouquinho 
que fica tudo verdinho 
uma riqueza de chão. 

   

 
 
 
15 

TODOS  ― Será tão difícil assim 
encontrar a solução? 
E se em vez de dar esmola 
me desse a sua mão 
para juntos trabalharmos 
e resolver a questão? 
Assim como nas cirandas 
que é um cantar de irmão 

   

20  (Todos cantam a ciranda seguinte formando aos poucos uma grande 
roda que deve envolver, inclusive, o público, marcando assim o fim 
do espetáculo.) 

   

 
 
25 
 
 
 
 
 
30 

 Gira, gira, gira a Roda  
Na ciranda do vapor 
Roda a Roda do gaiola 
Roda a Roda do amor 

(Letra – Jurema Penna 
Música – Carlos Pita) 
 
 

 
Na Roda da minha vida 
Em uma gaiola estou 
Sou um pássaro preso em destino  
Girando na Roda da dor 
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  [ 22 ] 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
35 
 

 Não temo o “nego d’água”, 
Carranca, serpente encantada 
Só tenho medo da fome 
Enchente e seca braba 
 
Gira, roda a minha vida 
Tão só neste sertão 
Venha virar esta Roda 
Venha me dar sua mão 
 
Que todo vai ver 
Quando houver a união 
A nossa vida virar  
Encontrada a solução 
 
Essa Roda gira-mundo 
Ciranda que canto aqui 
É vira mundo, roda a gira 
Das coisas que aprendi 
 
Poder virar nossa sorte 
Nossa sorte Nordestina 
Virando a vira da Roda 
Que gira a nossa sina 
 
Se a roda empurra o gaiola 
Na roda união esteja 
Pra virar nossa sorte 
Nossa sina sertaneja 
 
Gira mundo, vira o mundo 
O mundo do meu sertão 
Roda vira da ciranda 
Cantando a mesma canção 
 
Na beira do rio ou no campo 
No lugar que você quis 
Vem, irmão, virar a roda 
Pra rota do ser feliz 
 

Juazeiro – 14.11.83 a 
10.12.83 a 

 
Apresentação – 10.12.83 a  
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4 A CONSTRUÇÃO DO TEXTO TEATRAL POR JUREMA PENNA 

 

 

 No presente capítulo, realizou-se um panorama sobre dois aspectos do processo de 

construção do texto teatral presentes na obra dramática de Jurema Penna. Nesse sentido, 

analisaram-se, nos textos editados, o trabalho da citação, como operador na construção do 

texto teatral, bem como se empreendeu-se uma leitura das variantes dos referidos textos. 

 

 

4.1 O TRABALHO DA CITAÇÃO 

 

A partir da leitura do conceito de dialogismo proposto por Bakhtin (1997), Julia 

Kristeva (1969) estabelece o conceito de intertextualidade, definindo-o com base na noção de 

texto como mosaico de citações. O conceito é então retrabalhado, repensado e disseminado, 

resultando em diversas reinterpretações, das quais se destaca a de Roland Barthes, para o qual 

todo texto é tecido, entrelaçamento de referências e citações. Por sua vez, Gerard Genette 

(2006) define intertextualidade como “uma relação de co-presença entre dois ou vários textos, 

isto é, […] como presença efetiva de um texto em um outro.” (GENETTE, 2006, f.8). Além 

desta, Genette propõe outros quatro tipos de relações transtextuais, a saber: paratextualidade, 

a metatextualidade, arquitextualidade, hipertextualidade59. 

Compagnon (2007, p. 58) elege a citação como um operador de intertextualidade: “ela 

apela para a competência do leitor, estimula a máquina de leitura, que deve produzir um 

trabalho, já que, numa citação, se fazem presentes dois textos cuja relação não é de 

equivalência nem de redundância.”. A citação principia por uma espécie de extração, 

mutilação, na qual o leitor-autor reconhece um sentido do qual se apropria e o qual pretende 

conservar, para utilizar em momento oportuno.  

Sendo assim, só pode ser definida enquanto trabalho: 

 

ela supõe, na verdade, que outra pessoa se apodere da palavra e a aplique a outra 
coisa, porque deseja dizer alguma coisa diferente. O mesmo objeto, a mesma palavra 
muda de sentido segundo a força que se apropria dela: o sentido da citação seria, 

                                                 
59 O paratexto de uma obra é formado pelos elementos que a circundam como títulos, subtítulos, prefácios, etc. 
Por sua vez, o metatexto refere-se ao texto que faz um comentário direto ou indireto de outro texto. A 
arquitextualidade é uma relação de caráter taxonômico, que se articula em uma menção para textual. Por fim, a 
hipertextualidade é definida como “toda relação que une um texto B (que chamarei de hipertexto) a um texto 
anterior A (que naturalmente chamarei de hipotexto) do qual ele brota, de uma forma que não é um comentário” 
(GENETTE, 2006, f.10-12). 
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pois, a relação instantânea da coisa com a força real que a impulsiona. 
(COMPAGNON, 2007, p.48). 

 

O trabalho da citação se presentifica como um traço característico da obra dramática 

de Jurema Penna. Suas peças aparecem marcadas por uma constante retomada e apropriação 

de títulos, de temas e trechos de textos para a construção de uma narrativa que dê conta de 

representar um determinado imaginário cultural. Tratam-se de apropriações que implicam em 

reprodução textual, ampliação dos limites de significações do texto citado pelo entorno no 

qual ele será inserido, ou ainda modificações nos trechos, realizadas pela autora, que vão 

desde supressões ou acréscimos, até transformações do texto. Estas intervenções podem ser 

observadas tanto nos textos infantis como nos textos adultos.  

Em relação aos textos infantis, destacam-se dois nos quais se observa a retomada de 

clássicos dessa literatura, tais como: A Orquídea azul da bela adormecida (1974) e Alice no 

País das maravilhas, dos sonhos e dos encantados (1984). Na primeira narrativa, a bela 

adormecida é amazonense e os super-heróis fogem de uma vida cercada de tecnologia, 

optando por viver em harmonia com a natureza. No segundo enredo, a personagem de Lewis 

Carrol vem para a Bahia e conhece a rainha do reisado e a rainha dos mares, Yemanjá. 

Observa-se, portanto, que Jurema Penna se apropria de personagens clássicas e amplia os seus 

limites de significação, mesclando narrativas presentes no imaginário infantil a personagens 

do referencial cultural local.  

No que tange aos textos adultos, nota-se que Jurema Penna tomou a sonoridade do 

título da canção Santa Clara Clareou, de Zé Baiano, gravada em 1981 por Roberto Ribeiro, 

para intitular sua peça Dona Clara Clareou. Recortou o verso negro “amor de rendas 

brancas”, de Carlos Drummond de Andrade, deslocando o seu sentido para a discussão dos 

casamentos inter-raciais. Jurema Penna usa, assim, sua biblioteca e seu repertório cultural, 

selecionando dele elementos representativos que coadunam com sua intenção de não apenas 

encenar um texto, mas de construir uma representação acerca da sociedade baiana, 

permitindo, assim, vislumbrar, por meio de sua escrita, seus referenciais morais e sociais. Em 

Bahia livre exportação, a dramaturga se apropria de diversos elementos para construir uma 

imagem da cultura baiana; e, em Auto da barca do rio das lágrimas de Irati, toma trechos de 

poetas da região de Juazeiro e Petrolina, para encenar a cultura daquele lugar e, já em 1983, 

chamar a atenção para as questões ambientais que cercam o Rio São Francisco. 

José Da Costa Filho (2009) define como dramaturgia de leitura o texto teatral 

contemporâneo que se vale do processo de colagem, conjugando diversos outros textos de um 

dado acervo cultural para a sua construção. Nesse sentido, a leitura é entendida como 
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procedimento de criação, atividade a partir da qual o indivíduo manipula as produções 

textuais de uma sociedade para criar seu próprio texto, dessa forma, trata-se de uma  

 

dramaturgia da leitura que se faz fundamentalmente como livre manipulação de 
arquivos, de acervos e de bibliotecas por dramaturgos-leitores ou dramaturgos-
pesquisadores. […] [Nesse momento, quem guia a atenção é a] ideia de banco de 
dados (coleção de informações), de cânone (conjunto sacralizado e hierarquizado de 
elementos culturalmente disponíveis) e de sua destemida utilização pelos autores em 
arranjos mais ou menos fragmentários e descontínuos, mas necessariamente 
intertextuais, paródicos, plurívocos, na medida em que se trata de criações, ou de 
escrita como comentário e como retomada de escritas e discursos de outros atores, 
discursos esses que podem ser ou não de caráter artístico-literário. (COSTA FILHO, 
2009, p.44).  

 

Este processo de escrita dá origem a um texto composto por fragmentos de textos, que 

dotados de um censo de continuidade dado pelo escritor, formam um conjunto: o texto teatral. 

Sobre a escrita do teatro contemporâneo, Ryngaert (1998, p.86) esclarece: 

 
A escrita dramática descontínua por fragmentos dotados de título é uma tendência 
arquitetural das obras contemporâneas […]. Esses efeitos de justaposição das partes 
são buscados por muitos autores diferentes que os denominam cenas, fragmentos, 
partes, movimentos, referindo-se explicitamente […] a uma composição musical, 
ou mais implicitamente […] a efeitos de caleidoscópio ou de prisma.    

 

A partir do reconhecimento do trabalho de citação, observa-se que leitura e escrita 

tornam-se indissociáveis, assim, toda leitura realizada por Jurema Penna reverberou na escrita 

de seus textos, seja de forma consciente ou inconsciente. No primeiro caso, espera-se que haja 

uma marcação de heterogeneidade entre o sujeito da citação e o texto citado, seja por meio da 

indicação da fonte, ou pelo uso das aspas, que “designam uma re-enunciação, ou uma 

renúncia a um direito de autor. Elas operam uma sutil divisão entre sujeitos e assinalam o 

lugar em que a silhueta do sujeito da citação se mostra em retirada, como uma sombra 

chinesa.” (COMPAGNON, 2007, p. 52). 

Ao construir uma representação sobre a cultura ribeirinha do rio São Francisco, em 

ABRLI, Jurema Penna marca com aspas, em alguns casos, a autoria dos textos utilizados, 

renunciando, assim, o seu direito de autora, em função de trazer a este lugar o nome do autor 

que, de fato, pertence àquela região e que representa a voz da cultura local. Por outro lado, em 

BLE, raras são as passagens em que os textos citados são aspeados, resultando em uma 

imbricação dos discursos do autor do texto citado e do sujeito da citação. Segundo 

Compagnon (2007, p.50),  

 
o sujeito da citação é uma personagem equívoca que tem ao mesmo tempo algo de 
Narciso e de Pilatos. É um delator, um vendido – aponta o dedo publicamente para 
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outros discursos e para outros sujeitos – mas, sua denúncia, sua convocação são 
também um chamado e uma solicitação: um pedido de reconhecimento.  

 

Assim, ao mesmo tempo em que Jurema Penna põe em evidência os autores dos 

textos, também solicita para si o reconhecimento de um lugar próprio, assim, denomina seus 

textos como “Roteiro de Jurema Penna” e os assina ao final.  

No que diz respeito à atribuição de fonte, esta pode ser marcada ou não, a depender do 

nível de entrelaçamento entre o texto e a citação. Elencam-se três possibilidades: 

• A autora informa a fonte para o espectador:  
 

Caetano canta o que o “Bôca do Inferno”, o Poeta Maldito– Gregório de Matos 
Guerra –Poeta e Bacharel –Conhecido nesta terra – língua de trapo e de fel,sentia já 
em 1684: – tudo  o que o processo irreversível do que se resolveu chamar de 
progresso pode fazer com a terra e com a gente […] (PENNA, 1976, f.1). 
 

• Fornece uma pista para a identificação da fonte:  
 

E esse calor humano, este dengue, essa malimolência, essa falta de pressa, como 
também a capoeira, o candomblé, o acarajé e o abará, Olorum, Oxalá, Yemanjá, 
Xangô, Ossaim, e Oxossi, Oxum, Nanã, Yansã e Oba (sic), tudo e muito mais, veio 
junto numa carga macabra no fundo dos porões dos NAVIOS NEGREIROS. 
[…] 

Era um sonho dantesco [...] (PENNA, 1976, f.5).  
 

• Integra totalmente a citação ao seu texto:  
 

NARRADOR – E nos mercador foram vendidos, e para o trabalho escravo-partiram 
para o açoite, para o sangue derramado, para o pelourinho.   
NEGRO – (AÇOITADO NO PELOURINHO) 
Cai, orvalho de sangue do escravo, 
Cai, orvalho, na face do algoz. 
Cresce, cresce, seara vermelha, 
Cresce, cresce, vingança feroz.  (PENNA, 1976, f.6) 

 

No entanto, a inter-relação não ocorre apenas entre textos. Conforme definição, o texto 

teatral reúne diferentes materiais midiáticos: a colagem realizada pela dramaturga em BLE 

não se utiliza apenas de músicas ou trechos de poemas, mas também de slides projetando no 

palco imagens relativas à cena, reforçando a vinculação desse texto à forma épica. Todos 

estes elementos coadunam de forma a causar um efeito sobre o espectador, de maneira a 

influenciar na sua percepção da cena e seu entendimento do espetáculo.   

Considerando-se que o texto escrito possui um registro do espetáculo, observa-se, 

então, que BLE possui não apenas um caráter intertextual, mas também um caráter 

intermidial. Entende-se por intermidialidade os estudos das inter-relações entre diversas 
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mídias, sendo estas consideradas de modo muito amplo, englobando a literatura, a canção 

popular, o rádio, a imprensa etc.. Dessa forma,  

 
os estudos de intermidialidade se abrem para o amplo aspecto que envolvem mídia e 
realidade, mídia e política, mídia e indústria, mídia e corpo. […] interessa 
compreender os processos de mutação, transformação, transferência tradução, 
adaptação, citação, hibridação, entre as duas mídias e ainda em relação a outras 
mídias (MÜLLER, 2007, p.78). 

 

Analise-se o início do texto BLE, de Jurema Penna:  
 

SLIDES PROJETAM AS DUAS BAHIAS – NOVA E ANTIGA, 
ARQUITETURA, CENAS DE RUA. NO PALCO OS ATORES EM 
EXPRESSÃO CORPORAL TRADUZEM OS RITIMOS EM CONTRASTE 
HUMANO E TECNICO, AOS POUCOS OS HUMANOS VÃO ADQUIRINDO O 
RITMO QUEBRADO E MAQUINA. UNS POUCOS, MUITO POUCOS 
RESISTIRÃO ATÉ O FIM DA  
 
MUSICA - Triste Bahia, oh, quão dessemelhante… 
Estás e estou do nosso antigo estado 
Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado 
Rico te vejo eu, já tu a mim abundante 
 
Triste Bahia, oh, quão dessemelhante 
 
A ti tocou-te a máquina mercante 
Quem tua larga barra tem entrado 
A mim vem me trocando e tem trocado 
Tanto negócio e tanto negociante 
 
Triste............... Oh, quão dessemelhante 
Tris..... (PENNA, 1976, f.1) 

 
Nesse início do texto, é possível observar o jogo entre a intermidialidade e a 

intertextualidade compondo a cena. As imagens projetadas dialogam com a música, ao 

mesmo tempo em que os atores entram em expressão corporal, imitando movimentos de 

autômato. O contraste sugerido na rubrica entre humano e técnico se coloca também na 

utilização de aparatos tecnológicos no teatro, caracterizado pela presença preponderante da 

ação humana. Além disso, observa-se que a canção é iniciada com dois toques no berimbau, 

sons que evocam à memória do espectador uma rede de significações que é direcionada e 

ampliada com o artifício da imagem projetada. A melodia rememora aos elementos da cultura 

baiana e do contexto social, que serão tratados no texto. O toque inicial do berimbau quebra o 

silêncio do teatro dá uma pista ao espectador daquilo que ele verá. 

O texto citado pode ainda sofrer uma manipulação por parte do dramaturgo no sentido 

de recortar para o seu texto apenas aquilo que lhe interessa. Em BLE, para descrever a carga 

macabra vinda nos navios negreiros, a dramaturga insere no seu texto uma gravação de 
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excertos de poemas de Castro Alves, cita-se como exemplo de manipulação do texto o caso de 

Navio Negreiro. A dramaturga realiza uma supressão das estrofes dois e três da quarta parte 

do poema, e une as estrofes um e quatro, conservando a estrofe cinco. Devido à necessidade 

de salvaguardar a textualidade de sua obra, Jurema Penna não indica esse corte. Agrega ao seu 

texto mais solidez, ao aproximar a imagem da “dança” horrenda, do verso “Fazei-os mais 

dançar!...”, visto que, segundo as indicações cênicas, os atores estariam em expressão 

corporal. Permite-se, desta forma, ao espectador, que está assistindo a encenação, e não lendo 

o texto, a possibilidade de explorar a polissemia do termo “dança”. Nesse contexto, referindo-

se à dança ou expressão corporal, ou aos movimentos advindos da violência sofrida nos 

navios negreiros. 

 
Era um sonho dantesco... o tombadilho   
Que das luzernas avermelha o brilho.  
Em sangue a se banhar.  
Tinir de ferros... estalar de açoite...   
Legiões de homens negros como a noite,  
Horrendos a dançar...   
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!   
 
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!..."  (PENNA, 1976, f.5, grifos nossos) 

 

No processo de construção do texto ABRLI, para citar a lenda que dá nome ao 

espetáculo, Jurema Penna se vale do conto Corre um rio de lágrimas60, de Antônio Santana 

Padilha. Ao transportá-lo para seu texto, com a finalidade de teatralizá-lo, realiza, nele, as 

mudanças necessárias à sua encenação. Observe-se abaixo a comparação entre os dois textos: 

 

A saudade de Irati não tardou se transformar 
em impaciência; a impaciência em desespero, o 
desespero em lágrimas. Chorava na ilusão de 
encontrá-los, quando, a procura seguia pelo 
caminho que seguiram; chorava, no desespero de 
perdê-los quando desesperançada, voltava pelo 
caminho que não vinha…  

Derrotados? Vencidos? Mortos? 
Irati interrogava as árvores: 

e no alto da serra (Música) 
da serra-mãe 
mãe-canastra 
Irati em vão esperou 
“e lágrimas copiosas  
caíram de seus belos olhos” 
as árvores testemunhas 
de seu pranto 
transformaram o orvalho  

                                                 
60 O texto integral pode ser consultado na edição de ABRLI. 
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- Dizei-me, ó árvores amigas, a cuja sombra 
eles cresceram, onde estão os meus guerreiros? 

As árvores não respondiam; mas vendo que 
Irati chorava, choravam com Irati. Choravam 
lágrimas de orvalho… 

Irati Interrogava o céu:  
- Dizei-me, ó céu azul, cujas estrelas lhes 

servem de roteiro, onde estão os meus guerreiros? 
O céu não respondia, mas vendo que Irati 

chorava, chorava com Irati. Chorava lágrimas de 
chuva… (PADILHA, 1998, p.38) 

em lágrima de dor 
o céu escureceu 
e chorou também; 
e a serra-mãe 
a mãe-canastra 
de Irati tão bela em unidade cósmica 
o prato eternizou 
de dor se contorceu 
pariu um rio. (PENNA, 1983, f.5) 

 

Jurema Penna re-textualiza o conto de maneira a adequá-lo ao espaço e tempo cênicos 

disponíveis, assim, apresenta uma versão do sofrimento de Irati, recontando-o, sem que, no 

entanto, se perca a sua densidade dramática. Destaca-se a preferência pela supressão da fala 

individual da personagem Irati em função da estrutura da encenação, caracterizada pela 

declamação do texto, por grupos de homens e mulheres, acompanhada de teatralização. 

O uso de citações desse tipo permite a veiculação do texto literário em diferentes 

contextos, servindo à sua divulgação. Todas as vezes que um texto é relido, re-escrito ou 

citado, ele se dissemina e se insemina na cultura e é difundido.  

 Segundo Samoyault (2008, p. 47),  

 

A literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que foi. Ela 
exprime, movimentando sua memória e a inscrevendo nos textos por meio de um 
certo número de procedimentos de retomada, de lembranças e de re-escrituras, cujo 
trabalho faz aparecer o intertexto. Ela mostra assim sua capacidade de se constituir 
em suma ou em biblioteca e de sugerir o imaginário que ela própria tem de si.  

 

O texto em citação funciona como acréscimo ao texto citado, uma vez que a citação 

não é uma mera repetição. Dessa forma, o trabalho da citação faz com que haja uma 

ampliação dos limites da significação do texto citado. Como a linguagem é um campo dotado 

de elementos finitos, mas que engendra possibilidades infinitas, “O movimento da 

significação acrescenta alguma coisa, o que faz sempre que haja mais, mas esta adição é 

flutuante porque vem substituir, suprir uma falta do lado do significado” (DERRIDA, 1971, 

p. 245).  

A citação pode também ser utilizada como um modo dizer algo, sem se comprometer, 

à medida que a responsabilidade da fala é atribuída ao outro, bem como pode ter seu sentido 

deslocado no momento da citação. 

 

Uma palavra quer dizer alguma coisa no momento em que aquele que a diz quer 
dizer alguma coisa, dizendo-a (DELEUZE apud COMPAGNON, 2007, p. 48). 
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Ela [a citação] supõe, na verdade, que uma outra pessoa se apoderou da palavra e a 
aplicou a outra coisa, porque deseja dizer alguma coisa diferente (COMPAGNON, 
2007, p. 48). 

  

Em se tratando do período da ditadura militar, essa é uma estratégia bastante útil para 

livrar-se dos cortes empreendidos pela censura. Sobre o trecho em que se fala da revolução 

dos alfaiates, no momento da condenação dos insurgidos, lê-se: 

 

VOZ GRAVADA – E, “pela dedução dos fatos descritos, e, suas convincentes 
provas, o que tudo visto, e mais dos autos, condenamos os réus Luiz Gonzaga 
Virgens, pardo, livre, soldado, solteiro, 36 anos; Lucas de Amorim Torres, pardo, 
liberto, solteiro, 24 anos; João de Deus Nascimento, pardo, livre, casado, alfaiate, 
27 anos; Manoel Faustino dos Santos Lira, pardo, forro, alfaiate, 22 anos … a que, 
com baraço e pregão, pelas ruas públicas desta cidade, sejam levados à praça da 
Piedade, por ser também uma das mais publicas dela, onde na força, que para este 
suplicio se levantará mais alta do que ordinária, morram de morte natural para 
sempre,depois do que lhes serão separadas as cabeças e os corpos, pelo levante 
projetado pelos ditos reus, chefes, afim de reduzirem o continente do Brasil a um 
Governo Democrático. (PENNA, 1976, f.12) 

 

A revolta dos alfaiates tinha como principal objetivo a independência do Brasil do 

domínio de Portugal, observa-se, pois, que não se trata de implantar um governo democrático 

no país, mas de emancipar-se da metrópole. A dramaturga utiliza, dessa forma, a luta dos 

alfaiates para traçar um paralelo deste fato com as torturas empreendidas com os discordantes 

do governo ditatorial, atualizando o fato histórico àquilo que se vivia à época. 

No quadro seguinte, o tema da produção artística baiana entra no palco. Começando 

pelo mote “Santo de casa não faz milagre”, Jurema Penna denuncia o exílio sofrido por 

grandes artistas baianos, disfarçando-o por detrás dos problemas do mercado cultural. Neste 

trecho, utilizam-se as músicas Um dia e Ai quem me dera, de Caetano Veloso, Lá em Londres, 

de Gilberto Gil, Quero voltar pra Bahia, de Paulo Dinis, e Cada Macaco no seu galho, de 

Riachão:  

Narradora – Saem da Bahia, mas levam a Bahia com eles. A gente não sabe mesmo 
se estão indo embora, ou se é como disse Caetano: 
 
Narrador – (CANTA) Eu não estou indo m’embora 
Estou só preparando a hora de voltar. 
 
Narradora – Voltam simplesmente porque: 
 
Som: Ai, quem me dera 
Voltar, quem me dera um dia 
Meu Deus, não tenho alegria 
Bahia no coração 
Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui 
Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim 
Puxando o cabelo 
I don't want to stay here 
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I wanna to go back to Bahia 
Lá vem o mano  
O mano Caetano 
Cada macaco no seu galho 
Chô chuá 
Eu já cansei de te falar  
O meu galho é na Bahia 
O seu é em outro lugar    (PENNA, 1976, f.16). 

 

O que se assemelharia à situação da ida e da volta decorrentes das questões do 

mercado cultural se converte na temática do exílio, a partir da inserção do pout-pourri. Tais 

canções foram escritas no período da ditadura militar e expressam a saudade, a angústia e o 

desejo de retorno à pátria.   

O encerramento de ABRLI, por sua vez, é feito com uma música de Jurema Penna e 

Carlos Pitta:  

[…] Não temo o “nego d’água”, 
Carranca, serpente encantada 
Só tenho medo da fome 
Enchente e seca braba […] 
 
Gira mundo, vira o mundo 
O mundo do meu sertão 
Roda vira da ciranda 
Cantando a mesma canção 
 
Na beira do rio ou no campo 
No lugar que você quis 
Vem, irmão, virar a roda 
Pra rota do ser feliz    (PENNA, 1983, f.21). 

 
Apresar de recolher-se do lugar de autora, para o lugar de sujeito da citação, dando 

voz, em seu texto, aos autores locais, Jurema Penna cita sua própria música, colocando-se, 

também, na primeira posição. A dramaturga, dessa forma, inscreve-se como parte integrante 

da cultura juazeirense, demonstrando conhecimento de seus signos, imagens e crenças, 

materializando o desejo de pertencimento e o sentimento de identificação com essa cultura.  

A composição destes textos, a partir da colagem, intertextualidade e da 

intermidialidade, transmuta-os, portanto, em uma complexa rede de citações, articuladas de 

maneira a despertar no espectador (e no leitor) os sentidos de uma memória cultural baseada 

no repertório da literatura e da música popular brasileira.    
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4.2  UMA LEITURA DAS VARIANTES 

 

Pretende-se aqui desenvolver uma leitura das modificações realizadas por Jurema 

Penna nos textos Bahia livre exportação e Negro amor de rendas brancas. Trata-se de uma 

primeira tentativa de buscar fundamentos para uma análise do processo de escritura da 

dramaturga, a partir da análise das variantes observadas no cotejo dos diferentes testemunhos 

das obras em questão. O levantamento das variantes resultou na distinção entre dois tipos: as 

acidentais, decorrentes de desvios na acentuação, deslize no uso de maiúsculas, erros de 

datilografia; e as variantes substantivas, aquelas que concernem ao plano linguístico e 

semântico do texto (CASTRO, 1990).  

A distinção não hierarquiza os dois tipos de variantes, mas reconhece a especificidade 

de cada uma delas, além de tornar visíveis deslocamentos, supressões e acréscimos, esforços 

de Jurema Penna realizados no sentido de especificar, explicar, valorizar e evidenciar a 

construção de uma memória cultural (cons)ciente de sua trajetória e história. Se na Crítica 

Textual Tradicional, o estudo das variantes é fundamental para o estabelecimento da 

genealogia da tradição de um texto, a partir da qual se constrói o estema que ordena os 

testemunhos em função da busca por uma origem, na Crítica Textual Moderna e 

Contemporânea, o papel das variantes adquire outro valor. Elas são agora produzidas pelo 

engenho de um autor que modifica seu texto em função das suas necessidades de expressão.   

Conforme Tavani (1988, p.78),  

 

[…] el estudio de las variantes, si no puede prestarnos ayuda para fijación del texto 
– porque la última voluntad libremente manifestada por el autor es sin duda la que 
acondiciona cualquier operación ecdótica – puede ser muy útil para estudiar el 
recorrido del autor y la evolución de su producto en el tiempo: pero puede también 
proporcionar al crítico algunos importantes puntos de referencia para que él tenga la 
oportunidad de ejercitar mejor su derecho-deber de justipreciar el producto literario, 
de emitir con respecto a éste  - su juicio de valor.61   

 

Nesse sentido, o estudo das variantes é fundamental para a compreensão do percurso 

da escritura do texto, caracterizado por uma expansão e especificação da superfície linguística 

no sentido de aprimorar o discurso. Tavani (1988) chama a atenção para o caráter 

interpretativo do exercício filológico, remetendo ao sentido crítico do trabalho do editor de 

                                                 
61 Tradução nossa: “[…] o estudo das variantes, mesmo que não nos ajude na fixação do texto – porque a última 
vontade livremente manifestada pelo autor é sem dúvida a que acondiciona qualquer operação ecdótica – pode 
ser muito útil para estudar o percurso do autor e a evolução de seu produto no tempo: mas pode também 
proporcionar ao crítico alguns importantes pontos de referência para que ele tenha a oportunidade de exercitar 
melhor seu direito-dever de avaliar o produto literário, de emitir sobre este o seu juízo de valor.”. 
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textos, responsável não apenas por reproduzir documentalmente um testemunho, mas por 

estudar a tradição com vistas ao estabelecimento de um texto crítico. 

 

4.2.1  Leitura das variantes de Bahia Livre Exportação 

 

O volume de variantes presentes no aparato desta edição denota a grande modificação 

empreendida por Jurema Penna de um ano para o outro no sentido de trabalhar e burilar seu 

texto para a encenação, muitas vezes fortalecendo o conteúdo ideológico destes. O texto 

inicia-se apresentando o contraste entre a Bahia de Caetano Veloso e a Bahia de Gregório de 

Matos, destacando a figura de Gregório de Matos como principal denunciante das 

consequências do sistema mercantilista para a Bahia. A comparação entre as duas Bahias, 

antes implícita em T75, é explicitada com o acréscimo da oração “Caetano canta o que”. Por 

meio dessa operação, Jurema Penna amplia seu discurso reconhecendo a atualização do 

soneto setecentista: 

 

ATOR I […] E o Bôca do Inferno o 
Poeta Maldito – O Gregório de Mattos 
Guerra.  
[…] Poeta e Bacharel – Conhecido nesta 
terra – lingua de trapo e de fel – 
sentindo, já em 1648 o que o processo 
irreversível do que se resolveu chamar 
de P (sic) Progresso, já naquela época 
podia fazer com a gente e com a terra 
escreveu: (PENNA, 1975, f.1-2) 

NARRADOR — Caetano canta o que o 
“Boca do Inferno”, o Poeta maldito – 
Gregório de Matos Guerra – Poeta e 
Bacharel – Conhecido nesta terra – 
língua de trapo e de fel, sentia já em 
1684: – tudo o que o processo 
irreversível do que se resolveu chamar 
de progresso, pode fazer com a terra e 
com a gente quando profético escreveu: 
(PENNA, 1976, f.1) 

 
Observa-se ainda a substituição de “sentindo” por “sentia”, mudança modal que 

também confere ao verbo o aspecto de pretérito imperfeito, marca temporal que o autonomiza 

em relação ao adjunto circunstancial, “já em 1684”, cuja função é agora reiterar o tempo em 

que a ação ocorreu, reforçando a ideia de contraste entre os dois períodos. Em “pode fazer 

com a terra e com a gente quando profético escreveu:” o acréscimo da palavra “profético” 

expande a ação de Gregório de Matos, ampliando a imagem do Boca do Inferno como aquele 

que denuncia os problemas de sua época, mas que também antevê as realidades futuras. No 

mesmo trecho, há também a correção da data, de 1648 para 1684, data provável do poema, 

que, segundo Bosi (2006) foi escrito nos últimos vinte anos do século XVII.  

À folha 4, de T76, o Soneto à Cidade da Bahia aparece novamente; no entanto, não se 

trata de apenas uma repetição, o texto apresenta modificações, constituindo um exemplo da 

variação por reiteração, na qual o trecho é repetido, sendo-lhe acrescentado um novo dado, 
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assim, se diz “Tris..... Oh, quão semelhante”, modificando o original. Ao proceder dessa 

forma, Jurema Penna assume o discurso de denúncia das desigualdades presentes na sua 

própria Bahia, refutando o contraste que pretendeu estabelecer desde o princípio. Em seguida, 

o trecho “Pastinha já foi à Africa/ Pra mostrar a capoeira do Brasil” (PENNA, 1975, f.3), 

suprimido no primeiro momento, é agora cantado e assim se inicia o comentário feito sobre a 

capoeira baiana, momento em que ocorre um deslocamento e condensação de trechos antes 

separados em T75. 

Trazida da África, a capoeira solidifica-se como forma de resistência do negro e torna-

se produto da aclimatação da cultura africana em terras brasileiras. Arte marcial de caráter 

duplo transmutando-se por vezes em dança, por vezes em luta, é evidenciada como defesa 

pessoal. Expressão corporal, forma de resistência, para além da dança e do exercício cênico e 

estético, a capoeira é evidenciada como forma de defesa pessoal, de luta. Observe-se trecho: 

 

ATOR I  Capoeira. Uma Dança? Um 
jogo? Uma simples brincadeira? Defesa 
pessoal? Luta. Luta sw (sic.) vida ou 
morte disfarçada em Dança ou folguedo 
do Negro fugido.  

(PENNA, 1975, f. 1) 
 
[F1 L.27-29] ATOR I Escondendo-se na 
Floresta do seu perseguidor – O 
Capitão do mato – e seus Cães de caça 
– fugindo em busca dos Quilombos, 
indo até Pernambuco sonhando com a 
terra livre dos Palmares […].(PENNA, 
1975, f. 1). 

NARRADOR― Capoeira. Uma dança? 
Um jogo? Uma simples brincadeira? 
Defesa pessoal: É luta. É luta disfarçada 
em dança ou folguedo; dança-luta de 
vida ou de morte do negro fugido 
escondendo-se na floresta do seu 
perseguidor, o Capitão do Mato e seus 
cães de caça, fugindo em busca dos 
Quilombos, sonhando com Palmares a 
terra livre do Rei Zambi.  

(PENNA, 1976, f. 1-2). 

 

A dramaturga opera deslocamentos no fragmento em destaque. A “luta de vida ou de 

morte” é transformada em “dança-luta” e deslocada, ressaltando o seu caráter artístico. Em 

T75, a capoeira é disfarçada em “folguedo do Negro fugido”, expressão que evoca o Negro 

fugido, do Acupe de Santo Amaro62. Em T76, a modificação da posição dos componentes do 

sintagma transforma o folguedo no próprio indivíduo escravo, que foge da opressão do 

sistema escravagista e do seu senhor, representado neste trecho pelo capitão do mato. 

A busca do negro fugido se dirige para a única possibilidade de terra livre que ele 

poderia encontrar no Brasil, o quilombo, lugar em que os escravos (re)construíam sua 

sociedade, em que era possível gozar da liberdade. Em T75, o trecho “indo até Pernambuco” 

foi suprimido, acrescentando-se o aposto para Palmares “a terra livre do Rei Zambi”. Chama a 

                                                 
62 Manifestação popular que ocorre na referida região e que encena como os negros escravizados do Recôncavo 
Baiano, conseguiam dinheiro para comprar sua carta de alforria (DIAMMANTINE, 2007). 
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atenção a escolha da forma “Zambi”, que abre a possibilidade para pelo menos duas 

significações: a primeira “Zambi” como uma variante de “Zumbi”, chefe do Quilombo dos 

Palmares em sua fase final; ou “Zambi” como redução de “Zambiapongo”, ou “Zaniapongo”, 

deus supremo dos povos de origem angola-conguense. Semelhante ao que ocorre com 

“Zambi”, em T76 há a substituição de “senzala” por “zenzala”, que nesse contexto 

apresentam significado semelhante, observa-se uma opção por registrar a palavra em uma 

tentativa de reproduzir a fonologia do africano falante de português.  

Após falar sobre a culinária baiana, o enredo se dirige à mulher baiana, responsável 

pela manutenção e reinvenção dos costumes africanos em terras além Atlântico. Passa a se 

referir à roupa da baiana, roupa ritual, mas que também se espalha pela cidade. Observe-se 

excerto: 

 
ATOR I – É chato ser baiano...Que 
culpa temos nós se...por exemplo, é a 
baiana que  fora do país, identifica o 
Brasil. (SLIDE DE UM CARTAZ 
INTERNACIONAL DE TURIS MO 
COM UMA BAIANA). Indumentária, 
fantasia, roupa de santo, a roupa da 
época que a negra baiana até hoje 
conserva, fazendo a sua moda, ditando 
moda, marcando um povo, se 
transformando no seu símbolo. E uma 
pequena cantora que gravou muito 
samba deste (SLIDE DE CAYMI 
JOVEM) Jovem mulato – o moço 
Caymmi vestiu-se de baiana e rompeu 
as fronteiras do Brasil – A pequena 
Notável -Carmem Miranda!!! (PENNA, 
1975, f. 4, L.21-28) 

NARRADORA - É chato ser 
baiano...que culpa temos nós, se...por 
exemplo é roupa baiana que fora do 
país, identifica o Brasil. Indumentária? 
Roupa de santo? Fantasia? A roupa da 
época que a negra baiana até hoje 
conserva, roupa do seu santo, roupa 
que faz moda, que dita moda,marca 
um povo e se transforma em seu 
símbolo.  
 
NARRADOR – E uma pequena 
cantora que gravou muito samba deste 
(SLIDE DE CAYMI JOVEM) jovem 
mulato, o moço Cahymi, vestiu-se de 
baiana e rompeu as fronteiras do 
Brasil – A pequena Notável - Carmem 
Miranda!!! (PENNA, 1976, f.5) 

 
A primeira modificação é a bipartição da réplica, alterando o personagem de “ator I” 

para “narrador” e “narradora”.  Em seguida, destaca-se a modificação que se opera em “é a 

baiana que fora do país, identifica o Brasil”, em T75, para “roupa baiana que fora do país, 

identifica o Brasil”, em T76; verifica-se, pois a preferência por focalizar no tema da 

indumentária e não na mulher. Nesse mesmo trecho, a autora suprime a apresentação de um 

slide com um cartaz internacional de turismo, em que figurava uma baiana, lê-se com essa 

supressão, uma cisão com a ideia de Bahia representada pela Bahiatursa, inserida numa lógica 

de mercado turístico, caminho oposto aos esforços da dramaturga, cujo propósito representar 

as reinvenções da noção de cultura baiana.  

Há modificações significativas na pontuação. No trecho, “Indumentária, fantasia, roupa 

de santo”, de T75, as vírgulas são substituídas por interrogações em T76 
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“Indumentária?Roupa de santo? Fantasia?”, isto acarreta em uma outra perspectiva em 

relação à primeira versão do trecho: em vez de simplesmente listar as atribuições da roupa 

baiana, passa-se a problematizar os valores que essa roupa recebe da sociedade, promovendo 

também a discussão em torno do respeito e da valorização da vestimenta afro-baiana. 

 Em T75, a negra baiana conserva a roupa “fazendo a sua moda, ditando moda, 

marcando um povo, se transformando no seu símbolo”, por sua vez em T76, “conserva, roupa 

do seu santo, roupa que faz moda, que dita moda, marca um povo e se transforma em seu 

símbolo.”. Em T76, o acréscimo da expressão “roupa de seu santo” pontua a importância da 

religiosidade africana: não se trata apenas de uma releitura das vestes herdadas para a 

construção de uma moda, antes, essa moda se configura como uma forma de valorização e 

afirmação de sua opção religiosa.  

No trecho em que Jurema Penna segue falando da baianidade, o acréscimo de “e a 

Academia Brasileira de Letras batizou de Soteropolitano”, em T76, especifica a referência ao 

baiano de Salvador, ao mesmo tempo em que resgata a criação do termo soteropolitano, termo 

toma por base a cultura helênica.   

 

[…] paulistas: Em compensação, o diabo 
encheu de baiano.” Baianos, lentos, 
preguiçosos e que dizem sempre – 
(SLIDE – NÃO FAÇA HOJE AQUILO 
QUE VOCE PODE FAZER AMANHÃ) 
(PENNA, 1975, f. 6) 

NARRADOR― O diabo encheu de 
baiano, e a Academia Brasileira de 
Letras batizou de Soteropolitano. Falam 
– os apressados – que somos lentos, 
preguiçosos, e que dizemos sempre 
(PENNA, 1976, f. 3) 

 

De T75 a T76, o trecho “Baianos, lentos, preguiçosos” é substituído por “Falam – os 

apressados – que somos lentos, preguiçosos”, observa-se que, em T76, os verbos são 

colocados na primeira pessoa do plural, incluindo o falante como sujeito desse discurso.  

Ao tratar do componente africano na formação da cultura baiana, Jurema Penna passa 

a construir uma encenação dessa formação, utilizando-se de poesias e músicas conhecidas do 

grande público. Apropria-se de Navios Negreiros, de Castro Alves, para encenar a condição 

desumana em que os africanos foram trazidos ao Brasil. De uma forma geral, o trecho 

correspondente à religiosidade, seja devido a sua importância temática, seja pelas 

possibilidades de exploração cênica, é significativamente ampliado: é incluída a cena da Festa 

da Lavagem do Bonfim e sua complementar festa profana a Segunda-Feira Gorda, da Ribeira. 

Ao se referir à relação entre o Catolicismo e o Candomblé, observa-se no testemunho de 1976 

a construção de um discurso crítico e ideologicamente vinculado a uma atitude de afirmação 

da cultura afrodescendente, veja-se trecho: 
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ATOR IV – E assim nasceu o sincretismo 
religioso Afro– brasileiro ou Afro – 
Baiano E assim chegaram  para a nossa 
cultura, as divindades africanas, 
intermediárias entre Olorum o deus.[fim 
de réplica] (PENNA, 1975, f.9) 

NARRADOR ― A festa do Bonfim é 
sem dúvida a maior demonstração 
pública do sincretismo religioso na 
Bahia. Era vital para o Africano salvar 
a sua cultura, a herança de seus 
ancestrais fosse qual fosse a sua nação 
– Gêgê, Keto, Nagô, ou Angola. Poderia 
ter havido um choque que o 
exterminasse. Mas o sincretismo 
religioso Afro-Baiano, ou Afro 
Brasileiro, surge e os santos trazidos 
por Anchieta e Nóbrega, misturam-se, 
tomam novos nomes, num engodo de 
resultados culturais dos mais valiosos! 
E foi, do fundo dos porões dos navios 
negreiros, que desembarcaram na 
Bahia, as divindades africanas, 
intermediárias entre o deus supremo 
Olorum e os homens mortais, assim 
chegaram os Orixás. (PENNA, 1976, 
f.7) 

 

O discurso foi desenvolvido no sentido de destacar a resistência cultural do africano 

que, utilizando diversas estratégias, logrou passar à sua descendência o seu referencial 

religioso e filosófico, evidenciando a diversidade de nações, e, portanto, a heterogeneidade 

dos povos africanos vindos para o Brasil, bem como apontando para o sincretismo religioso 

existente entre as nações africanas. Alude mais uma vez à imagem do navio negreiro, 

atmosfera insalubre e infernal que ainda assim não foi capaz de massacrar a origem cultural 

do africano escravizado. 

A cena que representa os orixás é marcada por uma considerável ampliação, o que faz 

acreditar que houve uma pesquisa acerca desse tema. Em T75, apresenta-se uma informação 

sumária acerca de cada orixá, já em T76, incluiu-se a saudação do orixá, informações sobre o 

seu arquétipo, bem como narrativas que o rodeiam. Ao apresentar Omolu, Jurema Penna dá 

detalhes do seu caráter ambivalente, inclui informações acerca da origem da entidade, 

vinculando-a à Nanã, descreve sua dança e mostra sua relação com a população. 

 

ATOR V –Omolu. ou Abaluaê – Deus da 
peste, médico dos pobres. Ambivalente. 
Temido e amado. Não convem fitar a sua 
face deformada. Carinhosamente 
chamado o Velho. Sua dança exprime as 
sua deformidade.[fim de réplica] 
(PENNA, 1975, f.10) 
  

NARRADOR  ― Ao pronunciar o seu 
nome leva o crente a curvar-se e tocar o 
chão enquanto diz a sua saudação. O 
Velho peregrino é temido e amado 
diante de sua ambivalência de transmitir 
ou curar doenças em especial as de pele, 
como a varíola e coceiras. Estreitas 
ligações com a velha Nanã. Seu aspecto 
repulsivo o obriga a ter a face e todo o 
corpo cobertos. Não convém fitar a sua 
face deformada. Sua dança é a mímica 
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Ao tratar de Nanã, Jurema Penna troca a qualidade de Nanã de NanBuruk para Nanã 

Burobó. Nanã é a orixá das águas pantanosas, entidade associada ao barro que cedeu esse 

elemento para a criação do primeiro homem. Seu culto remete a épocas imemoriais, é a mais 

antiga das divindades das águas. No entanto, essa característica é suprimida em T76, sendo 

“senilidade” substituída por “sensibilidade” e todo trecho “traço esse essencial em sua dança 

vagarosa e lenta” foi igualmente suprimido, ainda que sua atitude corporal no ritual esteja 

sempre ligada à sua senilidade.   

 

ATRIZ – Nanan. NanBuruk. A mais 
velha das divindades das águas. A sua 
maior caracteristica é a senilidade, traço 
esse essencial em sua dança vagarosa e 
lenta. A lama que moldou o mundo é o 
seu elemento e a Vovó Nanan habita 
sempre nos pântanos e nos lagos 
(PENNA, 1975, f.8). 

NARRADOR ― A mais velha das 
divindades das águas. A sua maior 
característica é a sensibilidade. A lama 
que moldou o mundo é o seu elemento, 
e, a Vovó Nanã habita sempre nos 
pântanos e nos lagos. (PENNA, 1976, 
f.8) 

 

A partir da análise das variantes de BLE, foi possível observar como a ideia, que se 

encontra embrionária em T75, é ampliada em T76 por meio de pesquisas e do 

desenvolvimento da cena, fato que fica claro na cena dos Orixás. Fica clara, também, a 

modificação de ideias no sentido de representar um conteúdo politicamente engajado, como 

no caso da construção de um sentido para a cultura afro-baiana, baseada em uma perspectiva 

crítica do processo histórico, bem como dos condicionamentos conjunturais presentes na 

sociedade baiana e brasileira durante a década de 1970.  

 

4.2.2   Leitura das variantes de Negro amor de rendas brancas 

 

Destaca-se como um dos fatores para a ocorrência das variantes de NARB o fato de o 

espetáculo ter sido encenado em duas cidades diferentes, Rio de Janeiro (1972) e Salvador 

(1973), o que ocasiona modificação da equipe técnica e do elenco, no espaço cênico, mas, 

sobretudo, no público que recepciona o espetáculo. Nesse sentido, observa-se a supressão das 

músicas do espetáculo de T71 a T72*, a de abertura do espetáculo, de Paulinho Tapajós, e as 

demais, de Denise Emmer. Vale pontuar que Denise Emmer é musicista e atuava na novela 

de dores, contorções, convulsões, 
tremores febris e coceiras. A sua 
capacidade de curar as doenças lhe dá o 
nome carinhoso de “Médico dos 
Pobres”. (PENNA, 1976, f.8) 
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Selva de pedra, juntamente com Jurema Penna, além disso, Emmer é filha de Dias Gomes e 

Janete Clair, casal de quem a dramaturga era bastante próxima. 

Modifica-se também uma passagem referente a uma certa visão de Bahia:  

 

Diz que a Bahia está azul e cheia 
de turista. Virou folck-lore  
internacional. E os baianos que 
sofram com o aumento do custo de 
vida.  (PENNA, 1971, f.5) 

Diz que a Bahia está azul, cheia de 
turistas. Virou folclore 
internacional. 
(PENNA, 1972*, f.6) 

 

A presença do conteúdo, na encenação em 1972, pode ser lida como uma forma de se 

fazer uma crítica/ denúncia de uma situação vivida pelos baianos para um público que está de 

fora do contexto e que eventualmente pode ser incluído na categoria de turistas. Por outro 

lado, manter esse trecho, na encenação de 1973, sem nenhuma espécie de tratamento pode 

soar ofensivo para quem vive na Bahia. 

Em relação aos cortes, observa-se que alguns trechos são modificados pela autora, o 

que ocasiona na retirada do veto em T72. Outras passagens censuradas são liberadas devido a 

uma divergência entre os censores ao considerar “merda” como palavrão. Observa-se quadro 

abaixo:  

Trecho em T71 Trecho em T72 Trecho em T72* 

<essas merdas todas> (f. 4, L.1)   [Não traz a folha] todas essa porcarias, (f.4) 

<do que essas merdas todas> (f. 
4, L.4)   

[Não traz a folha] que essas porcarias todas? (f.4) 

mandei todo mundo pra <puta 
que pariu>(f.9)   

[Não traz a folha] mandei todos à merda. (f.8) 

uma coisa Paulo?<Vá pra 
merda> (f.16)   

[Não traz a folha] Vá pra merda! (f.13) 

<puto da vida>.  (f.16)   <puto> da vida (f.23) Está puto da vida (f.13) 

escondendo <porra nenhuma>. 
(f.22) 

escondendo < pôrra> nenhuma! 
(f.32) 

escondendo porra nenhuma! 
(f.20) 

a <merda> que está aqui (f.25) [Não traz a folha] a merda que está aqui. (f.23) 

ou êles nos aceitam (f.26) 
ou êsses <filhos da puta> nos 
aceitam (f.37) 

Ou esses filhos da puta nos 
aceitam (f.25) 

me tire dessa <puta fossa> (f.27) me tire dessa <puta> fossa (f.38) me tire dessa puta fossa, (f.25) 

<Criola puta!> (f.33)  Criôla <puta!> (f.45) Criôla puta! (f.31) 

Quadro 4 – Comparativo entre os cortes no texto Negro amor de rendas brancas. Os parênteses 
uncinados (<>) foram utilizados para indicar a localização do corte. 

 

Por outro lado, observa-se a inserção da expressão “filho da puta” de T71 a T72, que 

sofre o corte. Levanta-se a hipótese: estaria ela já presente no espetáculo, não sendo apenas 
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colocada no script? Devido ao relativo abrandamento da censura no fim dos anos 1970, T72*, 

submetido à censura em 1978, não sofre cortes, conforme parecer da censora abaixo: 

 

 
Figura 27 – Recorte do parecer do censor relativo ao testemunho T72* 

 

De T71 a T72*, há modificações no texto em função de aprofundar a caracterização 

dos personagens. O início do espetáculo apresenta mudanças: em T71, Paulo ainda não havia 

chegado a sua casa no momento do telefonema de Osvaldo informando o resultado da 

concorrência; por sua vez, em T72* Paulo já estava em casa quando Juliana recebeu este 

telefonema. Juliana inventa uma história para Paulo, a fim de justificar com quem falava ao 

telefone. A autora modifica o início da peça de maneira a construir uma argumentação acerca 

de Juliana com base em sua capacidade de fingir, simular e despistar, favorecendo a 

interpretação dela como dissimulada, argumentos que alimentam o ciúme e desconfiança de 

Paulo.   

Jurema Penna utiliza o espaço da rubrica como lugar da poética do dramaturgo. Num 

espetáculo em que apresentar os sentimentos dos personagens torna-se elemento cabal para o 

entendimento da peça e da discussão levantada, o texto é transformado em função de 

convencer seu espectador/leitor da veracidade dos sentimentos da personagem: 

 
( seu rosto se ilumina)  

(PENNA, 1971, f. 16) 

(Seu rosto que até agora tentava 
aparentar uma descontração 
inexistente, se ilumina (PENNA, 1972*, 
f. 13-14) 
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A fim de dar continuidade ao embate de Juliana e Paulo, Jurema Penna amplia a fala 

de Juliana:  

Juliana – Vou Paulo. Vou até o fim, 
hoje. Cansei de passar por cima da 
verdade- a minha e a sua. Só que a 
minha eu sou consciente dela, e você 
não quer ver a sua. (PENNA, 1971, 
f.16) 

Juliana ― Comecei Paulo! Comecei e 
vou até o fim. Cansei! Cansei de viver 
mentindo, inventando brincadeirinhas 
pra não olhar a verdade de frente. 
Cansei de curtir com historinhas 
imaginárias. 
 

Paulo― Era uma fuga, então? 
 

Juliana ― Talvez uma fuga, talvez um 
refúgio. Uma maneira de me divertir um 
pouco. Mas estou cansada. Cansada de 
passar por cima da verdade. Da minha e 
da sua. Vamos por as cartas na mesa. 
Tô pagando pra ver… (PENNA, 1972*, 
f.13-14) 

 

Observa-se, então, uma alteração da consciência da personagem. Se, em T71, Juliana 

está cansada de mentir, mas não conhece a sua própria verdade; em T72*, a ênfase recai sobre 

o processo de descoberta da verdade, caminho por onde a tensão do espetáculo vai se 

desenvolver. 

Muitas são as transformações realizadas no texto em função de uma intensificação da 

representação do preconceito étnico. No excerto abaixo, Jurema Penna encena e, logo, 

visibiliza a questão da autoestima do negro: 

 

Eu sou mesmo um negro muito grosso. 
(PENNA, 1971, f. 10) 

Eu sou mesmo um negro muito sujo. 
(PENNA, 1972*, f.9) 

 

Segue a mesma tendência na passagem abaixo: 

 

JULIANA― (Se assusta não era bem 
isso que ela esperava ouvir) 
 
PAULO ― Não tem consciência disto 
por acaso? 
 
JULIANA ― Paulo, cor não existe. 
(PENNA, 1971, f.23) 

JULIANA― (Se assusta. Era a última 
coisa que ela esperava ouvir. Fica sem 
resposta.) 
 
PAULO ― Não tem consciência disto 
por acaso? 
 
JULIANA ― Paulo, cor não existe!!! 
(PENNA, 1972*, f.21) 

 

O acréscimo de “Era a última coisa que ela esperava ouvir. Fica sem resposta”, bem 

como as três exclamações ao final de “existe” servem para reforçar a perplexidade da 

personagem Juliana ao tratar do tema do preconceito. Fica evidente o discurso da democracia 

racial, tão em voga nos anos 1970, que negava as diferenças de cor, apagando o discurso da 

diversidade étnica em seu favor, a fim de manter os negros subjugados ideologicamente. Esse 
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mesmo discurso afirmava que o preconceito se dava em função da classe e não da cor, o que é 

representado com a modificação da fala de Juliana:   

 
Pensei que esta espécie de coisa não te 
atingissem (PENNA, 1971, f. 24) 

Pensei que esta espécie de coisa não 
existisse pra você. (PENNA, 1972*, f. 21) 

 

O uso do verbo “atingissem” pressupõe a consciência de que há o preconceito racial. 

A sua troca por “existisse para você” torna o discurso mais coerente com o que já se propõe, 

pois implica em uma inexistência de preconceito de cor, decorrente do poder aquisitivo de 

Paulo. Reitera-se, mais uma vez, a construção da personagem pautada em uma noção de 

democracia racial. 

Por sua vez, a substituição de “homens” por “pessoas”, no fragmento abaixo, aponta 

para o fato de que a discussão sobre o preconceito, desenvolvida na peça, não se resume 

apenas a questão do homem negro, mas também da mulher negra, representada por Dayse e 

pela mãe de Paulo. 

Nós somos -       homens de côr. 
(PENNA, 1971, f. 24) 

Nós… somos pessoas de COR. 
(PENNA, 1972*, f.21) 

 

O final do espetáculo também é modificado, veja-se: 
 

Paulo – (ainda no telefone) Olha Lúcia, 
esquece. Desculpe. Eu acho que estou 
de pileque. (Desliga) 

PAULO ― (Deixa o telefone sem 
desligar) E agora, July? 

 
SOM – A música entra tão logo êle 
desliga o telefone. Os dois continuam 
olhos nos olhos, enquanto a música 
toca. O sól entra pela janela, os dois 
vão caminhando lentamente um para o       
outro. (PENNA, 1971, f. 36) 

JULIANA ― Eu não sei Paulo… eu 
não sei de mais nada. (Som. A música 
entre na última fala. Os dois 
continuam parados de costas um para 
o outro, enquanto a música toca. O sol 
entra pela janela. O fim da peçc deve 
ser marcada durante a canção.) 
(PENNA, 1972*, f.35) 

 

Em lugar de optar por um término marcado pela conciliação, Jurema Penna 

transforma-o numa continuidade do conflito, não há resolução da questão do casal, em vez de 

se olharam nos olhos eles permanecem de costas um para o outro. Sem um fim conclusivo, a 

obra permanece aberta às significações do leitor/espectador.  

Nesse sentido, as modificações realizadas em Negro amor de rendas brancas se 

referem preponderantemente à questão do preconceito étnico no sentido de denunciá-lo, 

torná-lo visível, negando-se a perspectiva da democracia racial. Observa-se nesse texto, em 

semelhança a BLE, o acréscimo como o principal elemento da construção do texto teatral de 

Jurema Penna, que sempre retoma seu texto para desenvolvê-lo, ampliando os seus limites de 

significação, dotando-o sempre de uma perspectiva politicamente engajada. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa aqui desenvolvida marca o lugar de importância de Jurema Penna como 

dramaturga nas artes cênicas baianas. Nesse sentido, a autora se constitui como um nome a 

partir do qual se pode centralizar e caracterizar uma produção literário-dramática. A leitura de 

sua obra e dos documentos paratextuais permite identificar, nessa produção, uma autora 

consciente de seu papel e de sua atuação para o desenvolvimento do teatro na Bahia, fato 

evidenciado pela sua assinatura ao final dos textos das peças, pelo seu processo de retomada 

do texto, pela necessidade de pontuar a duração de tempo da escrita dos seus textos e pelos 

títulos alternativos.  

A realização da edição interpretativa em meio digital se caracterizou como um 

importante exercício para a compreensão da ferramenta em suas possibilidades e limitações, 

para, dessa forma, problematizar a sua aplicação a textos de tradição mono e politestemunhal. 

Fica clara a necessidade de estruturar a edição em meio digital não apenas como uma 

transposição de suporte, mas é preciso, antes, explorar a dinâmica do hiperlink e sua 

adequação à edição do texto teatral, problemática a ser desenvolvida no doutorado.  

A partir dos textos editados, foi possível caracterizar a produção artística de Jurema 

Penna, evidenciando a diversidade de vivências artísticas registradas nos textos ao longo dos 

seus 50 anos de teatro e recontadas pela história da tradição. O confronto dos testemunhos 

proposto, trazendo à luz as variantes, é, além de necessário para entender a história do texto, 

constitui em atividade de fundamental importância para colocar em relevo certos sentidos, 

perspectivas e representações, sobretudo no que tange à construção de uma ideia de cultura 

baiana que se opõe à oficial.  

Por sua vez, o estudo sobre a construção do texto teatral a partir do processo de citação 

coaduna com as perspectivas do teatro contemporâneo, em que qualquer objeto pode ser 

teatralizável. Jurema Penna, assim, deixa-se entrever por meio de suas escolhas, paráfrases, 

recortes, supressões, no texto de partida para a citação, convertendo o seu teatro em uma 

esfera na qual a reinvenção e re-elaboração da própria história são permitidas através de 

inúmeras transformações de memórias e experiências em representações imagéticas, 

materializadas nos elementos cênicos, construindo uma cultura de resistência ao regime 

militar e suas estratégias de cerceamento da subjetividade. 
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ANEXO A – CÓPIA DIGITAL DOS TESTEMUNHOS DE 
 BAHIA LIVRE EXPORTAÇÃO, 

NEGRO AMOR DE RENDAS BRANCAS 
AUTO DA BARCA DO RIO DAS LÁGRIMAS DE IRATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo  
BAHIA LIVRE EXPORTAÇÃO: T75, T76 

NEGRO AMOR DE RENDAS BRANCAS: T71, T72, T72* 
AUTO DA BARCA DO RIO DAS LÁGRIMAS DE IRATI 

 
 


