




CADERNOS DO KAUS
O Teatro na América Latina

2a Edição Ebook



TEATRO KAUS CIA. EXPERIMENTAL

Reginaldo Nascimento: Idealização do Projeto, Direção Artística e 
Produção.
Amália Pereira: Atriz, Assessoria de Imprensa e Produção. 

Maritta Cury: Atriz e Produção.

Atores:
Antonio Ranieri, Adriana Cubas, Angelo Coimbra, Djalma de Lima, 
Robson Raga, Janette Santiago, Gisele Porto. Iluminador: Vanderlei Conte – 
Operadora de Luz: Luciane Duarte.

Dramaturgos:
Edilio Peña – Venezuela
Marco Antonio de la Parra – Chile
Santiago Serrano – Argentina

Tradutores:
Sebastião Milaré
Hugo Villavicenzio
Airton Dantas

Realização:
Teatro Kaus Cia. Experimental da Cooperativa Paulista de Teatro, Programa 
Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo.

EDITORAÇÃO: Reginaldo Nascimento e Amália Pereira DIAGRAMAÇÃO E COPY 
DESK: Reginaldo Nascimento TRANSCRIÇÃO CICLO DE DEBATES: Airton Dantas

REVISÃO DE TEXTOS: Maritta Cury
MONTAGEM DA CAPA: Reginaldo Nascimento

ARTE FINAL DA CAPA: Mariana Siqueira
FOTOS DA CAPA E MIOLO: Júlio Cesar Landim, Bob Sousa, Gilmar Dueñas, Índio 

Abyara
Direção de Arte: Reginaldo Nascimento



CADERNOS DO KAUS
O Teatro na América Latina

PROJETO FRONTEIRAS
“O Teatro na América Latina”

Organização: 

Realização: Teatro Kaus Cia Experimental



Cadernos do Kaus : o teatro na América Latina /

Organização Reginaldo Nascimento. -- São Paulo : Scortecci, 2007.

Colaboração: Projeto Fronteiras “O Teatro na América Latina”.

Realização: Teatro Kaus Cia. Experimental. ISBN 978-85-366-0923-2

1. Peças de teatro 2. Teatro - América Latina -História e crítica 3. Teatro Kaus
Cia.Experimental I. Nascimento, Reginaldo.

Copyright© Teatro Kaus Cia. Experimental
4337/1 – 1500 – 200 – 2007

07-8734  CDD-792.098

Índices para catálogo sistemático:

1. América Latina : Teatro : Artes da
representação    792.098

2. América Latina : Teatro : História e
crítica  792.098

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)(Câmara 
Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Grupo Editorial Scortecci
Scortecci Editora

Caixa Postal 11481 - São Paulo - SP - CEP 05422-970 
Telefax: (11) 3032-1179 e (11) 3032-6501

www.scortecci.com.br
editora@scortecci.com.br

Livraria e Loja Virtual Asabeça
www.asabeca.com.br

O conteúdo desta obra é de responsabilidade do autor, proprietário do Direito Autoral.

Livro impresso Lançado em Outubro de 2007
São Paulo, SP, Brasil.

PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO AO TEATRO PARA  A 
CIDADE DE SÃO PAULO - 9ª Edição.



5

AGRADECIMENTOS

Instituto  Cervantes de São Paulo, Casa das Rosas, Centro 
Cultural São Paulo, Biblioteca Monteiro Lobato, Teatro União 
Cultural, aos Grupos: Foli-as D’Arte, Casa da Comédia, Conexão 
Latina; e aos amigos e parceiros: Sebastião Milaré, Hugo 
Villavicenzio, Francesc Puértolas, Laís Côrtes, Juan Manuel 
Casado, Carolina Fernandes, Thiago Kling, Samir Yazbek, 
Aimar Labaki, Marco Antonio Rodrigues, Sergio de Carvalho, 
Reinaldo Maia, José Renato, Marco Antonio de la Parra, Santiago 
Serrano, Edilio Peña, Teresina Bueno, Airton Dantas, Gissela 
Mate, Caru Pesciotto, Fran Landim, Igor Kovalewski, Gildo 
Fontolan, Gilmar Dueñas, Flávio Fernandes Prado e a todos 
aqueles que direta ou indiretamente tornaram possível este 
trabalho.





SUMÁRIO

Apresentação .............................................................................................................. 9

Fronteiras – “O Teatro na América Latina” (Reginaldo Nascimento) ................ 12

Cena de Todas as Utopias (Sebastião Milaré) ........................................................ 17

Teatro Mestiço (Santiago Serrano) ........................................................................... 30

Breves Pontuações Sobre o Teatro Argentino Contemporâneo .................... 35

O Chile 2006 ou as Mudanças do Poder (Marco Antonio de la Parra) .............. 37

Teatro em Comunicação  Intercontinental Entre Dois

Hemisférios (Teresina Bueno) .................................................................................... 40

A Impudicícia Teatral (Edilio Peña) ....................................................................... 45

O Perfil do Teatro Kaus ......................................................................................... 48

Ciclo de Debates ...................................................................................................... 50

Oficinas ...................................................................................................................... 98

Ciclo de Leituras .................................................................................................... 100

Teatro Kaus Cia. Experimental ........................................................................... 102

Repertório do Kaus ...............................................................................................104

Últimos Espetáculos ............................................................................................. 107

Espetáculos Anteriores ......................................................................................... 108

Intercâmbio Teatro Kaus no Chile .....................................................................110

Crítica Teatral do Professor Victor Bogado ..................................................... 112

Textos .......................................................................................................................116

Conclusão ................................................................................................................ 196



9

APRESENTAÇÃO

Estamos felizes por atingir com êxito todas as etapas do nosso 
Projeto. Fronteiras O Teatro na América Latina foi e será sempre 

o divisor de águas na história do Teatro Kaus. Aprendemos e
descobrimos que muito ainda há para ser desvendado nas veias do teatro
da América Latina. Porém, do pouco que bebemos nos embriagamos e,
com prazer, dividimos neste caderno as experiências do encontro
que frutificou parcerias, espetáculos, debates, amigos e contatos para o
estreitamento dos laços do teatro na América Latina.

Hoje sabemos mais, sabemos que muito ainda temos que fazer 
para tornar cada vez mais clara a necessidade do conhecimento e da 
discussão do teatro produzido no Brasil e nos países de língua hispânica.

O Teatro Kaus Cia. Experimental, preocupado com a criação e 
manutenção de material de pesquisa, sobretudo aqueles que se referem 
ao teatro produzido nos países da América Latina, apresenta o 
Cadernos do Kaus – O Teatro na América Latina material reúne 
toda a pesquisa da Cia., desde janeiro de 2005, até as realizações 
do Projeto Fronteiras, beneficiado pela Lei de Fomento ao Teatro 
para a Cidade de São Paulo. Este livro é a contribuição do 
Projeto Fronteiras na intenção de socializar o material de pesquisa para 
criar novas opções e referências.

Ultimamente, tem se voltado muito pouco recurso para publicação 
de pesquisas e, somente por meio de programas, como a Lei de 
Fomento ao Teatro, tem se dado vazão às experiências e discussões 
travadas nos meandros do teatro de grupo produzido na cidade de São 
Paulo. Queremos, com a criação e distribuição deste Caderno de 
Teatro, tornar acessível, a quem possa interessar, todo o material 
estudado pela Cia., resultados e narrativas de uma forma de trabalho, 
incluindo os textos traduzidos e encenados dentro do processo de 
trabalho do Teatro Kaus.

A publicação recebe o nome de Cadernos de Teatro para fazer uma 
analogia com os cadernos escolares, numa clara dica de que precisamos 
voltar os olhos para os escritos, escrever e criar discussões, aprender e 
reaprender com a atualidade. O nome é também uma homenagem aos 
saudosos cadernos de teatro, publicados em períodos distintos da 
História do Teatro Brasileiro.



   É preciso deixar claro que nem todos os textos aqui 
publicados representam os pensamentos artístico, social, filosófico e 
político do Teatro Kaus Cia. Experimental. Concordamos com muitos 
e discordamos também. Há ideias que empunhamos com o coração, por 
militância; e outras que combatemos pela mesma militância artística. E, em 
se tratando de um registro documental daquilo que vivenciamos, não 
queremos omitir nenhum dado ou material que foi produzido por 
aqueles que, direta ou indiretamente, participaram deste encontro de 
idéias e debates acalorados que envolvem a realidade social e artística da 
Nossa América Latina.

Reginaldo Nascimento Teatro 
Kaus Cia. Experimental
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Atriz: Amália Pereira 
Personagem: Malva 

Ano: 2007

ESPETÁCULO  “A REVOLTA”
Texto do dramaturgo Argentino Santiago Serrano - Direção: Reginaldo Nascimento

Foto: Júlio Cesar Landim



FRONTEIRAS “O TEATRO NA AMÉRICA LATINA”
Por Reginaldo Nascimento

Pensar em romper fronteiras, caminhar pelo universo latino tendo como 
ferramenta para essa aventura a dramaturgia. Transitar pelas veias da América 
Latina seguindo as pegadas de um teatro que não nos foi apresentado e 
que constrói sua identidade  nas fronteiras desta América a ser conhecida, 
buscando na história fatos e cores que essa história não contou, para 
assim tentar pintar nossa memória com cores que possamos  recordar no 
futuro, tentando preencher uma lacuna que não sabemos de fato qual a 
extensão. Pensamos, sonhamos e, de certa forma, concretizamos essa jornada.

Conceber que em tão pouco espaço de tempo fosse possível conhecer 
uma gama imensa de histórias de pessoas, viver nas aventuras entrelaçadas das 
tramas de uma dramaturgia que se desdobra em temas dos mais distintos, em 
lutas das mais reais, pensamentos e filosofias de um povo narrados nas peças de 
uma América Latina, na qual também nos inserimos. A colonização europeia 
nos fez homens cegos para histórias que são também a nossa, no correr 
da carruagem.

Em nossa pesquisa,  nos permitimos ler tudo que chegou às nossas mãos, 
na maioria das vezes garimpamos com muita dificuldade, devido à falta de 
traduções e mesmo o acesso aos textos de países como Cuba, por 
exemplo. Esta busca por um caminho e por um “onde começar” contou 
com orientações e indicações essências  e que, de fato, nortearam os rumos 
de nosso trabalho. Foi por meio da indicação do diretor e amigo Alexandre 
Mate que chegamos ao CELCIT (Centro Latino-Americano de Criação 
Teatral) da Argentina. Nessa página da tal Internet, tivemos o encontro 
com o banco de textos que seria nossa principal fonte de pesquisa 
dramatúrgica e que nos levou à outras páginas, dramaturgos, histórias e toda 
uma poética de uma cena latino-americana, que ainda estamos descobrindo. 
Assim, chegamos aos dramaturgos por nós encenados. Dessa forma 
rompemos a barreira da língua e nos lançamos ao encontro desse teatro.

Definir  por onde começar, no meio de tantos e bons textos de muitos 
países – talvez o passo mais difícil –, nos encontrarmos na dramaturgia latina, 
achar a identidade de nosso trabalho, buscar nos textos a nossa história, algo 
que pudesse  estabelecer uma relação  e concretizar o encontro do pensamento, 
do desejo e da prática de construção da Cena Teatral. Em que países 
iniciaríamos nossa trajetória prática e abriríamos a discussão com a cena 
brasileira?
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Buscávamos um encontro que  pudesse colaborar apresentando à 
cena paulista um pequeno, mas importante, traço do exercício 
de conhecimento da Dramaturgia Latino-Americana. O estudo se iniciou 
em janeiro de 2005, pela dramaturgia Chilena, resultando na montagem do 
texto Infiéis. Começamos por aí, talvez pela facilidade de ter acesso ao 
texto já traduzido, o que nos permitiu ir direto para a cena e nos 
“obrigou” a descobrir a dramaturgia de Marco Antonio de la Parra e, 
consequentemente, de outros dramaturgos chilenos. Nesse momento 
de descoberta, despertamos para a necessária constituição de material 
de pesquisa, criar condições para que se tenha acesso a mais opções de 
textos e dramaturgos que pudessem ser traduzidos e encenados, ou não, no 
Brasil.

Chegamos, então, a um ponto importante de nosso 
trabalho. Desejávamos ultrapassar a barreira da língua, era necessário. 
Nasce aí o Projeto FRONTEIRAS “O Teatro na América Latina”, 
um nome para nossos pensamentos, um caminho para tornar viável a 
busca por uma dramaturgia latina. Autores foram lidos, textos traduzidos e 
muitas horas de pesquisa para chegarmos aos outros dois países – 
Argentina e Venezuela – fechando assim uma trilogia de possibilidades, 
levando em consideração a realidade cultural, política e social desses países.

Encontramos um ponto central para os trabalhos. Da Argentina, de 
dramaturgos como Oswaldo Dragún, para uma Venezuela de José Ignácio 
Cabrujas, nos encontramos nessas histórias e encontramos material para 
abrir definitivamente nosso diálogo com a realidade teatral desses países, por 
meio do contato direto com os dramaturgos, o argentino 
Santiago Serrano e o venezuelano Edilio Peña. Nesse momento, 
também em contato com a atriz e diretora mexicana, residente no 
Chile, Teresina Bueno, ampliamos nossa perspectiva de trabalho e seguimos 
em frente.

A contemplação do projeto, em agosto de 2006, pela 
Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, torna 
público aquele processo de estudos e trabalhos que nós do 
Teatro Kaus estávamos desenvolvendo nas entranhas do grupo. O 
Fomento nos possibilitou reunir as ideias, discutir com os dramaturgos  
de três países diferentes, aqui em São Paulo, num ciclo de debates 
que pudemos proporcionar, confrontando idéias e pensamentos 
com dramaturgos, diretores e pesquisadores da cena paulista. 



  Também tivemos a possibilidade de traduzir textos, encenar, 
fomentar ideias e, assim, tornar presente o encontro da cena brasileira 
com a cena latina. Aí conseguimos, de fato, transpor a barreira que nos 
separava até então da cena teatral de países como Argentina, Chile, 
Venezuela, México, Peru, entre outros.

   A fronteira foi vencida: encenamos A Revolta,  texto do dramaturgo 
argentino Santiago Serrano, que foi traduzido por Airton Dantas; El 
Chingo, texto do venezuelano Edilio Peña, traduzidopor Sebastião Milaré e 
seguimos com Infiéis, traduzido por Hugo Villavicenzio, compondo nosso 
repertório do Kaus, uma Trilogia Latina. Trouxemos à cena paulista 
discussões sobre a atual situação do teatro nesses países, apresentamos 
leituras  públicas que  deram acesso a mais quatro textos traduzidos: 
Apostando a Elisa, de Gustavo Ott, dramaturgo venezuelano, traduzido 
por Hugo Villavicenzio; Interrogatório em Elsinore, do uruguaio 
Carlos Manuel Varela, traduzido por Sebastião Milaré; Topografia 
de um Desnudo, de Jorge Diaz, chileno, com tradução de Renata 
Pallotini; e Milagre no Mercado Velho, de Oswaldo Dragun, texto 
argentino traduzido por Fernando Peixoto.

Enfim, se antes conhecíamos alguma coisa desse teatro, agora  
podemos dizer que conhecemos um pouco mais. Em reunião realizada 
em junho de 2007, com companhias que pesquisam teatro latino-
americano, verificamos que já temos 11 montagens na cidade de São Paulo de 
textos dos mais variados países, sem dizer os grupos que ainda não 
sabemos ou conhecemos. 

Queremos, com o PROJETO FRONTEIRAS, O 
TEATRO NAAMÉRICA LATINA, trazer para a cena paulista e 
brasileira um pouco da dramaturgia de países como Chile, Argentina e 
Venezuela, e podemos dizer que conquistamos até um pouco 
mais: espetáculos foram apresentados, discussões, palestras, oficinas e 
debates com a presença dos dramaturgos encenados e também 
de diretores, dramaturgos e teóricos do teatro brasileiro e jornalistas.

Todos que, de certa forma, participaram das atividades do projeto 
Fronteiras poderão dizer que este ciclo de experiências apresentou ao teatro 
paulista um traço da dramaturgia desses países. Trocamos informações 
acerca do que se está pensando em teatro atualmente no Brasil e nos países 
vizinhos. Divulgamos e trocamos textos e ideias e começamos a traçar  rotas 
de intercâmbio para o trabalho de grupos e espetáculos produzidos.
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Em junho de 2007, A Revolta, espetáculo do Teatro Kaus, foi 
apresentado no XVIII Temporales Internacionales de Teatro, em Puerto 
Montt e Valdívia, Chile – um dos maiores e mais importantes festivais de 
teatro da América Latina – além de projetos para tradução de teatro brasileiro 
para a língua espanhola, ampliando ainda mais as possibilidades deste 
encontro.

Todo esse ciclo de experiências está, a partir 
deste momento, disponível com a publicação do Cadernos do  
Kaus “O Teatro na América Latina”. Queremos, com a 
criação e distribuição deste Caderno, tornar acessível, a 
quem possa interessar, todo o material estudado pela Cia.,
resultados e narrativas de uma forma de trabalho com textos 
das peças encenadas, fotos, artigos e textos extraídos dos 
debates e palestras. Esse estudo é a contribuição do Projeto 
Fronteiras no sentido de  socializar o material de pesquisa  
para criar novas opções e referências. Que sejam vencidas as 
fronteiras e que a arte fale a língua de todos os povos!

Reginaldo Nascimento
Diretor Teatro Kaus Cia. Experimental



Ao longo do século 20, o teatro da América Latina buscou identidade 
e superação de dependências, chegando ao século 21 com lastro que lhe 
confere personalidade própria em face do teatro dos países desenvolvidos, a 
despeito das diferenças implícitas em si mesmo, que não são nada 
desprezíveis. Perfeita definição “desta coisa” que é o teatro latino-
americano, nos oferece Osvaldo Dragún, um dos seus expoentes 
históricos, lembrando a pergunta, segundo ele muitas vezes repetida em 
fóruns internacionais, quanto a se existe o teatro latino-americano.

Não há dúvida sobre a prática de teatro na América Latina; o que 
se questiona é se países pobres e subdesenvolvidos são capazes de 
produzir teatro. Confundem, afirmava Dragún, países pobres com culturas 
pobres, e concluía: Nossos países sofrem de pobreza, não de culturas pobres. A nossa, 
além de rica, é – felizmente – canibal. Absorve tudo. E o que não absorveu, fizeram-na 
comer. Mas o devolveu transformado em “outra coisa”. Parte dessa “outra coisa” é o teatro da 
América Latina. Outro espaço. Outro ritmo. Outro som. E fundamentalmente o sentido 
subconsciente defensivo do ritual, que o levou a buscar no universo tecnológico nova relação com 
a natureza (espaço cênico), com o homem (afetividade), e com o gozo do próprio corpo, do 
próprio ritmo, do próprio som (sensualidade).1
1 Prefácio de Pedagogia y experimentación en el teatro latinoamericano. México: Casa del Teatro, 1996.
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CENA DE TODAS AS UTOPIAS
Breve história do teatro Latino-Americano por Sebastião Milaré

Crítico e pesquisador de teatro. Curador de Teatro do 
Centro Cultural São Paulo. Autor de Antunes Filho e a 
Dimensão Utópica (Perspectiva, 1994); A Batalha da 
Quimera – Renato Vianna e o Modernismo Cênico Brasileiro 
(inédito); O Teatro dos Sete Povos Lusófonos (organização 
e apresentação do Teatro Brasileiro, CCSP, SMC, 1998) ; 
A Trupe Futurista Conta o Bumba-Meu-Boi Modernista (peça 
teatral comemorativa dos 70 anos da Semana de 
Arte Moderna, direção de Gilberto Gawronski, Centro 
Cultural Banco do Brasil, RJ,1992); A Solidão Proclamada 
(peça teatral adaptada para coreografia e dirigida por 
Sandro Borelli, Teatro da Cultura Inglesa, SP, 1998). 
Dramaturgista do espetáculo Quem Come Quem, 
direção de Stephan Stroux, com atores e músicos 
dos sete países de língua portuguesa (Teatro Gil 
Vicente,Coimbra, 2000). Colabora com diversas 
publicações do Brasil e do exterior, destacando-se: 
Revista Artes (São Paulo), Revista USP, Travessia 
(editora da UFSC), Bravo, O Estado de S. Paulo, 
Diógenes – Anuário Crítico do Teatro Latino-americano 
(Estados Unidos), Conjunto (Casa das Américas, Cuba), 
Re-vista Teatro Celcit (Argentina), Humbodt 
(Alemanha), Sete Palcos (Portugal), Mindelact Teatro 
em Revista (Cabo Verde), BT-Bijutsu Techo (Japão).
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CENA DE TODAS AS UTOPIAS
Breve história do teatro latino-americano

Dos tempos da Colônia às Independências...

O olhar sobre a história dos povos de nuestra América e de seu teatro 
detecta dois blocos: o de fala portuguesa, Brasil; e o de fala espanhola, que vai 
do extremosul até a América do Norte, invadindo o Caribe. Ambos 
sofreram colonização predadora, tanto no que diz respeito às culturas 
autóctones quanto no saque àsriquezas naturais. Mas uma observação inicial, 
no âmbito do teatro, é de que se nos países sob jugo espanhol foi possível 
uma tímida expressão dramatúrgica, no Brasil, sob os tacões portugueses, 
nada germinou nesse campo.  Depois do teatro de Anchieta, no início da 
colonização, há um vazio de três séculos que as comédias de  Manuel Botelho 
de Oliveira (em Espanhol) e o drama de Salvador de Mendonça (em 
Latim) não preenchem. Os colonizadores lusitanos realmente não 
permitiam aos colonizados qualquer alternativa expressiva.  

Defende Roberto Ramos Perea a tese de que em Porto Rico os nativos 
“desfrutavam formas teatrais onde se mesclavam o entretenimento, a memória 
histórica e a adoração religiosa”2,   quando chegaram os espanhóis. Vai  mais longe 
ao afirmar que “jogos de representação taínas ou arahuacas  existiam desde a pré-
história e surgiram em épocas similares às formas de teatro gregas, ou seja,há 
mais de 25 séculos”. Essa premissa histórica pode ser aplicada também aos 
povos mesoamericanos, de culturas evoluídas à época do 
descobrimento. Porém, setenta anos após a chegada dos espanhóis, a nação 
indígena arawak, dailha que passou a se chamar Porto Rico, estava dizimada.

No teatro hispano-americano do século 17, segundo Agustín Saz, o povo e a 
Igreja,o índio e o criollo, fundiam ritos e maneiras nos autos sacramentais,sobrepondo 
ao sentido original das obras a realidade do povo subjugado. “O que havia de sátira 
social nestas peças primitivas hispano-americanas, chegava ao extremo de incluir 
zombarias contra governantes os espanhóis”3. Nessa  linha da crítica dos 
“vencidos” aos conquistadores, há também estudos indicando que nações 
mesoamericanas introduziram máscaras de diabos nas danças dramáticas, embora 
diabos não existissem na sua cultura: referiam-se criticamente à cultura do 
colonizador.

 

2 RAMOS-PEREA, Roberto. Panorama Histórico del Teatro Puertorriquenho”. Revista Intermédio de Puerto Rico, 
versão eletrônica, 2005.
3 DEL SAZ, Agustín. Teatro Social Hispanoamericano. Barcelona: Editorial Labor, 1967.



As representações teatrais, no período colonial, eram realizadas em 
ambientes de convívio, adros de igrejas, pátios de casas senhoriais etc. Somente 
por volta da metade do século 18 registram-se construções de teatros. A Casa de 
Ópera do Padre Ventura, no Rio de Janeiro (1750), foi um dos primeiros. A primeira 
casa de comédias de Buenos Aires foi La Ranchería, inaugurada em 1783. Depois de 
um incêndio, deu lugar ao Coliseo Provisional (1796), de cujo repertório constam 
vários autores argentinos. Muito além não avançou ou desenvolveu-se o teatro 
nos tempos coloniais. As primeiras décadas do século 19 foram marcadas pelas 
lutas da independência. 

E após as independências, situações de beligerância entre países, ou entre 
facções políticas  do mesmo país, se espalharam por todas   as Américas, o que retardou 
em    muito o processo de verdadeira independência econômica e cultural das 
jovens nações. O gênero dramático que floresceu por toda parte, ao longo do 
século 19, foi a comédia de costumes, além do sainete, no teatro portenho. Fora 
isso, dominava o melodrama francês, resultando um neocolonialismo 
dramalhonesco. Enquanto a comédia de costumes e o sainete tinham a 
preocupação de refletir criticamente a sociedade, o melodrama pouco contribuiu 
para a reflexão dos problemas humanos ou das condições sociais na América 
Latina.

Apenas nas primeiras décadas do século 20 surgiriam melodramaturgos com 
essas preocupações. O mais grave desse neocolonialismo, porém, é que a própria 
formação de teatros nacionais via-se prejudicada pela presença de companhias 
estrangeiras, de todos os gêneros e níveis, que dominavam o mercado e sufocavam 
iniciativas de artistas e empresários locais.

A América Latina entra, por fim, no século 20 com economias dependentes, 
estruturas políticas frágeis e corrompidas, divisão injusta das riquezas e identidade 
cultural contaminada pelo sentimento de “colonizado”. Na primeira década, 
parecia que o século 19 não terminara. Mas alguns atos denotavam inconformismo e 
vontade de mudanças. Como a breve carreira dramática do uruguaio Florêncio 
Sánchez, que em construções realistas desenvolvia  temas da região rioplatense; ou 
o vigor patético-grotesco com que o também uruguaio Ernesto Herrera falou
das guerras criollas.

MODERNISMO E MODERNIZAÇÃO

Nos anos da Primeira Guerra Mundial, a perigosa travessia do Atlântico 
dificultou a vinda de companhias européias, abrindo espaço às nacionais. Pelo mesmo 
motivo, o intelectual submisso às modas de Paris teve de encarar sua própria 
realidade. Isso  gerou fatos que fizeram o dito inconformismo prosperar e deu novos 
contornos ao sentimento da nacionalidade que viria caracterizar os 
movimentos modernistas em vários países..
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Ao afirmar que a cultura latino-americana além de rica é “canibal”, Osval-
do Dragún certamente se referia a mais importante vertente do modernismo 
brasileiro, a antropófaga, liderada por Oswald de Andrade, cuja ideia é comer o 
que nos chega de fora, para devolver com a nossa expressão. Não se referindo 
de modo direto a essa corrente, Dragún coloca o conceito como a própria 
natureza da cultura artística latino-americana: Antropofagia (ou canibalismo) 
constituiu modo de afirmação das identidades nacionais contra as formas 
neocolonialistas: “Só a antropofagia nos une”, proclamava Oswald de 

Andrade4.

Tal fenômeno, na verdade, foi se revelando ao longo do tempo, alterando 
pouco a pouco o pensamento estético, até se tornar meio criativo verdadeiro e 
marcar profundamente as expressões latino-americanas no séc. 20. Sendo arte 
coletiva, o teatro foi a última linguagem a assumir o ideário modernista. Um 
dos problemas é que o modernismo cênico dependia da modernização dos 
meios.

 A luz elétrica, recentemente descoberta, por exemplo, exigia novos con-
ceitos de iluminação e equipamentos que os viabilizassem na cena. A ilumina-
ção libertava o cenário de telões e de “gabinetes” e abria possibilidade de 
espaços múltiplos, da ação simultânea, da síntese do ambiente em um ou al-
guns objetos. Isso reclamava novos profissionais, falando nova língua. Língua 
inédita, que revolucionaria as artes cênicas. Assim, o modernismo no teatro 
dependia da modernização dos meios e de profissionais aptos a operá-los para a 
criação de significados estéticos, constituindo uma linguagem. Isso interferia, 
necessariamente, nos códigos e nos meios interpretativos do ator. Em vários 
países latino-americanos começou-se a praticar a experimentação, à margem 
do teatro profissional, como forma de conciliar modernismo e modernização 
dos meios.

O crítico mexicano Daniel Vazquez Touriño afirma que “a Revolução 
Mexicana (1910-1924), que supôs uma revitalização nacionalista de várias 
facetas da arte (pintura, música, romance), não afetou em absolutamente nada 
o teatro”5. Juízo igual ao de críticos brasileiros que clamam a ausência do teatro
na Semana de Arte Moderna de 1922 e negam a participação do teatro no
movimento modernista dos anos 20 e 30.

Mas o próprio Touriño fala de propostas de renovação teatral, como a da 
Comédia Mexicana (1929) e do Teatro de Ahora (1933), além do brilhante 
experimentalismo do Teatro de Ulises (1928), que se propunha a combater os
4 “Manifesto Antropófago”, in Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro, de Gilberto Mendonça Teles 

(Petrópolis: Vozes, 1983).
5A conferência “El teatro mexicano del siglo XX: búsqueda de la esencia de uma nación” foi

pronunciada em Praga, em 2002, aparecendo em forma de ensaio na “Revista Para Heterodoxos – 
RpH” (eletrônica), n.2002 – II. maio/agosto de 2002. 



padrões interpretativos superados, o uso do ponto, a tirania do primeiro ator, os 
sistemas obsoletos de iluminação. O grupo do Ulises, integrado por Salvador 
Novo, Xavier Villaurrutia e Celestino Gorostiza, voltou à cena em 1933 com o 
Teatro de Orientación, trabalhando durante anos pela renovação cênica. Tais 
iniciativas provam que no teatro também se buscou a “revitalização 
nacionalista”, promovendo pequenos avanços que levariam a arte dramática 
mexicana ao patamar da modernidade com o trabalho de Rodolfo Usigli.

A experiência brasileira é semelhante à mexicana. A despeito de negada a 
presença do teatro nas lides modernistas, em 1922, ano da Semana de Arte 
Moderna, Renato Vianna encenava no Rio de Janeiro sua peça A Última 
Encarnação do Fausto, em parceria com os modernistas Heitor Villa-Lobos e 
Ronald de Carvalho. A encenação rompia os códigos vigentes, numa visão 
moderna da arte e, justamente por isso, fracassou. Dois anos depois, Vianna 
criava em São Paulo a Cia. Colméia, com o mesmo propósito de renovação.

 Outros grupos experimentais tiveram curta, porém marcante, presença, 
como o Teatro de Brinquedo (1927) criado no Rio de Janeiro por Álvaro 
Moreyra, e o Teatro da Experiência (1933), fundado em São Paulo por Flávio de 
Carvalho. A batalha de Vianna pela renovação, no entanto, prolongou-se em 
campanhas como o Teatro-Escola (RJ, 1934), as “missões dramáticas”, levando 
por todo o país espetáculos de alta qualidade (1938-41), a Escola Dramática do 
Rio Grande do Sul e o Teatro Anchieta (1942); eventos decisivos na preparação 
do ambiente para a modernização cênica.

O experimentalismo histórico do teatro latino-americano, que proliferou dos 
anos 20 aos 40, mesmo quando não executado por amadores colocava-se 
claramente contra as normas e os códigos vigentes no teatro profissional. No 
programa da Colméia, por exemplo, Renato Vianna afirma que a companhia 
“tentará eximir-se à prática de tudo o que seja repercussões de hábitos e vícios 
inveterados no meio profissional”6 . Essa mesma proposta animava tanto o 
Teatro de Ulises, no México, quanto o Teatro del Pueblo (1930), criado por 
Leónidas Barletta em Buenos Aires. Propunha, o Teatro del Pueblo, “realizar 
experiências de teatro moderno para salvar a aviltada arte teatral e levar às massas 
a arte, com o objetivo de propiciar a salvação espiritual do nosso povo”7 .

Segundo Andrés Castillo, no Uruguai “não existia teatro estável e vigoro-
so”8 , na primeira metade do século. Mas, nesse período, surgiu o movimento 
6 Cf. “Colméia”. In: O Estado de S. Paulo, 10/11/1924.
7 Cf. MAUSILHA, Carmila. Breve historia del Teatro del Pueblo. In: Sobretodo – Revista Digital de Crítica e 

Investigación Teatral, edição comemorativa dos 77 anos do Teatro del Pueblo, 2007.
8 CASTILLO, Andrés. Antecedentes: Teatro Independiente Uruguayo (1937-1985). In: Diógenes –

Anuário Crítico del Teatro Latinoamericano, 1986”.
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de “teatro independente”, com vistas ao teatro de arte realizado de modo 
contínuo e sistemático. O movimento ganhou impulso com o Teatro del Pueblo de 
Montevideo (1937), fundado por Manuel Dominguez Santamaría, “seguindo”, 
conforme Jorge Pignataro, “o exemplo do argentino Leónidas Barletta, inspirado 
nas idéias de Romain Rolland”9. Um ano antes, Atahualpa del Cioppo criara o 
coletivo “La Isla de Los Niños”, depois outros grupos foram aparecendo e 
formando ambiente propício ao desenvolvimento do teatro nacional e moderno, 
que se manifestou com vigor nos anos 50.

O Chile tinha tradição de teatro amador na luta pela identidade e expressão 
coletiva. O melodramaturgo Armando Mook tentava trazer à cena questões 
sociais, com absoluto êxito de bilheteria. Sua obra estimulou a criação de 
companhias teatrais e a formação de atores e técnicos. Mas, o teatro de fato 
representativo do Chile nessa época foi o Obrero, fundado pelo comunista Luis 
Emilio Recabarren com amadores e a serviço da conscientização do proletariado. 
Junto ao movimento destacou-se a dramaturgia de Antonio Acevedo Hernández, 
considerado “pai do teatro social chileno”.

O Paraguai, mesmo naufragado em novos litígios bélicos (Guerra del Chaco, 
1932-35), viu surgir um artista dominado por essas utopias: o dramaturgo, diretor e 
ator Julio Correa. Na cidade de Luque formou grupo de atores amadores, que se 
tornariam figuras principais do teatro paraguaio, apresentando dramas de teor 
social, muitos deles escritos em Guarani. A partir da sua estreia na capital, 
Assunção, em 1933, o grupo passou a exercer grande influência no meio artístico. 
Sob dominação dos Estados Unidos desde 1898, Porto Rico também esboça 
reação nacionalista e modernizadora em seu teatro.

O momento chave da reação foi em 1938, quando o concurso de 
dramaturgia do Ateneo Puertorriqueño premiou obras de Manuel Méndez 
Ballester (El Clamor de los Surcos, sobre o problema fundiário), Fernando Sierra 
Berdecía (Esta Noche se Juega el Joker, sobre a imigração de porto-riquenhos para 
Nova Iorque) e Gonzalo Arocho del Toro (El Desmonte, sobre a migração campo/
cidade). Essas obras, junto às atividades do “teatro rodante”, criado por Ballester 
e Berdecía em 1937, que percorria a ilha em missão cultural entre os lavradores de 
cana, deram novo encaminhamento ideológico para o teatro do país. Assim, da 
tensão constante da modernização da linguagem imbricada na nacionalização do 
teatro resultou belo movimento dialético, que dominou toda a cena latino-
americana no período entre as duas grandes guerras. 
9 PIGNATARO, Jorge. Directores Teatrales del Uruguay. Montevideo: Editorial Proyeccion, 1994. As 

mencionadas ideias de Roman Rolland estão no livro “Teatro do Povo – Ensaio para a estética de um 
teatro novo”, publicado por Rolland, na França, em 1903. Para ele, o Teatro do Povo devia ser a expressão 
de uma nova sociedade, sua voz e seu pensamento.



AMADORES E UNIVERSITÁRIOS

A esse admirável esforço pela modernização do teatro latino-americano, 
viriam a somar nos anos 40 a ação estudantil e a inclusão do teatro em univer-
sidades. Nosso olhar, partindo da realidade brasileira, observa processos pare-
cidos em outros lugares. Foi, na verdade, um fenômeno da época, cujas causas 
encontram-se dentro da estrutura de cada país, mas relacionadas com a ordem 
internacional, então em absoluta crise.

No Brasil, a nova onda teve início em 1937, quando Paschoal Carlos Mag-
no fundou o Teatro do Estudante, no Rio de Janeiro. Depois, na mesma cidade, 
Jerusa Camões fundou o Teatro Universitário (1939) e, em São Paulo, Décio de 
Almeida Prado criou o Grupo de Teatro Universitário (1943). Os grupos estu-
dantis do Rio conviviam com um conjunto amador, Os Comediantes (1941), 
que sob direção do polonês Zbigniew Mariam Ziembinski, encenou em 1943 o 
espetáculo considerado marco da modernização do teatro brasileiro: Vestido de 
Noiva, de Nelson Rodrigues. Mas foi Paschoal Carlos Magno, à frente do Teatro 
do Estudante, o grande artífice da renovação com suas pregações pelo país intei-
ro, realizando festivais e estimulando a criação de novos coletivos estudantis. O 
grupo paulista, de Almeida Prado, tinha também ligação com os amadores do 
Grupo Experimental de Teatro (1942), dirigido por Alfredo Mesquita e de ou-
tros que ensejaram a criação do TBC – Teatro Brasileiro de Comédia, em 1948, 
pelo industrial Franco Zampari, instituição que seria o principal instrumento 
para a consolidação do teatro moderno no Brasil ao longo dos anos 50.

Desse modo, aplica-se no Brasil o que Vazquez Touriño afirma sobre a 
chamada geração de 50, do teatro mexicano: “Nas novas circunstâncias do país, a 
forma de fazer teatro, que até então se constituía de experimentos contra o 
teatro profissional, se institucionaliza e tudo o que foi desafio do sistema fecun-
da a cena mexicana”. O mesmo fenômeno se observa em outros países da Amé-
rica Latina, onde ao experimentalismo dos anos 30 juntam-se, nos anos 40, os 
grupos estudantis e a ação universitária.

No Peru, a universidade desempenhou papel fundamental no processo, a co-
meçar pela fundação do Teatro de Arte (1941), na Universidade São Marcos, de 
Lima, iniciativa de Manuel Beltroy, inspirado no Teatro del Pueblo, de Buenos 
Aires.

Para o desenvolvimento do teatro na Guatemala, que até a metade do sécu-
lo apresentava pouca atividade, foi vital a criação do Teatro de Arte Universitário 
(1947), por Carlos Mencos Martinez, na Universidade São Carlos. Também no 
Chile, o teatro universitário liderou o movimento de renovação, a começar pela 
fundação do Teatro Experimental (1941), na Universidade do Chile, sob lideran-
ça de Pedro de la Barra, e em seguida com a fundação do Teatro Ensayo (1943), 
na Universidade Católica, por iniciativa dos próprios estudantes, seguindo as di-
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retrizes do Teatro Experimental. No Uruguai, ao lado do vigoroso movimento 
de renovação que resultou na criação de grupos históricos, como El Galpón, não 
se pode desconhecer a importância do Teatro Universitário, fundado por Héctor-
Hugo Barbagelata. Também em Porto Rico, foi de importância fundamental ao 
desenvolvimento do teatro moderno a criação do Teatro Universitário (1941), na 
Universidade de Porto Rico, por Leopoldo Santiago Lavandero.

REVOLUÇÕES E POÉTICAS POLÍTICAS

A vontade renovadora, estimulada pelas condições do pós-guerra, imperou 
nos anos 50. No Brasil havia um clima pré-revolucionário incrementado pela 
revolução cubana. Os avanços dos rebeldes em Sierra Maestra soavam como 
clarins anunciando novos tempos e o teatro incorporava a utopia da 
libertação. E foi nessa atmosfera que, em janeiro de 1958, estreou no Teatro de 
Arena (São Paulo), sob direção de José Renato, a peça de Gianfrancesco 
Guarnieri Eles não usam Black Tie, sobre greve de operários.

O sucesso do espetáculo evidenciou que o público queria a discussão dos 
problemas nacionais em cena. Por outro lado, o estilo despojado da 
encenação e o falar cotidiano, ainda raro no palco, colocavam abaixo a 
impostação vocal e o formalismo praticado pelos diretores europeus no TBC. 
Isso propiciou a tomada do poder pelos jovens encenadores locais, contra os 
estrangeiros, colocando em cena os principais agentes da revolução teatral 
brasileira. Os acontecimentos estimulavam também a nova dramaturgia, cujos 
pontos de referência eram dois dos mais brilhantes dramaturgos modernos de 
Língua Portuguesa: Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna.

Com as diferenças históricas intrínsecas e as idiossincrasias de cada povo, 
em toda a América Latina deu-se a consolidação do teatro nacional e moderno, 
ao longo dos anos 50 e 60. Isso a despeito de duas forças contrárias interferirem 
profundamente no processo: a revolução cubana e a reação da direita, subsidiada 
em toda parte pelos Estados Unidos, para evitar que o estopim revolucionário 
do Caribe incendiasse o Continente.

Protagonista desses tempos revolucionários, Cuba não só inspirava o teatro 
de outras terras, como restaurava o seu próprio, adequando-o à nova realidade. 
De acordo com Magaly Muguercia, antes da revolução, na ilha “não existia o 
teatro profissional no sentido econômico”, e os artistas ‘ganhavam o sustento’ 
com trabalhos alheios à arte, ou no rádio e na televisão, meios ‘grandemente 

rebaixados pelo padrão comercial’”10.

10 MUGUERCIA, Magaly. Cuba: Informo no confidencial. In: Diógenes – Anuário Crítico del Teatro 

Latinoamericano – 1986.



Lembrando que nas décadas de 40 e 50 surgiram três grandes dramaturgos 
cubanos – Virgílio Piñera, Carlos Felipe e Rolando Ferrer – diz a ensaísta que “o 
cosmopolitismo que marcava os repertórios não permitia que a dramaturgia 
nacional subisse à cena e freava, portanto, o desenvolvimento de um sólido 
movimento dramatúrgico”. E em termos da encenação, a mesma ideologia 
mercantilista dominava, não permitindo a experimentação e, por consequência, 
impedindo a evolução. É sintomático da vontade frustrada de transformação o 
“Manifesto à Opinião Pública” do Grupo de Teatro Estúdio, criado em 1958: “Em 
Cuba vem surgindo nos últimos anos um movimento teatral de consideração. Pois 
bem, como é de se esperar em toda atividade incipiente, mesmo pela inexperiência, 
ou por falta de uma verdadeira tradição teatral, além de outros fatores, nossa cena 
pode extraviar-se por caminhos equivocados”.

Esse estado de coisas mudou radicalmente após a revolução. O artista podia, 
então, dedicar-se à arte e, pouco a pouco, ao longo dos anos 60, nascia uma nova 
consciência do fazer artístico. A relação da ilha com criadores dramáticos da 
América Latina, propiciada especialmente pela Casa das Américas, abria aos artis-
tas cubanos perspectivas inéditas, muito mais próximas da sua realidade do que 
aquela que lhes era anteriormente imposta pelo mercado, sinalizada pela Broadway. 
Ao mesmo tempo em que Cuba inspirava a busca de meios expressivos ao teatro 
de outros países, era alimentada por esse teatro com ideias e propostas estéticas. 
Foi se constituindo, desse modo, nova dinâmica na evolução do teatro em nuestra 
América, que passou a dar legitimidade ao termo “teatro latino-americano”.

Sérgio Corrieri, um dos fundadores do Teatro Estúdio, mais tarde assinou 
junto com Gilda Hernández a criação do Grupo Teatro Escambray (1968). O 
repertório do grupo era criado a partir da interação dos artistas com a comunidade 
camponesa da região montanhosa de Escambray, buscando pensar a realidade 
junto com esse público. Muito influenciado por ele, César Vieira, fundador do 
Teatro União e Olho Vivo, de São Paulo, esteve em Escambray (1969) e relatou 
suas impressões, afirmando que “em Cuba, na esteira dessa prática, inúmeros 
grupos afastam-se das salas convencionais”, partem em busca de novo público e 
desse encontro “está crescendo e se desenvolvendo um novo teatro, participante, 
integrado, eficaz e transformador.”11 Com o passar do tempo, o Escambray 
respondeu às transformações que se verificavam na comunidade transformando 
também seus métodos, mas sem prejuízo da sua ideologia.

Na Colômbia, a exemplo de Cuba, o teatro profissional era uma abstração até 
os anos 50, quando surgiram escolas de arte dramática em Bogotá e em Cali,   
propiciando “a consolidação dos primeiros grupos estáveis do país.”12 Os festi-
11 VIEIRA, César. Em Busca de um Teatro Popular, 3ª edição. São Paulo: Confenata, 1981. 

12 Cf. REYES, Carlos José. El Teatro em Colombia em el Siglo XX. Revista Credencial Hisória. Bogotá, n.198,

2006.
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vais de teatro, iniciados nessa época, também contribuiriam para a formação do 
teatro colombiano, que teve sustentação e foi impulsionado por dois nomes 
históricos: Enrique Buenaventura e Santiago García.

O primeiro retornou à Colômbia depois de viajar por vários países e de um 
estágio no Brasil, ingressando no corpo docente da Escuela Departamental de 
Teatro del Valle, onde passou a sistematizar o processo então latente no teatro 
latino-americano, ao qual chamou “criação coletiva”. O grupo que criou na 
Escola ganhou independência em 1962 com o nome que o tornaria mun-
dialmente famoso: TEC – Teatro Experimental de Cali, ao qual Enrique 
Buenaventura dedicou sua inteligência e energia pelo resto da vida. 

Também o segundo, Santiago Garcia, dedicou-se a sistematizar o processo 
de criação coletiva na instituição teatral que fundou com outros diretores e atores, 
a Casa de la Cultura, que em 1966 passou a se chamar Teatro La Candelária, 
obtendo, a exemplo do TEC, projeção internacional. Os dois encenadores e 
teóricos, junto com seus famosos grupos, estimularam a criação de vários outros 
coletivos.

Na Argentina, prosseguiu o processo desencadeado pelo Teatro del Pueblo, 
assim como pelos grupos independentes que surgiram na seqüência. Entre 
eles Fray Mocho, onde, em 1956, estreou o dramaturgo Osvaldo Dragún, com La 
Peste Viene de Melos, sobre a invasão da Guatemala. E no clima inflamado dos 
anos 50, surgem duas figuras essenciais ao teatro argentino: Griselda Gambaro e 
Eduardo Pavlosky.

Mas, tanto na Argentina, quanto no 
Brasil, no Chile, no Uruguai e outros 
países latino-americanos a onda de golpes 
de Estado promovida por militares e 
apoiada pelos Estados Unidos, expulsou a 
Democracia do Continente, estabeleceu 
o terror como cenário, a delação 
como relacionamento humano e o exílio 
como alternativa à execução sumária. O 
teatro, que vivia a arrebentação de ideias e 
belezas foi brutalmente sufocado pela censura 
e, em alguns lugares, por gangs para-
militares, como o execrável CCC – Comando 
de Caça aos Comunistas – que vitimou o tea-
tro brasileiro. Muitos artistas exilaram-se, às 
vezes grupos inteiros, como El Galpón, de 
Montevidéu, que se refugiou no México, ou 
o Teatro Oficina, de São Paulo, liderado por
José Celso Martinês Correa, que foi para
Portugal e depois para a África.

Sebastião Milaré

Foto: Bob Sousa



Resultou um terrível corte no desenvolvimento do teatro, mas não a sua 
liquidação. A plataforma já estabelecida suportou a porrada. Em função de 
festivais e da ação da Casa das Américas, os teatros nacionais não se 
encontravam isolados; já constituíam uma cadeia latino-americana, perpassava-o 
um sopro de solidariedade e possibilidade de trocas. Apesar da censura e 
das outras infelicidades, o teatro respirava e, por toda parte, tentava-se 
o desenvolvimento de poéticas políticas sob inspiração de Bertolt
Brecht. Paralelamente, desenvolvia-se o gosto pelo teatro do absurdo, de
Ionesco e Samuel Backett, que adquiriam um sabor diferente, ao choque com
o absurdo vivenciado cotidianamente na América Latina.

PESQUISAS E AVANÇOS ESTÉTICOS

Em 1978, quando os ventos da abertura política sopraram no Brasil e 
como que celebrando a aproximação da Democracia, deu-se um grande acon-
tecimento teatral: a estréia de Macunaíma, baseado no livro de Mário de Andrade 
e sob direção de Antunes Filho. O espetáculo que correu mundo e foi visto nos 
cinco continentes sinalizava nova era para o teatro latino-americano. Um tempo 
de repensar caminhos e investir na pesquisa de modo sistemático, abrindo 
horizontes estéticos. A repercussão da obra possibilitou a continuidade do 
Grupo de Teatro Macunaíma e a criação do CPT – Centro de Pesquisa Tea-
tral/SESC, onde Antunes Filho desenvolveu pesquisa avançada sobre a arte 
do ator, constituindo um novo método, um novo sistema interpretativo. Para-
lelamente à pesquisa, que também abarcou disciplinas como cenografia e 
designer sonoro, o CPT – Grupo de Teatro Macunaíma criou repertório com 
linguagens cênicas brilhantes, que o colocou no primeiro plano em meio à 
vanguarda internacional.

Em março de 1989, Antunes Filho e os atores-pesquisadores do CPT 
ministraram oficinas do seu processo criativo para artistas de vários países, 
vindos a São Paulo pela EITALC–Escuela Internacional de Teatro de la Amé-
rica Latina e Caribe. Deu-se então o encontro de duas instituições exemplares 
da nova realidade teatral latino-americana.

A EITALC é uma instituição não governamental, de caráter pedagógico e 
itinerante, criada durante o II Congreso de Teatristas, em Havana, abril de 1987. 
A ata de fundação foi assinada por personalidades como Osvaldo Dragún, da 
Argentina, Atahualpa del Cioppo, diretor de El Galpón, do Uruguai, e Santiago 
García, diretor do Teatro La Candelária, da Colômbia, entre outros. Seu 
objetivo: criar espaço pedagógico que atenda às necessidades de formação e 
intercâmbio dos criadores teatrais do Continente. E, desde a sua fundação, a 
Escuela tem cumprido esse objetivo.
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O desejo de entidade propiciadora da circulação de pesquisas, através de 
publicações e intercâmbios, se fizera sentir anteriormente e levou à criação, em 
1975, do CELCIT – Centro Latino-americano de Creación e Investigación 
Teatral, na Venezuela. As atividades do CELCIT, que tem filiais em países das 
Américas e da Europa, são até hoje coordenadas por três secretarias: a de 
Formação e Criatividade, na Argentina; a de Promoção e Difusão, na Espanha, 
e a de Investigação e Publicações, na Venezuela.

São complementares as atividades da EITALC e do CELCIT, tendo a 
primeira dado ênfase às oficinas itinerantes, em processo pedagógico que 
estimula a prospecção estética entre criadores cênicos; o segundo é mais 
empenhado na divulgação do teatro ibero-americano, através da 
excelente revista Teatro/CELCIT, publicada há anos na Argentina – impressa 
de início, passou nos últimos anos à forma eletrônica.

Essas instituições refletem a força motora do teatro latino-americano, 
baseada no experimentalismo, que teve início nas primeiras décadas do século 
20 e se consolidou como meio de permanente atualização estética, mesmo nos 
mais terríveis anos de ditadura e arbítrio. Refletem princípios que animam 
coletivos teatrais, como o Teatro Buendía, de Cuba, criado em 1986 por atores 
saídos do Instituto Superior de Arte, sob direção de Flora Lauten, que, desde 
a fundação, paralelamente ao trabalho de produção, mantém um centro para 
investigação das tradições culturais latino-americanas e caribenhas, destacando 
os meios expressivos do ator e a renovação de linguagens cênicas. 
Tais propósitos se multiplicam em centenas de grupos pelo Continente afora.

Nos anos 90 essa realidade se converte em obras de valor. O Brasil tem 
enviado grupos inventivos e talentosos ao exterior. Além da pesquisa con-
vertida em produto estético por Antunes Filho, que chega ao coração da arte 
através da sensibilidade, da inteligência e da técnica, vamos realçar, como 
exemplo de vigoroso experimentalismo, o trabalho do Teatro da Vertigem, sob 
direção de Antônio Araújo. É uma investigação sobre espaço cênico, 
transformando igrejas (Paraíso Perdido, 1992), hospitais (O Livro de Jó, 1995) e 
prisões (Apocalipse 1, 11, 2000) em locais de função dramática, onde o ho-
mem se digladia com deuses e diabos contemporâneos.

Se o Teatro da Vertigem deu status artístico-expressivo a ambientes ofi-
ciais, o Teatro de los Sentidos, da Colômbia, criado em 1993 por Enrique 
Vargas, com El Hilo de Ariadna executou a proeza de tornar (conceitual e 
materialmente) o espectador em protagonista do espetáculo, conduzindo-o a 
um “não-lugar” onde, estimulado por códigos táteis, olfativos e auditivos, ele 
se vê em face da memória do próprio corpo na, talvez, mais bela experiência à 
qual o teatro, com sua poética mágica, já conduziu o ser humano.
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Muitos outros exemplos de obras, com as quais o teatro 
latino-americano se colocou, nos anos 90, como incomparável usina de 
criação dramática, poderiam aqui ser lembrados. Na impossibilidade disso, 
registre-se a trilogia apresentada pelo Teatro del Sur, de Buenos Aires, 
dirigido por Alberto Félix Alberto, Tango Varsoviano, Em los Zaguanes Angeles 
Muertos e La Pasagera; assim como a inefável montagem de Maquina 
Hamlet, de Heiner Muller, na reinvenção de El Periférico de Objetos, de 
Daniel Veronese, Ana Alvorado e Emílio García Wehbi, também de 
Buenos Aires. Constituem momentos de imaginação e arte que honram o 
teatro universal de todos os tempos como linguagem artística e manifestação 
elevada do espírito humano.

Este é, por fim, o teatro latino-americano de hoje. Ambiente 
de extraordinárias pulsações humanas, que às vezes se oculta, 
finge inexistência para poder continuar existindo. Mas quando se 
levanta, em toda a sua dignidade, honra os heróis caídos pelo caminho 
ao longo do século 20, que muitas vezes foram motivo de 
chacotas de seus contemporâneos, outras vezes foram negados pelos 
que chegaram depois, raras vezes homenageados por esses últimos. Mas 
construíram o edifício de verdade e fé chamado teatro latino-americano.

Sebastião Milaré



29

Pode-se definir  nossa teatralidade como própria da “América Latina”?Não posso 
acreditar nessa   pertinência, já que a considero  inadequada e excludente.

   O conceito de América Latina como região foi usado por 
Chevalier e Tisserand para mostrar as diferenças e contrastes com a 
América do Norte (Saxã), idéia que encobria as pretensões imperialistas da 
França e que foi instrumentada para legitimar a intervenção de Napoleão 
III no México (1862 -1867).

Foto do espetáculo “A Revolta” – 2007 
Atores: Antonio Ranieri e Maritta Cury

Foto: Júlio Cesar Landim
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TEATRO MESTIÇO
Santiago Serrano

Dramaturgo Argentino, diretor, 
psicanalista e psicodramatista. Estudou 
teatro com Néstor Raimond, Inda 
Ledesma, Manuel Barceló (Espanha), 
Williams Wilcox Horme (Estados 
Unidos), Enrique Buenaventura 
(Colômbia) e Aristides Vargas 
(Equador). Sua primeira peça, A Revolta, 
de 1984, esteve em cartaz durante três 
anos em Buenos Aires. Em 1987, cria 
o Grupo Teatral Encuentros, no qual
trabalha até hoje. Com sua peça
Dinossauros ganhou o prêmio de
melhor peça original no Festival de
Teatro do Centro Cultural General San
Martín de Buenos Aires. Dinossauros
já foi representada no Canadá,
Estados Unidos, Espanha e Brasil. Em
2005, ganhou o 2º prêmio no Certame
Internacional de Dramaturgia da cidade
de Requena (Espanha) com
Sexualmente Falando. Convidado pela
Maison des Ecrivains de Paris, em 2006,
ministra uma oficina de dramaturgia e
realiza conferências na Universidade de
Grenoble (França). Ministrou oficina de
dramaturgia durante o Festival
Internacional de Teatro de Brasília de 2006.



TEATRO MESTIÇO
Santiago Serrano

Tradução: Reginaldo Nascimento

Posteriormente, e até nossos dias, essa terminologia ficou como bandeira 
de muitos pensadores opostos ao expansionismo dos Estados Unidos e pen-
sadores que buscam encontrar uma identidade comum de nossos povos.

No entanto, essa frase libertária esconde, apesar de suas boas intenções, 
uma concepção discriminatória já que nega identidade ao resto das culturas 
que habitam este continente. Ficam de fora todos os povos originários e as 
correntes imigratórias que, sem ser de origem latina, chegaram da África, Ásia e 
Europa Oriental.

Nosso continente, habitado originariamente por povos de rico acervo 
cultural, foi conquistado violentamente e quase arrasado pelos vencedores. 
No entanto, e apesar dessa tentativa de extermínio, a cultura ancestral perma-
nece e, na atualidade, encontramos fortes vestígios dela.

Esse território que se chamou de América já não é, em plenitude, terra 
de maias, astecas, incas etc., mas também não é um decalque da 
Europa expansionista. Desse choque de culturas e dessa inevitável mistura de 
sangue, surgiu um continente cujos habitantes apresentam como característica 
comum serem mestiços. Mestiçagem racial e cultural que se intensificou com 
o tráfico de escravos provenientes da África e a posterior chegada dos
imigrantes de diferentes partes do mundo.

Durante séculos, esta condição de “mistura” foi considerada como algo 
pejorativo e a palavra mestiça se transformou praticamente em um estigma 
num tempo em que a pureza racial era signo de fortaleza e vitalidade. Afortu-
nadamente, a ciência se encarregou de desmentir essas teorias de cores racistas e 
hoje podemos dizer que cada indivíduo que nasce a partir de um cruzamento 
genético instaura um novo e único padrão racial e cultural.

Nosso território, que se estende desde o Rio Grande até o extremo sul 
da Patagônia, apresenta como características principais a mistura e a 
diversidade. É dali que provém, na minha opinião, sua maior força criativa. 
Por outro lado, se nos referirmos ao teatro ocidental, descobriremos que ele 
também apresenta uma origem mestiça. É sabido que é possível rastrear o 
nascimento da arte da representação no Ocidente a partir das festas em 
honra a Dionísio e, mais recente, podemos falar do teatro propriamente dito 
com a aparição da tragédia. Nietzsche coloca que o surgimento do gênero se dá 
a partir de uma articulação entre duas visões do mundo grego: a concepção 
dionisíaca (instintiva e visceral) e a apolínea (estética e racional). No teatro 
estará presente algo desse descontrole (onde outrora a morte e a sexualidade 
estavam in situ) mas desta vez “imediatizado” pela palavra e pela boa forma.
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O teatro, portanto, deve também sua origem a uma aliança entre elemen-
tos diferentes. Ele mesmo é mistura e mestiçagem e, ao longo dos séculos, a 
história do teatro nos mostrou como variou este acordo no qual estas duas 
forças, paixão e racionalidade, predominaram uma sobre a outra, se bem que 
também há elementos comuns, encontrando sua maior força na diversidade 
criativa, de suas formas e temáticas. A globalização tentou, em todas as ex-
pressões humanas (teatro incluído), homogeneizar a produção com seus pro-
dutos enlatados que devem ser representados exatamente como seus originais 
estreados nos países centrais. Uma clara tentativa de arrasar as necessárias e 
diferentes leituras dos conteúdos e as diversas percepções estéticas. Um teatro 
“puro”, sem contaminações transculturais, que tendem a fazer desaparecer as 
forças criadoras dos fazedores de teatro dos países periféricos.

O fenômeno do “enlatado” é diametralmente oposto à natureza do teatro 
como criação, já que se baseia na repetição sem diferença. A teatralidade, se 
bem que implica certa repetição para converter-se em uma experiência real-
mente artística, requer a diferença e a possibilidade de utilizar a subjetividade 
por parte dos criadores. Como arte grupal, no teatro se convergem criadores de 
diferentes disciplinas e o resultado de seu trabalho é um entremeado comum. 
A palavra “grupo” tem sua origem no vocábulo italiano groppo, utilizado para 
nomear, no Renascimento o conjunto de esculturas que continha várias 
estátuas dispostas umas em relação às outras em um espaço determinado. As 
distâncias entre as figuras e os lugares que cada uma ocupava davam conta das 
relações que se estabeleciam nesse grupo.

O processo de criação teatral sempre parte de um momento de promis-
cuidade, ou seja, de argamassa indiscriminada, até que, paulatinamente, cada 
integrante vai assumindo o papel que deve cumprir. À maneira do conjunto de 
esculturas, cada um ocupa um espaço. Há lugares diferenciados, mas todos 
necessitam de todos para constituir o grupo como tal. É um banquete para 
muitos, onde todos devem participar e onde ninguém deve adjudicar-se a ab-
soluta paternidade. O fato teatral é fruto da contaminação de texto, corpos, 
espaço e público. A obra jamais é pura, sempre está contaminada e, se não 
fosse assim (coisa que acho impossível), o olhar do público se encarregaria de 
fazê-lo com sua subjetividade. Por tudo que foi dito, apresento o teatro como 
uma arte mestiça e grupal que, desde o caos, está inclinada a promover uma nova 
ordem criativa que sempre contamina tanto quem faz, como quem assiste.

Esta apresentação é uma tentativa, além das palavras, de colocar em prá-
tica minhas experiências sempre que participo de uma atividade relacionada 
com o âmbito teatral. Esta oportunidade, o Projeto Fronteiras, me permitiu 
ser consequente com minhas palavras, pois participei de todas suas atividades e 
pude inter-relacionar com todos seus participantes.



A oficina de Dramaturgia que coordenei tentou colocar a complexidade 
da textualidade teatral, que abrange muito mais que um texto literário. 
Durante quatro períodos, trabalhamos com mais de 30 participantes na 
criação de um entrecruzado grupal que incluísse não só a produção literária 
individual, mas tendesse à concretização de um texto comum. O trabalho 
com o corpo e a memória (pessoal e social) nos levou à escritura e dela 
passamos ao espaço e às partituras de ação, reescrevemos e voltamos à 
corporalidade e espacialidade.

Repetimos esse caminho de ida e volta durante todo o processo. 
Nenhum integrante desempenhou funções predeterminadas; 
foram assumindo conforme o trabalho e de acordo com a necessidade 
que se apresentava. Houve um clima de profundo compromisso e 
solidariedade. Partimos de uma situação caótica de desconhecimento mútuo 
que nos abria uma infinidade de possibilidades e fomos resgatando e 
juntando elementos temáticos que ressoavam na maioria dos integrantes 
para construir, passo a passo, um olhar minucioso sobre o espetáculo 
que foi presenciado por convidados. O medo, epidemia mundial, se 
transformou em nosso tema central. O Instituto Cervantes converteu-se 
em um labirinto pelo qual os espectadores recorriam descobrindo 
diferentes expressões desse flagelo. A avaliação final da oficina contou 
com a presença não só dos integrantes, mas também dos espectadores, 
enriquecendo mais ainda a perspectiva.

Não posso deixar de nomear todos os participantes da oficina, já que foi 
de todos nós o mérito do produzido: Antonio Ranieri, Adriana Cubas, 
Alberto Guiraldelli, Carolina Leiderfarb, Celso Bandarra, Érika Malavazzi, Ferdinando 
Martins, Frida Takats, Gabriela Villen, Imara Reis, Iraci Batista, Janette Santiago, Jose 
Germano Holanda Melo, Letícia Olivares, Marcelo Cintra Barbão, Márcia 
Bernardes, Marília Carbonari, Megoh Lee, Melissa Campagnoli, Nádia Hellmeister 
Morali, Paula Marini, Pedro Cánovas, Quelany Vicente, Ronaldo Fernandes, Rui 
Calvo, Súlivam Sena, Vanessa Morelli, Vera Monteiro, Virginia Iglesias e William 
Vasconcelos.

Com relação aos debates que se realizaram, acho firmemente que 
um espaço com essas características deve ser contaminante, isto é, nos faça 
alterar e corromper nossas firmes crenças. Seria sumamente nocivo sair imune 
de um encontro entre pares sem reformular nenhum conceito ou 
ideia que trouxemos como proposta.

E digo que seria nocivo porque implicaria que não pudemos escutar nem 
contagiar-nos de outras visões da realidade que diferem da nossa. Para mim, o 
ciclo de debates esteve composto de quatro jornadas muito diferentes entre si 
e cada uma mostrou, com suas características peculiares, variados olhares 
da atividade teatral de nosso continente, sem deixar de lado outros aspectos 
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econômicos, políticos e sociais. Creio, no entanto, que em parte nos 
detivemos muito em temas conjunturais.

Gostaria que em algum desses encontros se formulassem propostas e 
projetos para viabilizar encontros futuros. Seria sumamente importante 
promover, por exemplo, edições bilíngues de autores de Língua Portuguesa e 
espanhola que possam circular por todo nosso território. Em relação aos 
ensaios e espetáculos que o Grupo Kaus pôs em cena, devo dizer que 
montou com muito profissionalismo três propostas dramatúrgicas 
provenientes do Chile, Venezuela e da Argentina. A peça Infiéis, texto de 
Marco Antonio de la Parra, apresenta um maravilhoso jogo cênico onde o 
tempo e o espaço perdem sua lógica e cada um dos quatro protagonistas 
desnudam seus mais íntimos desejos. Só quatro atores em um pequeno 
espaço cheio de camas bastam como elementos para mostrar o amor e a 
traição, a vida e a morte. Sem vítimas nem carrascos, o diretor faz com que 
os atores, com grande virtuosismo, exponham as complexas arestas de seus 
personagens.

Maritta Cury transita de uma sensualidade quase agressiva a uma infinita 
fragilidade. Robson Raga pode ser um homem com coragem para chutar o 
tabuleiro de sua vida a procura da felicidade e também um covarde que sempre é 
infiel a si mesmo. Amália Pereira é a fiel e sensata esposa que deslumbra com seus 
desejos reprimidos. Finalmente, Angelo Coimbra, como o homem inexpugnável 
que deixa todo o tempo à vista um pouco de sua impotência. Uma proposta 
cênica precisa e muito rigorosa de Reginaldo Nascimento que faz próprio um 
texto aparentemente estrangeiro. El Chingo, a peça de Edilio Peña, é a 
mostra da busca impossível do homem pelo seu desejo. Dois solitários, 
que caminham pela vida tentando realizar suas mais profundas fantasias, se 
encontram e começa entre eles uma relação que pode salvá-los ou perdê-los. 
Robson Raga põe todo seu histrionismo a serviço de seu personagem e alcança 
corporizá-lo. Djalma de Lima, por meio da contenção das emoções, 
chega ao inesperado final com grande intensidade. Os dois deixam 
cair suas máscaras, mas sempre, embaixo, têm outras que fazem mais 
ricos e complexos seus personagens. Reginaldo Nascimento, com sua 
direção, cria um mecanismo simples, mas muito efetivo, que faz transitar ao 
espectador do riso ao estupor.

Minha obra, A Revolta, foi definida por um crítico como uma tragédia 
moderna. Eu concordo com esse conceito. A Revolta é uma obra épica que, 
pela intensidade dos sentimentos que transita e pela sua linguagem quase po-
ética, a faz de difícil montagem. Eu assisti a um ensaio aberto e à sua estreia no 
Centro Cultural São Paulo e, para mim, foi uma experiência muito 
enriquecedora. 
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      Em tempos de látex, de muros que 
limitam, de surdez política e guerras 
preventivas, este “encontro” e os que, 
espero, chegarão, se transforma em 
uma contaminação altamente 
saudável para seguir construindo nosso 
Teatro Mestiço, além de qualquer 
obstáculo.

Pude ver o trabalho minucioso que fez o diretor com o texto e os atores. Cada 
palavra que eles dizem em cena está profundamente compreendida e sentida.  A 
cenografia e o deslocamento dos atores são de grande beleza estética e nunca 
tiram a atenção do texto e da história. Reginaldo Nascimento pôs todo seu 
talento a serviço da obra.

Amália Pereira é Malva, eixo da tragédia, que impacta pela sua densidade 
dramática. Ela é, em corpo e alma, essa velha que de sua poltrona dirige os 
destinos daqueles que a rodeiam. Janete Santiago transmite com calor e emo-ção 
o crescimento de Sara que, em pouco tempo, deixa de ser uma menina e
converte-se em uma mulher. Antonio Ranieri e Maritta Cury se debatem com
grande intensidade entre as contradições de Martín e Judith. Juntos, vivem
cenas de muita sensualidade e violência. Finalmente, a Antonia que, à flor da
pele, compõe Adriana Cubas, deslumbra pela sua entrega emocional. Diretor e
atores a serviço de contar uma história de lutas e traições que nasceu na
Argentina, mas que eles a fazem universal.

Risco, rigorosidade e profissionalismo são palavras que podem definir 
esse grupo que um dia sonhou em investigar as dramaturgias do resto da 
América Latina e que teve a coragem de fazê-lo com respeito e dedicação.

Eles, com seu projeto “Fronteiras”, nos demonstram que em teatro as 
fronteiras não existem e que a aproximação a diferentes línguas e culturas nos 
enriquece a todos. Quando os outros falam de si mesmos sempre falam de nós.  

 Amalia Pereira e Antonio 
Ranieri   A Revolta – 2007 

Foto: Júlio Cesar Landim
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O teatro argentino na atualidade apresenta uma vitalidade e riqueza 
impressionantes. Só de observar a diversidade de espetáculos em cartaz 
podemos ter ideia do amplo aspecto de propostas estéticas que se representam 
tanto em espaços teatrais convencionais como alternativos.

Poderia me esforçar em fazer uma enumeração pormenorizada dos 
criadores ativos neste momento conjuntural, tarefa sumamente embaraçosa e 
acho inútil pela constante proliferação de novas caras do teatro que fariam com 
que este texto perdesse rapidamente sua vigência. Por isso, acho mais 
apropriado abordar certas características estruturais que lhe dão identidade e 
dão conta de certo funcionamento próprio de nossa teatralidade:

- Firme aposta para sustentar o teatro como manifestação de arte viva, sem
intermediação técnica prioritária, e busca constante de novas formas expressivas e
estéticas.
- Capacidade para criar novos meios de produção além dos subsídios
governamentais, alcançando autonomia quanto à eleição das temáticas a tratar.
- Centralização, em grande porcentagem, da atividade teatral na cidade de Buenos
Aires.
- Isolamento com relação ao que é produzido no resto do continente americano.
Mais atenção prioritariamente na atividade teatral europeia.
- Alto compromisso dos fazedores de Teatro com relação às conjunturas
sociopolíticas que atravessam o país. Fenômenos como Teatro Abierto y Teatro
por la Identidad são claros exemplos disso.
- Maior número de produções centradas na iniciativa espontânea de criadores do
que em um trabalho de grupo com continuidade de tempo.
- Prolifera a substituição de gerações tanto de dramaturgos como de diretores e
atores.
- Maior busca de protagonismo do que de contemplação ante o fato teatral.
A educação nessa área estimula muito mais o fazer teatro do que assistir. Isso
provoca um desequilíbrio entre número de espetáculos e número de espectadores.

Santiago Serrano
Buenos Aires, 10 de junho de 2007

BREVES PONTUAÇÕES SOBRE O TEATRO

ARGENTINO CONTEMPORÂNEO
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 Dramaturgo, médico e escritor, é membro da 
Academia de Belas Artes do Instituto do Chile desde 
1997. Seus textos são montados nas cenas chilena, 
americana e européia, como atestam o Prêmio 
Latino-Americano de Teatro de Nova Iorque (1979), 
os dos Festivais de Cádiz (1988), de Colline 
(1990) e de Avigon, em 1994 e 1999. Foi membro 
fundador, em 1987, do Teatro da Paixão 
Inextinguível, ao qual continua vinculado. 
Professor de dramaturgia em diferentes 
Universidades e Instituições, tendo exercido 
entre 1992 e 1993 a direção da oficina de 
dramaturgia do Centro de Novas Tendências Cênicas 
do Ministério da Cultura Espanhol. Escreveu, entre 
outras peças teatrais: O Cru, o Cozido e o Podre 
(Santiago, Editora Nascimento,1983); A Secreta 
Obscenidade de Cada dia, e Infiéis (Santiago, Editora 
Planeta, 1988); A Vida Privada, La Puta Madre 
(Madri, Casa de América, 1998).

Foto do espetáculo “Infiéis” – 2006/2007 
Autor: Marco Antonio de la Parra - Tradução: Hugo 
Villavicenzio - Direção: Reginaldo Nascimento - Atores: Robson 
Raga e  Maritta Cury

Foto: Júlio Cesar Landim

O CHILE 2006 OU 
AS MUDANÇAS DO PODER

Marco Antonio de la Parra
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O CHILE 2006 OU AS MUDANÇAS DO PODER
  Marco Antonio de la Parra

Tradução: Reginaldo Nascimento

A situação atual do teatro chileno é de uma interessante renovação. Autores 
jovens são os que oferecem as melhores peças em cartaz e surpreendem 
reunindo um público esquivo e comovendo à crítica. Nos anos de 2005 e 2006, 
as melhores obras do ano foram Narciso e Neva, respectivamente. Ambos são 
trabalhos de nomes novos. Manuela Infante, autora de Narciso, está com 20 e 
tantos anos e trabalha com seu grupo fechado, todos igualmente jovens, sobre 
temas originais que, de alguma maneira, criam uma crítica mordaz à situação 
contemporânea, com uma estética muito precisa e um trabalho delicadíssimo na 
atuação e no movimento.

Narciso é a história de jovens que vêem chegar o suicídio em suas vidas na 
perda de sentido absoluta do bem-sucedido modelo econômico chileno que 
consegue a prosperidade, mas não a experiência de sentido, a significação da arte, 
a saída para uma juventude quase apanhada no reino de uma sociedade mercantil. 
Por sua vez, Neva é escrita por Guillermo Calderón, um autor de 35 anos, saído 
do grupo Teatro del Cancerbero, que representou várias obras de David Mamet 
nos anos anteriores. Trata de um suposto ensaio falido do Jardim das Cerejeiras, a 
seis meses da morte de Anton Tchekhov, sob direção de sua viúva, uma atriz 
alemã que teme a crítica e a engana, com seu sotaque. Em paralelo, 
a Revolução que se assoma em 1905 e o debate entre trágico e cômico 
dos personagens sobre atuar ou entregar-se à revolução. A obra é 
dolorosa e comovente.

Construída sobre um losango de três metros quadrados, iluminada com 
um holofote de mão, sem nenhum outro apoio de iluminação, joga com o corpo 
e a atuação com um aparato autoral sem limites, para deixar no espectador a 
amargura da revolução ausente e a sobrevivência da obra de Tchekhov acima da 
grande mudança política e das promessas de mudança com que uma das perso-
nagens termina a obra, em um monólogo delirante a toda velocidade.

Subsiste o enorme trabalho de Gemelos, o grupo que sobreviveu à crise de 
La Troppa, grupo autoral de altíssimo nível que percorreu o mundo com suas 
propostas teatrais cruzadas com o cinema, em uma delicadeza poucas vezes 
vista. Talvez jamais vista – e isso não é atrever-se a exagerar, mas tratar de ser 
justo. Constroem o teatro como uma máquina perfeita de “teatro dentro do 
teatro”, partindo sempre de textos não teatrais; mas sim literários.

Gemelos, o espetáculo que dá nome à nova companhia, parte da série de 
romances de Ágota Kristóf sobre a trajetória dolorosa de dois irmãos através da



segunda guerra mundial, órfãos adotados por uma avó analfabeta e malvada.
A trama se transforma em um espetáculo hipnótico onde o jogo de panos 

de fundo, o teatrinho dentro do teatrinho, a atuação do ator transformado em 
boneco que opera outros bonecos, com trocas de planos como o cinema e de 
pano de fundo como na ópera, obedece a um rigor e a uma exatidão que 
transforma seu trabalho em algo absolutamente inesquecível.

Seu diretor e criador absoluto é Juan Carlos Zagal, de trajetória absoluta-
mente artística, sem docência, sem outra frente que não seu grupo, contra 
tudo e contra todos e nas condições mais adversas imagináveis até chegarem a 
um nível absolutamente surpreendente.

Esse florescimento de autores abrange muito mais nomes que estreiam em 
uma temporada cada vez mais interessante, produto do hipertrofiado mundo do 
ensino teatral em Santiago do Chile, aonde se chega a contar, entre Univer-
sidades e centros mais informais, cerca de 30 escolas de teatro, algumas ligadas à 
possibilidade dos atores serem chamados pelas redes de televisão, mas a 
maioria pelo autêntico teatro.

Dos diretores teatrais emergentes nos anos 80 se consolidaram nomes 
como Alfredo Castro e seu Teatro da Memória, Ramón Griffero, Rodrigo Pérez, Luis 
Ureta, Paly García e veteranos como Gustavo Meza e Raúl Osório. Na dramaturgia 
consagrada, a morte de Jorge Díaz nos surpreende em um momento de grande 
produção, sempre muito prolífico. Juan Radrigán é uma figura absolutamente 
reconhecida, assim como o mais jovem e discípulo Benjamín Galemiri, que tem em 
seus textos uma ironia e um humor absolutamente inéditos, rompendo 
todos os esquemas da escritura cênica, o que o leva além das fronteiras, 
sobre-tudo ligado à França, ao ser ele absolutamente francofono, formado 
na Alliance Française.

Nossa relação com o teatro latino-americano continua sendo pobre e 
insuficiente. Surpreende o trabalho dos institutos binacionais que permitem uma 
fortíssima relação com a Europa, cuja textualidade e estética se apoderam da 
cena. Sucedeu assim com o desperdiçado Andrés Pérez, chamado a ser o melhor 
diretor chileno de todos os tempos, formado com Ariane Mnouchkine.

Atualmente radicado na França, discípulo de Marcel Marceau, Mauricio 
Celedón com seu Teatro do Silêncio, também o foi aluno da Mnouchkine. Seu 
espetáculo Alice Underground causou grande comoção no país ao relatar a der-
rubada da esquerda ao longo do século 20 em delírio de movimento, música e 
trapézios, combinando a forte formação circense do meio francês.

Relato esses exemplos para falar do meu trabalho tão tocado pelas 
experiências sucessivas da ditadura militar nas suas diferentes fases e depois 
da transição, também incompleta e ainda injusta, onde as temáticas foram 
mudando e os interesses também. É abundante o teatro ainda ligado ao político, 
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mas o Festival de Dramaturgia Européia substituiu a Mostra de Dramaturgia 
Nacional (ambos recontagens do melhor do teatro inédito em semimontagens) 
nas suas influências e nas estreias. O teatro escrito de um dramaturgo da minha 
geração se vê atraído ao buraco negro da ditadura, à pergunta permanente de 
como foi possível o mal, a crueldade, o abuso, e, ao mesmo tempo, as novas 
propostas de intimidade que oferece o sistema de feira livre e o tardio 
capitalismo neoliberal.

Daí que essas duas vertentes que podemos reconhecer tanto no meu tra-
balho como na temporada chilena, passando do humor à tragédia e emergindo 
uma preocupação maior pelos clássicos, sua releitura junto de autores euro-
peus como Sarah Kane, Marius von Mayerburg, Dea Loher, Martín Crimp, Juan 
Mayorga, Schimmelpfennig ou Belbel, para nomear alguns que têm muito boa re-
cepção no meio.

Cabe esperar muitas mudanças. Desejamos abrir canais de comunicação 
com nossos países vizinhos. Sabemos que nosso continente foi balconizado 
pelas simultâneas ditaduras e pelas muitas crises políticas, sociais e econômicas 
das últimas décadas, até agora sem cicatrização. A tarefa está sobre a mesa. 
Signos interessantes resultam da busca de textos em sites de organismos como 
CELCIT, sempre muito ativo ao publicar textos na rede. Estamos nele.

Marco Antonio de la Parra
Dramaturgo

Foto: Júlio Cesar Landim

Robson Raga
Infiéis – 2006/2007
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O teatro no México tem, na atualidade, espaços e 
orçamentos  para sua realização e cada vez melhores criadores 
que levam seu trabalho ao espaço cênico. Novas gerações 
se somam às já consolidadas por Héctor Mendoza, Hugo Argüelles, 
Ludwik Margules, Juan José Gurrola, Emilio Carballido e Alejandro 
Luna, nas  diferentes áreas da especialidade teatral.

Somam a seus esforços as gerações de Luis de Tavira, José 
Caballero, Raúl Quintanilla, Sabina Berman, Julieta Egurrola e Arturo 
Rios, que  abrem caminho para  criadores mais jovens como 
Luis Mario Moncada, Boris Shoemann, Ximena Escalante, Martín 
Acosta, Mauricio García Lozano, Carlos Corona, Paola Izquierdo, Juan 
Carlos Vives, Alejandro Calva, Lisa Owen, Emma Dib, Arcelia 
Ramírez, Víctor Zapatero, Jorge Ballina, para mencionar uns entre 
tantos.

Atriz, diretora, produtora e pedagoga em 
atuação, licenciada em Letras pela Universidade 
Ibero-america-na, com especialização em cinema, TV 
e rádio. Atuou em Festivais Internaconais de 
teatro nos Estados Unidos, Bolívia, Equador e 
México, com peças como: A gatomaquia, de Lope de 
Vega; As senhoras Von Kant, de Fassbinder; Traição, 
de Pinter; Credores, de Strindberg, Um bonde 
chamado desejo, de Williams; entre outras. Dirigiu obras 
como Louco amor, de Shepard; Permanência involuntária, 
de Guiochíns; As quatro estações, de Wesker e O 
pássaro azul, de Maeterlink. Escreveu e dirigiu 
adaptações e espetáculos a partir de textos de 
Borges, Rulfo, Sor Juana Inésde la Cruz, Guiochíns 
e De La Parra. Trabalhou na sub-direção de 
Educação Artística do Instituto Nacional de Belas 
Artes (Escola Nacional de Arte Teatral) e em 
outras instituições como: Centro Nacional das 
Artes, Centro de Formação Actoral de TV Azteca, 
Centro de Ensino Artística de Televisa, Casazul de 
Argos, Universidade Pan-americana, Universidade 
Ibero-americana, Universidade Tecnológica 
Americana, no México, entre outras. Ministrou 
cursos e seminários no Chile, Bolívia, Equador 
e República Dominicana. Desde 29 de julho 
2006 vive em Santiago do Chile, onde é 
professora na Universidade Católica e na 
Universidade Finis Terrae.

TEATRO EM COMUNICAÇÃO

INTERCONTINENTAL ENTRE DOIS HEMISFÉRIOS
Teresina Bueno

Tradução: Reginaldo Nascimento

Foto: Bob Sousa
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TEATRO EM COMUNICAÇÃO INTERCONTINENTAL
ENTRE DOIS HEMISFÉRIOS

Teresina Bueno
Tradução: Reginaldo Nascimento

Na parte editorial, David Olguín fez um esforço considerável por meio  das 
Edições El Milagro ao publicar dramaturgia nacional e estrangeira, assim 
como livros de teoria teatral. Trabalho que complementa a Escenología, 
dirigida por Edgar Ceballos, e Paso de Gato, encabeçado pelo dramaturgo Jaime 
Chabaud. As antologias teatrais que as Edições El Milagro publicou 
compreendem ao  teatro norte-americano, francês e polonês. Os autores que 
foram traduzidos para o Espanhol são o parâmetro que muitos conhecemos 
dos países à que pertencem, mesmo que nem sempre sejam os mais 
importantes do ponto de vista dos habitantes do país em questão. No 
entanto, esse esforço permite pensar um panorama interessante da 
dramaturgia e a cosmovisão de um país determinado a ingressar em um 
mercado editorial de fala hispânica e abre assim as portas aos hispanoablantes. 
Na minha perspectiva, o teatro brasileiro e o teatro mexicano coincidem em 
interesses de conteúdos e de produção. Em São Paulo vi estreias 
impressionantes sustentadas por interesses culturais diversos. Acho que se 
faz necessário e prioritário contar com antologias em espanhol de obras 
dramáticas publicadas, em particular, das obras de teatro brasileiro 
preponderantes, que sejam de interesse por serem significativas de uma 
forma de ver a vida no particular.

Além disso, o esforço editorial pode ir para cadernos de trabalho dos pro-
cessos de montagens, bilíngues, com fotografia e a comercialização de vídeos ou 
DVDs das montagens levadas à cena. É muito mais simples aproximar os povos 
através do entendimento dos conteúdos que se manejam, coisa que faz com que 
a dramaturgia continue viva no espectador e ele possa desfrutá-la sem barreiras 
de tempo e espaço. A ajuda econômica e os  acertos bilaterais entre os governos 
são fundamentais nesse sentido. A cultura brasileira é muito próxima da mexica-
na. Como atriz posso falar da proximidade, calor e acolhimento do 
espectador brasileiro e, como espectadora, da importância  nos aspectos de 
tempo e projeção que leva o conteúdo dos espetáculos brasileiros à cena.

O México atravessa uma etapa teatral, na qual se conseguiu aperfeiçoar 
o aspecto do espetáculo e propostas cênicas sobre conteúdos de todo tipo.
Na cena mexicana contemporânea, os temas de interesse se ampliaram a tal
ponto que é possível encontrar qualquer coisa na ampla temporada em cartaz na
Cidade do México.



      No entanto, o número de peças em cartaz é pouco, comparado ao número 
de habitantes da capital. No interior da República Mexicana, o esforço teatral 
continua sendo ainda pouco divulgado, mesmo que em alguns casos muito 
consistentes, como em Xalapa, Tijuana, Monterrey e Mérida, cidades interessadas nos 
espetáculos em cena. Também surgiu uma boa escola  de atores  em Hidalgo, como 
alternativa fora da cidade às que já existem nas acima mencionadas e no Povoado. 
Mas não é suficiente. O esforço de um país como o México, tão grande, 
deveria ser similar ao do Brasil para levar a cultura a todos seus cantos. A riqueza 
em ambas as nações é outro ponto a compartilhar.

A busca de temas na dramaturgia mexicana que falam desde o rito até a 
teoria do caos, está removendo o tema da cena contemporânea. Foi possível 
uma cena com qualidade e produção refinada que não se vê em muitos países de 
fala hispânica. O gosto pela dramaturgia da imagem e o teatro do corpo é uma 
área que começa a ser explorada e se une à corrente realista que interessou viva-
mente ao teatro mexicano contemporâneo. Existe também uma corrente de te-
atro musical mexicano com produção de primeira classe que é um possível 
elemento de intercâmbio entre países. O esforço será, em todo caso, o que foi 
sempre: a cultura lutando para abrir espaço de conhecimento de um e de outro.

Os encontros realizados pelo Teatro Kaus, em janeiro de 2007, no Instituto 
Cervantes, abrem espaço para a reflexão sobre esses temas desta aproximação. O 
México sempre foi um país que pensa seu teatro para si mesmo, mas em questão 
de dramaturgia está aberto também a conhecer as propostas e as tendências 
atuais de outros.

Nos encontros de janeiro, confirmou-se a disposição de vários países 
convidados a realizar esse esforço em conjunto e o México, por meio de seus 
projetos editoriais, de seus fundos econômicos para intercâmbios internacionais 
e de seus programas de apoio à difusão e venda de espetáculos como é o México 
Porta das Américas, pode fazê-lo. 

O movimento atual a caminho do bicentenário da América faz 
com que organismos internacionais vinculados com a Espanha, como as 
Agências Espanholas de Cooperação Internacional, e com o México, como o 
Festival Internacional Cervantino, ponham seu olhar na América Latina. É 
tempo para o teatro brasileiro e para o teatro mexicano se reconhecerem e 
irmanarem-se, como têm estado estes dois povos sempre.
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Marco Antonio de la Parra, Teresina Bueno e Sebastião Milaré

Ciclo de debates do Projeto Fronteiras
 Janeiro de 2007 – São Paulo – SP

Fotos: Bob Sousa



Foto do espetáculo El Chingo – 2007 Autor: Edilio  Peña –  Tradução: Sebastião  Milaré 
Direção:  Reginaldo Nascimento  

Atores: Djalma  de  Lima  e  Robson  Raga

1 – A  IMPUDICÍCIA TEATRAL
2 – O PERFIL DO TEATRO KAUS
Edilio Peña

V

E

N

E

Z

U

E

L

A

Foto: Júlio Cesar Landim

Dramaturgo, narrador, ensaísta e roteiristade 
cinema. Escreveu várias obras teatrais,  
destacam: Resistência, Os Pássaros se vão  
com a Morte, O Chingo e Chuva Acida  
sobre o Mar Caribe. Em narrativa:  
Quandote  Vás, Os Ausentes, O Angel 
Sardento e  O Hóspede Indesejado. Em 
Ensaios: Anotações sobre o texto teatral, A 
Paixão Divina, A Paixão Inútil e Trama. Em 
roteiros cinematográficos: O Casamento, 
Água Sangre, Os Pratos do Diabo, Os 
Pássaros Se Vão Com a Morte e Florentino 
e o Diabo. Por sua obra recebeu vários 
prêmios e reconhecimentos, tanto nacionais 
como internacionais: Prêmio Tirso de 
Molina, José Antonio Ramos Sucre,  
Fundarte em narrativa, Universidade de 
Carabobo em dramaturgia, Nacional em 
roteiros cinematográficos, Miguel Otero 
Silva, em novela, o  Plácido José Chacón  e a 
Ordem Andrés Bello. Suas obras teatrais 
foram traduzidas para o inglês e francês, 
representada continuamente em vários países 
da América e Europa. Atualmente é 
professor de Técnica Literária do Drama da 
Unidade de Teatro do Centro Universitário 
de Arte, CUDA, Faculdade de 
Arquitetura e Arte da Universidade de Los 
Andes, e de Roteiros Cinematográficos, na 
Escola de Meios de Cinema e Televisão da 
Faculdade de Humanidades da mesma 
universidade.
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A IMPUDICÍCIA TEATRAL
Autor: Edilio Peña . Tradução: Reginaldo Nascimento

 Hugo Villavicenzio,  Edilio Peña e  Sebastião Milaré Foto: Divulgação
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  O  encontro  do  projeto  Fronteiras,  patrocinado  e  promovido  pela com-
panhia  teatral  Kaus, dirigida  por Reginaldo  Nascimento,  provou  a  necessidade  de 
incentivar  com  maior  freqüência  este  tipo  de  debate  entre  a  gente  de  teatro  da 
América Latina, porque realmente nos desconhecemos, nos ignoramos.

  Pouco  se  sabe  da  produção  teatral  e  cultural  entre  nossos  países.  Nossa 
mesma  realidade  política  e  social  é desconhecida  porque  a  percepção  que  se  tem 
sempre  resulta  confusa,  incerta.  Talvez  nossos  governos  contribuíram  para 
acrescentar  este  desconhecimento  maiúsculo. A  imagem  que  oferecemos  é 
irreal,  porque  a  mesma  corresponde  ao  atavismo  do  mito,  à 
irrealidade  da  legenda  que  estigmatizou  a América Latina.

  Se no passado a legenda do Dourado nos fez atrativos para os que vinham 
de além dos mares, agora, a condição lastimosa de vítima se constituiu em nosso 
capital político mais  prezado na  ordem de todas as nossas expressões.

  Culpamos  os  outros  pelas  nossas  doenças,  em  uma  espécie  de 
circularidade labiríntica. É  por  isso  que  ainda  nosso  continente  habita  no  “estado 
límbico”  da  pré-política. No  teatro,  repetimos  esse  círculo  até  o  cansaço,
convertendo  nossas expressões  teatrais  na  tribuna  das  contingências  políticas.
Nos  interessam  as representações de aparências, não essenciais da realidade.

  Por  isso  gostamos  tanto  do  naturalismo.  O  teatro  latino-americano  padece 
do  mesmo  uso  superficial  que  fazem  os  políticos  de  nossa  realidade  e,  sobretudo,
das expressões ideológicas que chegam tarde ao Continente.

  O  marxismo,  ou  melhor  dito,  o  marxismo  leninista  foi  talvez  o  mais  caro 
instrumento  pulsor  de  nossas  criações  formais;  paradoxalmente,  não  foi  o 
liberalismo como corrente ideológica do capitalismo o que chegou primeiro a nossa 
cena  teatral. Foram  as  idéias  de  Bertolt  Brecht,  marxista,  as  que  tomaram  por 
assalto a cena latino-americana.



Ninguém se deteve a pensar no grande equívoco filosófico e estético 
que cometeu Brecht num certo momento histórico: ideologizou o teatro, 
não o avaliou como uma expressão ontológica do ser. Talvez por isso não 
exista uma obra teatral nem uma linha sua em seus diários, onde tenha 
submetido a questão dos horrores do stalinismo. Provavelmente porque Stalin 
era comunista tanto como ele. Mesmo quando tentou fazê-lo já era muito tarde.

Essa impudicícia de Bertolt Brecht se calou, e talvez por isso, em 1955, 
a União Soviética lhe outorgou o prêmio Stalin da Paz. Dessa maneira, se 
lhe recompensava por haver-se feito herdeiro das aberrações ideológicas de 
Máximo Gorki, que, em um dos primeiros congressos do partido 
comunista russo, colocou a necessidade do chamado Realismo Socialista 
como única expressão criativa válida que deviam assumir, com obrigatoriedade, 
os artistas desde então.

A grave crise política e social que viveu a América Latina entre as décadas de 
sessenta e setenta e, ainda, chegando nos oitenta (naquela época, as ditaduras 
de direita acumularam boa parte as repúblicas latino-americanas), a ideologização 
marxista leninista estendeu-se em nosso teatro pelas mãos do colombiano 
Enrique Buenaventura e do brasilero Augusto Boal, só para citar alguns 
exemplos emblemáticos, enquanto por sua vez, o liberalismo como expressão da 
ideologia do capitalismo tomava por assalto os meios de comunicação, a 
televisão por exemplo. Talvez o nascimento de nossas famosas telenovelas venha 
dali.

Nessas décadas cruentas da arbitrariedade ditatorial, no âmbito 
teatral todos queriam fazer criações coletivas em um desejo inconsciente de 
assassinar a criação individual. Em mais de quarenta anos de existência, a 
revista Conjunto de Cuba não tem publicada nem uma só obra importante dentro 
da dramaturgia latino-americana que valha a pena.

Apesar de que o próprio Che Guevara, em um ensaio que a revista Marcha 
do Uruguai publicou, advertia que o Realismo Socialista não devia ser a única 
opção criadora. Os achados estruturais de Nelson Rodrigues e Virgilio Piñero, no 
campo da dramaturgia, foram silenciados pelo boom ideológico que 
sequestrou nossa cena plural. O mesmo José Ignácio Cabrujas advertiu em 
uma de suas obras mais conhecidas, El día que me quieras, o perigo 
da nostalgia esquerdista. Por isso se faz necessário que revisemos nossa 
história teatral latino-americana, para fazer justiça àqueles que foram 
condenados à escuridão pela ofuscação e pela militância partidarista e ideológica.

Na Venezuela, com o chamado “processo revolucionário”, se pretende, 
de novo, reatualizar e reeditar desde o poder totalitário da esquerda e, de 
uma maneira expansionista, para todo o Continente, esse horror que põe em 
risco a criação artística.
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Neste momento, nos espaços físicos de 
nossos teatros mais importantes e 
conhecidos, Teresa Carreño, Nacional, 
Municipal, só se apresenta uma obra de 
teatro (ou melhor, um monólogo 
insuportável), certamente, com a 
frequência que outorga a soberba do 
poder: aquela que protagoniza o 
presidente da república em rede nacional.

Em São Paulo escutei com 
estupor, no primeiro encontro do projeto 
Fronteiras, do qual participei, como uma 
jovem, cega e surda, justificava e 
referendava a necessidade de que, na 
Venezuela, os artistas mudassem de temas 
para assim satisfazer as necessidades do 
atual governo.

 Às vezes a inocência se parece 
muito com a ignorância; ainda mais, 
quando esta não tem consciência do que 
diz, pode, contribuir , para acrescentar as 
formas trepidantes do horror.

O PERFIL DO TEATRO KAUS

A companhia teatral Kaus nos ofereceu três notáveis espetáculos teatrais este 
ano: Infiéis, A Revolta e El Chingo, estando exposta uma concepção de madura 
teatralidade que podemos encontrar nas sutis encenações de seu diretor Reginaldo 
Nascimento. Em cada uma delas, encontramos um olhar que recria as histórias 
escritas, uma visualização particular para abordar estas três peças, de estilos e 
composições dramatúrgicas diferentes. As duas primeiras mais próximas ao 
naturalismo, e a tercei-ra ao absurdo, desde a perspectiva de uma assunção 
estética clara e definida, mas, sobretudo, nova. Reginaldo Nascimento é um criador 
de universos cênicos pessoais.

Na montagem das peças dos autores latino-americanos, Santiago Serrano 
(A Revolta); Marco Antonio de la Parra (Infiéis) e Edilio Peña (El Chingo), 
Reginaldo Nascimento aproximou-se da interpretação dessas peças mediante a 
desconstrução do espaço e do tempo onde ficam contextualizadas as histórias das 
mesmas. Ou seja, as três peças sugerem um espaço particular de acontecimento, 
mas o diretor preferiu apagar o espaço referencial proposto pelos autores e ir 
a um espaço quântico, onde só sobreviveram alguns referentes que lembraram 
os propostos pelos escritores.

Foto: Júlio Cesar Landim 

Djalma de Lima (Roberto  Andrade)
Espetáculo:  El Chingo - 2007



O PERFIL DO TEATRO KAUS
Assim, estas montagens de Reginaldo Nascimento incitaram 

também um tempo sem tempo, onde as personagens das peças 
pareciam emergir da obscuridade e do nada, para alojar-se, como 
passageiras de uma poética feliz, ante o olhar curioso dos 
espectadores. Do mesmo modo, os sentimentos das 
personagens foram concentrados na interpretação acertada dos 
atores e não na procura de uma espetacularidade fácil, fora da 
interioridade, que incapacitara o ator, como intérprete e 
visualizador também, das peças representadas.

Assim, a intensidade dramática de uma peça como Infiéis foi 
vista desde a cor: branca, objetiva, serena, para procurar 
compreender, em sua justa medida, o desgarramento de umas 
personagens infiéis à sua própria história coletiva e pessoal. A 
disposição cênica de A Revolta também nos permitiu com-
preender a ausência do herói (filho, irmão e esposo), por meio de 
um fundo vazio que expressava a irresolução afetiva de todas 
as personagens, em particular, o da mãe devoradora, cheia de 
raiva e ressentimento.

Em El Chingo, a penumbra neblinada é a plataforma onde um 
personagem traumatizado como El Chingo convocava a luz de 
um ausente, idealizado como sua suposta mãe: Vivian Leigh. 
Enfim, cada uma das encenações foi conformada com 
pontualidade, contundência e deslumbramento cênico.

Também , devo reconhecer como um importante acerto o 
Encontro entre dramaturgos e diretores latino-americanos, 
que aconteceu no Instituto Cervantes, que também foi 
organizado pela companhia teatral Kaus, possibilitando dia-
logar e debater em torno das propostas e características 
dramatúrgicas e cênicas da nossa cena latino-americana.

Um Encontro que permitiu conhecermo-nos mais e definir 
nosso perfil particular. Pela impecável organização desse evento 
por parte da companhia teatral Kaus, criaram-se as con-dições 
para que os teatristas latino-americanos se encontrem para 
vencer, assim, o desconhecimento e a ignorância que às vezes 
existe em nosso território. Acho que a companhia teatral Kaus 
tem muito de seu nome, mas com a premissa e o fim de 
reordenar o caos para procurar neste sua verdadeira essência 
criadora e vital.

Edilio Peña
Dramaturgo Venezuelano
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CICLO DE DEBATES
O Teatro na América Latina” Encontros e Desencontros

O Ciclo de Debates “O Teatro na América Latina” – Encontros e
Desencontros, organizado pelo Teatro Kaus Cia. Experimental, é uma ex-
tensão dos debates e pesquisas que a cia. vem realizando desde janeiro de
2005, quando começou a investigar a cena latina. Esse momento foi pensado
para ser um encontro de dramaturgos, teóricos e artistas do Teatro Paulista e
da Argentina, Chile, Venezuela e México, países que estão inseridos na investi-
gação dramatúrgica do Teatro Kaus. Este momento público do Projeto
objetivou trazer para a cena paulista a discussão do quanto nos conhecemos e
de se conhecemos a realidade do teatro na América Latina. O foco foi, especi-
ficamente, nos países abarcados pelas atividades do Projeto Fronteiras – O
Teatro na América Latina, beneficiado pela 9a edição do Programa Municipal
de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo.

O encontro reuniu, em seis dias seguidos, na cidade de São Paulo, uma
concentração de atividades entre oficinas, ensaios abertos, apresentações e
debates que fizeram do Auditório do Instituto Cervantes de São Paulo uma
veia aberta para conhecer o teatro de países como Argentina, Chile, México,
Venezuela, Peru e Brasil. Não teremos condições de, nestas páginas, descrever
com a mesma energia e emoção aquilo que sentimos dentro da rodada de
discussões do Ciclo de Debates do Projeto Fronteiras. Porém, tentaremos
reproduzir ao máximo tudo o que foi discutido neste encontro de idéias entre
os pensadores e fazedores do teatro paulista e dos países presentes.

Participam do ciclo de debates os dramaturgos Edilio Peña, da Venezuela,
Marco Antonio de la Parra, do Chile, Santiago Serrano, da Argentina, e a
atriz e pesquisadora mexicana, residente no Chile, Teresina Bueno. Do Bra-
sil, participam os dramaturgos Samir Yazbek e Aimar Labaki, os diretores
Marco Antonio Rodrigues e Hugo Villavicenzio, o dramaturgo e diretor
Sergio de Carvalho e o crítico e pesquisador Sebastião Milaré, que fez a
mediação dos debates, além de Reginaldo Nascimento, diretor do Teatro
Kaus e idealizador do projeto. Esse encontro possibilitou a abertura de novos
caminhos para que possamos estreitar as relações entre a produção teatral
brasileira e a dos países da América Latina. Surgiram propostas para criação de
mecanismos de escoamento da dramaturgia, para possibilitar um conhecimen-
to mútuo da realidade teatral do Brasil e dos países que participaram do ciclo,
propostas que, para chegarem à prática, necessitam de muito mais empenho e
envolvimento de todos, no sentido de conhecer e divulgar a dramaturgia pro-
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duzida no continente latino aos grupos e pensadores de teatro desses países.
Um encontro que reuniu uma mesa de altíssima qualidade, em diálogo

aberto com uma platéia que reunia desde iniciantes na atividade teatral até
nomes importantes e consagrados da cena brasileira, como o diretor José Re-
nato, criador do Teatro Arena; Reinaldo Maia, dramaturgo e fundador do gru-
po Folias; a atriz Imara Reis, entre outros que compunham um público de
aproximadamente 100 pessoas para cada dia de debate. Pela ordem dos acon-
tecimentos, nosso encontro começou na manhã do dia 10 de janeiro, com a
oficina de Dramaturgia do Kaus à Textualidade Teatral, ministrada pelo dramatur-
go argentino Santiago Serrano. Foram mais de 100 inscritos para trinta vagas
muito bem preenchidas por um grupo que fez a diferença e aproveitou ao
máximo toda a generosidade e competência do dramaturgo argentino.

PRIMEIRO DIA

11 de Janeiro de 2007

Na noite de 11 de janeiro, enfim, abrimos a primeira mesa de debates:
Brasil X Argentina, em seus Encontros e Desencontros. Os convidados eram
Santiago Serrano (dramaturgo/Argentina), Sérgio de Carvalho (dramaturgo e
diretor/Brasil), Aimar Labaki (dramaturgo e diretor/Brasil), Hugo Villavicenzio
(diretor/Brasil). Mediador: Sebastião Milaré (pesquisador/Brasil).

A presença de Santiago Serrano já era esperada pelos alunos da oficina e
por todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer e discutir teatro
com esse dramaturgo, artista de um carisma e competência únicos. Santiago
fez, o tempo todo, questão de deixar claro que esse encontro deveria dar vazão
a discussões mais profundas e práticas do que se pretende no âmbito do teatro
Latino Americano. Suas falas, sempre cheias de significado e emoção, nos trou-
xeram a clara realidade de que não só não falamos a mesma língua, como
também nos desconhecemos em nossas culturas e posições sociais, artísticas e
políticas. A noite foi aberta com a fala do mediador dos debates Sebastião
Milaré, crítico, pesquisador e um dos mais importantes e respeitados teóricos
do Teatro Brasileiro. Em sua fala de abertura disse:

Sebastião Milaré: Vamos começar esta jornada, que espero venha a ser
benéfica para os nossos teatros. Do teatro argentino, do chileno, do venezuelano,
de todos os teatros da América Latina de língua espanhola, continente poético
do qual nós, brasileiros, estamos sempre tentando nos aproximar, tentando
entender, tangenciar; e ele está sempre nos escapando entre os dedos.

A exemplo da nossa relação com os países lusófonos, vejo a América
Latina como território de desconhecidos íntimos. Porque nós conhecemos
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tanta coisa da Argentina e nada conhecemos da Argentina. Santiago Serrano
está aqui hoje e vai nos contar um pouquinho, nos acrescentar um pouquinho
de conhecimento sobre este teatro maravilhoso, que é o teatro argentino, tão
desconhecido no Brasil, pois poucas são as obras argentinas que nos chegam,
especialmente aqui, em São Paulo.

Porto Alegre tem maior acesso pela proximidade. Mas aqui em São Paulo
desconhecemos o teatro argentino como fenômeno cênico. Assim como des-
conhecemos a dramaturgia Argentina, que é das mais ricas do Continente e, na
atualidade, das mais ricas do teatro mundial. Dos debates que têm início hoje,
espero que sejam pontes para um conhecimento maior. É o início de um cami-
nho a ser percorrido para que se efetue o encontro dos nossos teatros.

Agradeço ao Teatro Kaus o convite que me fez para mediação das mesas.
Espero estar à altura dessa missão, pois a considero muito importante. Acho
que é necessário e urgente esse contato. E agradeço ao Instituto Cervantes a
recepção dada ao projeto do Teatro Kaus. Sinto-me especialmente envolvido
neste projeto e muito honrado pelo envolvimento. Vamos ver o que acontece,
a partir desta largada. Vamos andando, como dizia Antonio Machado, e fazendo
caminho ao andar.

Após a apresentação, Sebastião Milaré passou a palavra ao dramaturgo Santiago
Serrano, que seguiu com sua explanação:

Santiago Serrano: Boa noite. Alguns de vocês eu já conheço porque
estão fazendo a oficina; outros não. Estou muito honrado de estar aqui. Eu
acho que é muito difícil falar do país onde eu nasci, me formei. Eu acho sem-
pre... tenho uma metáfora: “é muito difícil falar da maionese dentro do frasco
da maionese” (risos). É uma tarefa impossível, mas eu vou tentar. O teatro do
meu país é um teatro muito rico quanto à criatividade, à pesquisa, à investiga-
ção das formas teatrais.

Temos muitos dramaturgos muito bons, que escrevem e procuram ence-
nar as suas peças. Temos muitos atores maravilhosos; outros não. Diretores
ótimos. Enfim. Eu acho que o maior problema que temos é que não temos
público. Não temos público para a quantidade de produção. Há uma super-
produção de produtos culturais, teatrais. Aos sábados temos mais de 100 pe-
ças diferentes de teatro, de teatro comercial, de teatro alternativo. É difícil
trabalhar assim, para quem? Eu falava com um senhor francês aqui, falávamos
do Quixote. Vocês conhecem o livro Dom Quixote? Ele tem uma loucura, ele
é um idealista, ele busca uma utopia, uma quimera.

Os atores, os diretores, os dramaturgos no meu país e aqui – e eu acho
que no mundo também – somos loucos. Como fazer algo que tem pouco
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público, mas achamos que a próxima peça vai ser um êxito. Sempre produzi-
mos e temos um fracasso, sentimos dor, mas no outro dia já estamos nova-
mente pensando qual peça vamos fazer. É maravilhoso. Eu não quero me
curar desta loucura. Eu sou, ademais, psicólogo, eu tenho pacientes com os
quais trabalho e sempre digo: temos os loucos lindos e os loucos de merda.

Nós, atores, somos loucos lindos. É uma loucura que não tem que ser
curada. Tem que produzir mais. O meu país é um país de loucos. Não só pelos
atores. Fazemos coisas muito loucas, contraditórias. Achamos que moramos na
Europa. Só em Buenos Aires. Quando eu falo do país, é só Buenos Aires. Buenos
Aires é um lugar, uma cidade muito bonita. Mas é só Buenos Aires. Temos um
país grande, não tão grande como o Brasil, mas é um país onde toda a vida
cultural está em Buenos Aires.

Agora, um pouco mais, mas são poucos
pólos de produção. Também, olhando a
história do teatro no meu país, é um tea-
tro que tem uma influência muito gran-
de do teatro espanhol. Os primeiros ato-
res que chegaram eram espanhóis que
vinham para Buenos Aires para fazer as
peças, os grandes clássicos. E depois co-
meçou a ter uma produção importante.
Num momento da história começou não
só a fazer teatro comercial, mas também
grupos pequenos de loucos que come-
çaram a querer fazer sem nenhum tipo
de apoio econômico, produzir peças, es-
crever e fazer.

E chegamos a um momento em
que, para mim, é muito importante e muito perto do teatro latino-americano,
mais perto do que nunca, que foi o teatro independente do meu país.

Eu lembro sempre de Oswaldo Dragún. Ele foi uma pessoa que com um
grupo percorreu toda a América Latina e deixou sementes, formando outros
grupos. E ele sempre, até os últimos dias, foi mais latino-americano que argen-
tino. Em meu país, logo depois da ditadura militar, no final, fizemos um ciclo
de teatro que se chamou Teatro Aberto e foi incrível. Ainda há pouco disse
que não tinha público, mas esse ciclo foi impressionante. No primeiro dia
queimaram o teatro, teve até um atentado.

Mas outros teatros comerciais ofereceram as suas salas para que fizésse-
mos ali as peças. Eram peças curtas que falavam sobre a situação do país du-

O resto do país tem muito pouco. Foto: Bob Sousa

Santiago Serrano
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rante a ditadura. Foi uma maravilha. Atores famosos que trabalhavam na tele-
visão, no teatro. Todos trabalharam juntos com atores desconhecidos, direto-
res. Uma explosão. Isso foi feito durante 4 anos, eu acho. Foi uma maravilha.
Mas depois, quando entramos no Menemismo – vocês sabem que Menem foi
um louco de merda, terrível –, ali começamos a ter indiferença com as ques-
tões sociais e olhar para outro lado.

Vocês sabem quem são as Mães da Praça de Maio? Elas são as mães dos
homens e mulheres que desapareceram, que foram assassinados, que tiveram
suas crianças roubadas. Dentro desse aspecto político estão as Avós da Praça
de Maio. Elas fizeram um ciclo de teatro com a idéia de que as pessoas fossem
ver as peças e se inteirassem da situação, dos desaparecidos. E os ciclos foram
feitos por atores também muito conhecidos, outros não, com peças curtas, e
foi um êxito também de público. E elas encontraram muitos filhos também,
netos, mediante esse ciclo. Cada vez que se fazia, chegavam pessoas que pro-
curavam a sua identidade. Um milagre. Uma maravilha.

Por isso eu acho que temos contradições, temos a indiferença. Temos
compromissos, temos certa coisa, certa fantasia européia, mas cada dia somos
muito mais latino-americanos quanto à problemática social. A cada dia, eu
acho, estamos entrando na realidade de que não estamos fora do Continente.
Eu falo de modo geral, eu não acho isso. Pra mim tem sido muito importante
percorrer muitos países da América Latina. Conhecer professores como Enri-
que Buenaventura, como Aristides Vargas, Santiago García. Faz parte da minha
formação. Eu admiro muito e gosto muito do teatro do Brasil. Eu tive a sorte,
em setembro, de conhecer grupos em festivais, de ler, porque me enviaram
alguns livros de autores daqui. E eu acho que a idéia é um encontro. Mas um
encontro não é apagar as diferenças. Somos diferentes. E é bom que sejamos
diferentes. E temos coisas em comum também. Quanto mais nós conhecemos
as coisas que temos em comum, acho que podemos melhor enfrentar as con-
dições sociais. Podemos criar, podemos falar de nós.

Após a conclusão de Santiago Serrano, foi a vez do peruano radicado no Brasil há 25
anos, Hugo Villavicenzio, fazer suas considerações:

Hugo Villavicenzio: Eu vou falar só para complementar o que o Santi-
ago muito bem expôs com relação ao teatro argentino. O Santiago falou o que
temos em comum? O que temos em comum, sem dúvida nenhuma, é a histó-
ria. É a formação histórica, é o começo dessa prática teatral que, nas recentes
pesquisas, vai além da chegada dos espanhóis na América Latina. Fala-se de
um drama ritualístico que já existia na cultura maia. Só para dar um ponto de
referência, um pouco longe, mas que serve para enxergar esse panorama todo,
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porque acredito que o teatro da América Latina passa, depois do contato com
a cultura européia, espanhola, principalmente, ele passa por diversos momen-
tos e vai afirmando toda uma tradição, vai assimilando elementos externos, vai
desenvolvendo elementos próprios.

Aí eu gostaria de citar o Carlos Solorza, da Guatemala, um dos grandes
historiadores. Essa história comum, esse teatro latino-americano tem uma his-
tória, tem historiadores, tem pesquisadores. Disso se sabe muito pouco. Não
só no Brasil, na América espanhola também. Por exemplo, Carlos Solorza, da
Guatemala, é um dos primeiros a estudar o fenômeno e marcar uns momentos
dentro do estudo histórico dessa evolução. Ele fala em costumbrismo nos anos
20, de uma justificativa, uma forma de justificar nossos traços próprios e ten-
do, nesse momento, México e Argentina, sendo dois eixos fundamentais dessa
afirmação. Ele vai chamar esse tipo de teatro de costumbrismo. Traduzindo, é
uma espécie de crítica de costumes.

Depois, nos anos 20, ele aponta o universalismo, uma ambição do teatro
latino-americano por superar o âmbito regional e crescer nesse sentido, para
passar, depois, nos anos 40, a um nacionalismo, uma preocupação em desco-
brir as raízes dramáticas de cada país e, finalmente, o estudo dele chega ao
teatro do pós-guerra, onde temas e problemas da atualidade se somam às nos-
sas preocupações com as preocupações de outros povos. Isso numa visão bem
ant passant, muito rápida. Porque o Carlos Solorza nos dá uma idéia dos ciclos
de evolução. Eu acho que é muito interessante. Há muito para pesquisar aí
ainda. E, dentro dessa evolução, já chegando aos anos 60, que é um ponto
referencial para a nossa discussão.

Agora, esse traço apontado pelo Santiago, de um teatro engajado, politi-
camente, socialmente, é um teatro que aconteceu não só na Argentina, mas na
América Latina toda, inclusive no Brasil. Não podemos esquecer que nos anos
60 os movimentos dos grupos Arena e Oficina se consolidam durante esse pe-
ríodo. Isso vai marcar naturalmente a história desse teatro. Acho que a gente,
os loucos da América Latina, vamos reconhecendo o nosso passado e vamos
afirmando a nossa prática, tentando entendê-la.

Os anos 60 eram Kennedy, Aliança para o Progresso, era o homem indo
para a Lua; em termos de cultura, a América Latina passou a ser reconhecida.
Lembra do boom latino-americano: Cortazar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García
Márquez. Grandes autores que vão aparecer durante esse período, essa contes-
tação que vai ser posteriormente assimilada. O teatro não fica de fora nisso. O
teatro se compromete, o teatro olha para o povo da América Latina, se nutre
de suas tradições e começa a desenvolver uma série de experiências funda-
mentais. E não nos esqueçamos que no Brasil há o Augusto Boal, um grande
diretor de teatro. Depois desses processos parece que há um vazio, em 80
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especificamente. Há um retrocesso político na América Latina. E depois, no
fim do século, começa, me parece, um renascer do teatro latino-americano. O
renascer com novas formas, novas caras, com novos autores, que vão apon-
tando esses novos caminhos da modernidade.

Sebastião Milaré: Você falou do renascimento a partir dos anos 80, e
temos aqui dois representantes do renascimento do teatro brasileiro. Um
que traz a herança de Boal, porque vai pela linha do Brecht, embora eviden-
temente num outro enfoque e com outra visão de mundo, que é o Sérgio de
Carvalho – diretor da Companhia do Latão. E Aimar Labaki, outro
renascentista brasileiro, agora também voltado para a televisão. Vamos ouvir
primeiro o Sérgio.

Sérgio de Carvalho: Quero agradecer o convite para estar aqui. Na ver-
dade, eu não me sinto herdeiro do Boal, apesar de ser um grande amigo, uma
pessoa por quem eu tenho a maior admiração do mundo. Na verdade, quando
o meu grupo de trabalho surgiu... – após ter trabalhado inicialmente como
dramaturgo em outras companhias de São Paulo, ajudei a formar a Companhia
do Latão – a gente estava no Teatro de Arena, no espaço físico do Teatro de
Arena, que foi um teatro histórico dos anos 60. E a gente até fazia piada com
isso, quer dizer: esse chiclete pertenceu a Augusto Boal. Aquele chiclete duro
que fica embaixo da cadeira. E, na verdade, o meu interesse pelo tema da
possibilidade contemporânea de politizar a forma de representar, a possibili-
dade contemporânea de politizar o trânsito entre palco e platéia, vinha pra
gente como um problema em aberto e como uma possibilidade de estudo
experimental.

Eu sinto que a minha geração, que está escrevendo teatro hoje, e hoje
muitos de nós nos encontramos por acaso em uma ou outra circunstância, a
gente vê que tem um certo perfil de idade, é uma geração que foi formada
intelectualmente, que começou a perceber as coisas num dos períodos mais
difíceis da história recente do país, que foi a década de 80. Usando o movi-
mento do teatro aberto, na Argentina, estava acontecendo, em 81, o panorama
cultural do teatro de São Paulo, estava mudando as coordenadas de um jeito
que seria impensável estar acontecendo algo semelhante ao que acontecia na
Argentina. Estavam entrando outros valores mais sintonizados com a nova
economia mundial. Estava entrando um novo padrão de encenação moderna.

O diretor da moda, nos anos 80, que era o Gerald Thomas, ficou famo-
so com uma frase: O teatro brasileiro é de mentirinha. E o padrão que vinha era de
um espetáculo pós-moderno, já com um padrão de encenação, que tinha suas
qualidades estéticas até, mas ele vinha referendado pela tarja da mundialização.



57

Aí se põe de novo, em conexão, exportação e importação. A gente estava ado-
lescente, vendo: isso aqui é modelo, isso é referência.

Então, foi com o final da década de 80 que houve uma chance de
desgarramento disso, que foi sendo conquistado muito a duras penas em rela-
ção a esses padrões mais abstracionistas, mais classicizantes, mas não no sen-
tido potente do Clássico; num sentido meio de adoração ao teatro clássico, às
ruínas da cultura ocidental, à subjetividade fragmentada, que eram os temas
dos anos 80.

Foi no início da década de 90 que a gente começou a perceber que isso
podia ser lido de outro jeito. E esse aprendizado veio um pouco da prática. Ele
nasceu um pouco, de um lado, por certa recusa íntima àquilo. Quer dizer, tem
algo de errado nesses modelos que estão nos chegando agora sem os freios
nacionais, populares, que havia nas décadas anteriores. O nacional-popular
estava condenado. E com ele vinha tudo. Então, a gente aderia a essas coisas
de um modo, sem muita perspectiva histórica. Isso só foi mudar no início dos
anos 90, a partir da prática de trabalho. Quer dizer, a situação miserável de
produção nos obrigava a trabalhar mais coletivamente de novo. Ao mesmo
tempo, na universidade, alguns que passaram pela universidade, como eu, tí-
nhamos um pouco essa idéia de que a experimentação, mesmo que formalista,
que era a que predominava, tem um valor em si, porque, afinal, ela oferece um
padrão menos burguês, menos convencional. O drama burguês não estava no
repertório, era fora de moda. Hoje em dia, a gente volta a falar nisso, mas na
época a gente não falaria.

E uma outra coisa que foi importante foi um jeito de ler a atitude clássica
diferente. De não pensar o Clássico mais só como um repertório de uma cul-
tura universal, idealisticamente positiva. Foi pensar o Clássico como um reper-
tório de um material crítico antiburguês. De épocas do mundo em que ele não
esteve sob o padrão do indivíduo na sociedade moderna e contemporânea, o
Clássico como um campo de materiais ativáveis, na medida em que isso se
historiciza. Então, lógico que o Brecht foi um autor fundamental pra gente
nesse momento, para adquirir um pouco dessa perspectiva histórica. Mas, ao
longo do tempo, a gente foi vendo que isso que a gente estava descobrindo ao
acaso, a partir de um corte histórico, porque não houve guias nessa trajetória,
os guias foram aparecendo conforme a gente foi traçando, digo assim, parcei-
ros de diálogo, intelectuais que estudavam isso foram surgindo a partir dessa
trajetória. A trajetória formou esse diálogo.

Não veio nada. Conforme foi acontecendo, a gente foi entrando em con-
tato com outras coisas e percebendo que o que a gente estava fazendo, na
verdade, é a grande tradição latino-americana de um teatro baseado no traba-
lho coletivo, de um teatro de interesse político que pesquisa novas formas, que
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tenta compreender a sua tradição colonial no que ele significa de diferença
histórica da situação do Capitalismo. E entender uma coisa nova. Que a nossa
rua, essa cidade, essa avenida aqui (Av. Paulista, local do evento) é laboratório
avançado do Capitalismo mundial, pelas suas antenas e pela sua capacidade de
tornar tudo abstrato, que é como o Capitalismo opera. Enfim, a gente perce-
beu uma grande conexão e esse é um campo novo de estudos que se abriu. Eu
sinto que este evento aqui tem a ver com isso. Que não é só de um grupo, mas
de vários grupos num movimento artístico de São Paulo.

O microfone muda de mão e a palavra agora é do dramaturgo brasileiro Aimar
Labaki.

Aimar Labaki: Como disse o Santiago, é difícil falar da maionese quan-
do a gente está dentro dela. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando: que
contribuição específica eu posso dar para esse diálogo? E talvez seja mostrar
como uma pessoa que trabalha com teatro na cidade de São Paulo, eu, se
relaciona com o objeto da mesa, que é o teatro argentino. O que é o teatro
argentino pra mim? Como eu não preparei a fala, fica mais fácil. O que eu vou
fazer é um pouco um exercício de memória que, de alguma forma, foi reativado
quando eu vi a Imara Reis aqui na minha frente. Porque eu a conheci em 1980
num curso com um argentino chamado Carlos Augusto Fernandez. Ela era
atriz, eu não era nada. Alguma coisa eu queria ser e aí ia fazendo uns cursos,
umas coisas.

Lembrei-me disso não por causa da Imara apenas, mas porque, de algu-
ma forma, até este momento, eu não tinha me dado conta que ele era argenti-
no. Pra mim ele não era argentino. Talvez pelo fato dele estar vindo do exílio
depois de muito tempo. E a idéia do exílio, de alguma forma, ficou mais forte
na minha cabeça. Para mim, o Carlos Augusto Fernandes não era argentino.
Ou não fazia a menor importância ele ser argentino. Ele era um homem de
teatro, que foi importante na minha formação, por vários motivos. É óbvio
que há dramaturgos, como Roberto Cossa, que já foram montados aqui.

O teatro argentino, pra mim, é o Osvaldo Dragún, na sala do Fernando
Peixoto, contando histórias e falando de teatro. Aliás, o Fernando Peixoto talvez
seja a maior referência latino-americana que eu conheço. Porque ele, de verdade,
introduziu a América Latina para minha geração – e pra mim pessoalmente, por
uma relação pessoal – o que era mais pela generosidade dele. Isso vale para
praticamente todo mundo que faz teatro em São Paulo. Fernando concretizava o
que era o teatro latino-americano. Com textos, com pessoas que passavam por
São Paulo e que ele apresentava. Quando você ia viajar, ele falava: procura Fula-
no, procura Sicrano. Óbvio, que com um viés ideológico muito claro. Ao mesmo



59

tempo, com a generosidade de estabelecer diálogos e relações.
Mas, novamente, o Dragún, na minha cabeça, não era argentino. O Dragún

era um cara que, aliás, quando eu conheci, achei que ele era cubano. Por moti-
vos óbvios. Mas, à parte isso, ele não era argentino. E pior! Quando eu vou à
Argentina, Buenos Aires é uma cidade maravilhosa – eu olho para aquilo e
acho que aquelas pessoas não são argentinas! Aliás, não são mesmo. Eles são
portenhos (risos).

Eu estou brincando com a coisa da identidade porque talvez não se en-
tenda fora do Brasil a dificuldade que nós brasileiros temos de entender o
latino-americano. Na minha cabeça só existe latino-americano na Universida-
de do Texas e no Quartier Latin. Ele é uma abstração. O latino-americano não
existe na prática, a não ser confrontado com o inimigo. Quer dizer, a não ser
quando taxado como tal, fora do seu espaço real, ou imaginário, que é o teatro.

Nesse sentido, nós, brasileiros, não é que nós não nos sintamos latino-
americanos. Isso desde já. Mas nós não entendemos o latino-americano. Para
nós, latino-americano é uma abstração. Existe o argentino, existe o chileno,
existe o teatro cubano de alguma forma presente. Mas essa idéia de um teatro
latino-americano nos escapa. Talvez seja porque a idéia do teatro brasileiro
também nos escape.

Santiago disse: “Eu tive a sorte de conhecer os grupos brasileiros em setembro”. Eu
gelei. Eu pensei: “dependendo dos grupos, eu vou pular fora, não sou brasilei-
ro não!” Não é uma questão de qualidade. Pelo amor de Deus. Porque gosto
não se discute, ou se discute em mesa de bar, não em uma mesa de debate. Mas
por uma questão de identificação ou não. Dependendo do teatro que for se
apresentar, eu não me vejo nesse teatro. Não apenas porque ele não tem a ver
com o teatro que eu faço, mas porque eu acho que ele não corresponde à
realidade em que eu vivo.

Por outro lado, essa dificuldade da apreensão talvez seja de via dupla. Eu
também fiquei aqui um pouco tocado quando o Santiago perguntou se a gente
sabia quem era Dom Quixote e quem era Menem. A gente sabe quem é Dom
Quixote. A gente sabe quem é Menem. Por incrível que pareça. Então, na
verdade, às vezes essa incompreensão... Eu citei essa coisa do Quixote e do
Menem apenas porque é índice de uma expectativa, quer dizer, é a expectativa
nenhuma, não é só que o Santiago espera pouco de nós. Ele não nos conhece.
Talvez, nesse sentido, a gente conheça um pouco mais sobre eles. Talvez até
com uma visão um pouco distorcida.

Eu estava na praia, domingo, e um convidado da casa me perguntou: Por
que o cinema argentino é melhor do que o brasileiro? A única forma que eu encontrei
de escapar da resposta foi fazendo uma boutade. E é óbvio que, quando você
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faz uma piada, de alguma forma, isso revela muito de você. Eu disse assim:
“Talvez seja porque o teatro argentino é melhor que o teatro brasileiro”. Aí me
perguntaram por quê. Eu disse: “Em primeiro lugar, devo dizer que eu não
acredito nisso. Eu acho que são teatros muito diferentes.” O teatro argentino
me dá uma sensação de casa quando eu vou ao teatro em Buenos Aires, e é
óbvio que eu sei que é uma visão de estrangeiro.

Vejo aquele teatro com uma sensação de que existe uma continuidade – e
daí vem essa idéia de que é melhor que o nosso. Não digo de facilidade porque
eu sei que a vida de quem faz teatro não é fácil em lugar nenhum. Mas de
naturalidade, que a nós escapa um pouco. Com isso eu quero dizer que, por
menos público que vocês tenham, vocês têm um público muito mais, ao longo
do tempo, acostumado a ir ao teatro e acostumado a dialogar com o teatro do
que em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, esses fenômenos que o Sérgio
descreveu parcialmente, e que são verdadeiros, têm uma contrapartida que é a
formação de um novo público.

O público de teatro que ia assistir teatro até os anos 60 – e que continuou
indo até os anos 70, muito mais por uma posição política, por uma questão de
resistência, do que de verdade por gosto daquilo que estava vendo – quando
surgiu o choque pós-moderno, esse público foi pra casa. Ou então passou a
fazer o que o público hoje faz, que é nivelar a manifestação teatral com qual-
quer outra manifestação de entretenimento. Então, ele vai ver uma peça pós-
moderna, como vai num desfile de moda, num filme iraniano, degustar uma
comida exótica que ele não conhece. É um programa de sábado. E o público
de teatro, quer dizer, o público que se forma dialogando com a produção foi
pra casa, foi embora.

Os grupos – o Latão, e tantos outros em São Paulo – e os não-grupos, as
produções de não-grupos que continuam acontecendo também, estão formando
público novo e que às vezes é um público muito específico. Você citou a Lei de
Fomento. O Fomento fez um monte de grupos que estão agregando um pú-
blico que não tinha condições de ir ao teatro e que também está se formando
no diálogo com essa produção.

Não é o público, no sentido mais amplo que, de alguma forma, a gente
perdeu lá atrás e que quando eu vou ao teatro em Buenos Aires eu tenho a
ilusão de que ainda existe. Eu não estou dizendo em quantidade, mas digo em
qualidade. Eu vejo aquela gente e me parece que vai ao teatro com regularida-
de e que vai ao teatro já há algum tempo.

Sebastião Milaré: Quanto a se os encontros são frutos de uma transfor-
mação na conjuntura política de hoje, ninguém respondeu. Talvez porque não
exista resposta. Acho que não há resposta e que não é por aí. A conjuntura
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política sempre foi adversa a qualquer tipo de encontro na América Latina. 
Sem-pre tivemos nossos encontros dificultados por uma série de 
circunstâncias e sempre procuramos esses encontros. Participei de muitos 
eventos latino-ameri-canos. Ano passado, mesmo, tivemos o Festival Latino 
Americano de Teatro de Grupo, da Cooperativa Paulista de Teatro. São 
pequenos passos que se dá na direção de alguma coisa. São passos pequenos 
porque não podemos dar grandes passos.

O teatro é muito pobre em todos os sentidos e, paradoxalmente, de uma 
riqueza tão grande que continua, mesmo quando sufocado, sempre renascen-
do. Renasce diariamente e vai renascer a vida inteira. Acho que sofremos de um 
mal, de uma nostalgia dos anos 60. Completos idiotas que somos, porque os 
anos 60 foram anos terríveis.

O teatro floresceu pela necessidade de sobreviver a uma situação terrível. 
No Brasil, na Argentina, na América Latina inteira. Foi uma coisa desastrosa. 
Depois veio o renascimento à que o Sérgio aludiu. Nos anos 80 e 90, a geração 
que começa a se formar e a criar... e não é só no Brasil não. Surgiu na Argen-
tina um movimento vigoroso, com o Veronesi e o Periférico de Objetos, com o 
Alberto Felix Alberto e o Teatro del Sur, e vários outros criadores importantes 
que começam a fazer teatro de investigação de altíssimo nível, desse modo, o 
teatro voltou à sua essência, voltou a buscar sua natureza verdadeira, a sua 
natureza estética, que é da transformação. O Hugo falou de maneira clara. O 
teatro tem que procurar sempre a transformação. É essa a força motora do 
teatro.

Estou certo de que a função do teatro hoje é a de sempre. Agora, se estes 
encontros são frutos da transformação na conjuntura política, eu não sei. Mas 
certamente podem vir a contribuir para a transformação. Isso é o mais impor-
tante. Não é movimentando multidões, mas pequenos grupos. O teatro, embora 
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seja popular, não é Arte de massas. Não quero um teatro de 1000 lugares, 
como disse o Sérgio, porque a comunicação é muito difícil. É bom ter uma sala 
pequena. É a possibilidade de os criadores em cena comunicarem alguma coi-
sa verdadeira, importante, para aquele pequeno número de pessoas. Creio ser 
essa é a função do teatro.

E seguimos adiante, concluindo esta noite de debates, para caminhar no sentido de 
entender um pouco mais dos porquês destes desencontros que transformam nossa América 
Latina em povos separados pela fronteira da língua, que aos poucos vamos transpondo.

SEGUNDO DIA

12 de janeiro de 2007

No segundo dia de Encontros, tínhamos na mesa o chileno Marco Antonio de la
Parra, um dos mais destacados dramaturgos da atual escrita chilena. Além de La Parra,
contamos com a atriz e pesquisadora cexicana Teresina Bueno e com os dramaturgos brasi-
leiros Aimar Labaki e Samir Yazbek, além do mediador Sebastião Milaré

Sebastião Milaré: Boa noite. Segunda jornada deste caminhar pela Amé-
rica Latina, com encontros e desencontros. Até que ontem teve mais encontros
do que desencontros. Vamos ver hoje, que começamos com o olhar chileno.

Antes, no entanto, permito-me lembrar um fato histórico interessante.
Pelo que consegui apurar, o primeiro encontro de teatro latino-americano no
Brasil ocorreu há muito tempo. Foi em 1924, por obra de um cavalheiro cha-
mado Renato Vianna, um cara que é motivo de estudo meu, um cara muito
importante, mas que caiu no esquecimento. Naquele ano, ele criou aqui em
São Paulo a Companhia Brasileira de Comédia – COLMEIA. Na época, existiam
dois projetos. Um era o Pan-Americanismo que, segundo se dizia, era América
Latina para os Estados Unidos. E o outro, União Latino-Americana, era a
América Latina para os latino-americanos.

 Essa discussão, portanto, vem desde aqueles tempos. E no teatro come-
çou a ter importância a questão latino-americana. Renato Vianna, quando criou
a COLMEIA, pretendia constituir um repertório só de autores latino-america-
nos. Mas ficou na primeira peça, A Abelha de Ouro, exatamente de um drama-
turgo importante do Chile, Armando Mook. Parece-me ter sido essa a única vez
que Armando Mook foi encenado no Brasil, embora fosse célebre na América
Latina e teve pelo menos uma peça adaptada pelo cinema em Hollywood,
estrelada pelo Rodolfo Valentino.

Foi nessa época que companhias brasileiras começaram a descer para o
sul, ir para a região do Prata e chegar até Buenos Aires. A companhia de Abigail
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Maia e Oduvaldo Vianna foi a primeira a cruzar a fronteira do Brasil. Depois foi
a de Leopoldo Fróes. E assim começa uma relação do teatro latino-americano no
Cone Sul. Achei interessante contar essa história para dizer que há muito tem-
po estamos tentando dar passinhos para uma relação mais estreita com o tea-
tro latino-americano de língua espanhola. E nesse contexto, como um dos
primeiros autores latino-americanos encenados no Brasil foi chileno, nada me-
lhor do que ouvir o Marco Antonio de la Parra discorrer sobre a situação do
teatro no Chile hoje.

Marco Antonio de la Parra: Muito obrigado por este convite. Cada vez
que venho ao Brasil – e foram poucas, me dói muitíssimo não falar a língua.
Muitíssimo. Como me convidaram pouco, acho que me dói mais. Portanto, já
sabem. Entrei muitíssimo na cultura brasileira para conhecer. Tenho uma enor-
me admiração. Hoje recorria com prazer ao livro de homenagem de João Gui-
marães Rosa, livro que gostaria muito de ensinar em meu país, eu gosto muito
de transmitir porque, além de dramaturgo, sou diretor de um curso de literatu-
ra e há uma enorme conexão com um mundo cultural que, claro, não é só
música, futebol e café. É um mundo cultural belíssimo e que aos poucos va-
mos esquecendo que estamos uns ao lado dos outros. Peço que me perdoem
por não falar português. Peço que perdoem por não falar uma das mais belas
línguas. Perdão.

 Quero falar da situação atual do teatro chileno. Não quero fazer minha
história. Quero falar do que eu vejo nos jovens, em meu país, e o que vai
suceder na temporada teatral que os senhores vão encontrar agora em Santia-
go do Chile. Digo Santiago porque o Chile, como a maioria dos países latino-
americanos, está louco. E então quase 50% dos habitantes vivem na capital. O
Chile é um país ridiculamente longo, situado ao fim do mundo, e fomos o
único país que custou dinheiro à coroa espanhola porque, na fronteira, fomos
um desastre. Nem sequer conseguimos dominar totalmente nossos indígenas.
Nós eliminamos nossos indígenas. Um desastre!

 Essa coisa comprida tem todos os climas, menos a selva. Uma capital
que, junto com São Paulo e México, é uma das cidades mais poluídas do mun-
do. Em Santiago, para que vejam que louco que é esse país, há 30 escolas de
teatro. E são 5 milhões de habitantes. Loucos todos. Os estudantes de teatro,
os professores de teatro, as universidades, os institutos. Todos loucos, e fazem
teatro. Fazem muito teatro.

 Há teatro onde se pode, como se possa e na hora que se possa. Há teatro
com uma consigna aprendida na ditadura: não temos quem nos apóie. Hoje,
há algumas pequenas obras-primas do teatro hispano-americano em cartaz.
Autores jovens, entre 20 e 30 anos. Por exemplo, a última obra premiada, no
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ano de 2006, por toda a crítica e toda a opinião pública: Neva, de Guillermo
Calderón, um garoto de 30 e tantos anos, que escreve uma obra teatral sobre o
suposto ensaio do Jardim das Cerejeiras, em 1905, em São Petersburgo, ao lado
do Rio Neda, congelado. Seis meses depois da morte de Tchekhov, sua viúva,
uma atriz alemã, luta e se decepciona porque não vai poder dizer as palavras de
Tchekhov. Um losango de dois metros por dois metros, colocado entre a cena
e o público, somente iluminado por um holofote pequeno, e três atores que se
movimentam sobre esse espaço, vestidos à época de 1905. A obra é cômica,
triste, desgarrada, é sutil. Há precisão de partitura de movimentos, absoluta-
mente excelente, e termina com um delirante e avassalador discurso revoluci-
onário a favor do socialismo que vem salvar o mundo no futuro. O final da
obra é melancólico. Uma espécie de bonsai teatral do Jardim das Cerejeiras.Uma
obra urgente. Escrita para contar a nostalgia do sonho socialista nunca vivido.

 Outra peróla que ganhou
prêmios, dirigida por Manuela Infan-
te, é Narciso. Uma obra que acon-
tece nos subterrâneos. Só 25 pes-
soas por sessão. Um subterrâneo
com ladrilhos brancos e pretos,
onde não sabemos bem se há dois
personagens ou se um é o reflexo
do outro no espelho. Um irmão e
uma irmã, filhos da classe alta chi-
lena, filhos da prosperidade econô-
mica do neoliberalismo herdado do
pinochetismo. O lado bom castiga-
do pelas mãos de Baltazar Garzón,
Margareth Thatcher. Na verdade, a
essas alturas, nunca se sabe se os
pais desses filhos da grande prosperidade são de direita ou de esquerda. E
nessa prosperidade ninguém pode dar-se muita conta. São ricos, são garotos,
usam cuecas Tommy Hilfiger. Ele quer trocar seu iPod, ela quer trocar os
peitos. Ele diz: “Meu iPod tem três anos”. Ela diz: “Estas mamas eu tenho
desde pequena”. Eles têm a conversa mais banal, terrível, superficial e vazia,
imaginável de uma juventude. É um horror o vazio. Que termina em um tema
muito preocupante na sociedade chilena, que é o aumento do índice de suicí-
dio em adolescentes de classe alta.

Há obras-primas na América Latina. Uma delas pertence a um homem
que se chama Juan Carlos Sagal, que forma um primeiro grupo de teatro que se
chamou A Troppa, fazendo teatro para crianças. Um pinóquio, jogando com
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maquinetas, bonequinhos, até chegar à sua obra-prima que, em cartaz há seis
anos, percorre pelo mundo todo. Tanto que dois anos na França lhe deram a
cidadania. Seu último grande espetáculo se chama Gêmelos e é baseado na no-
vela de Agota Kristof.

A esses, se agrega um grupo muito interessante de novos dramaturgos e
diretores, um deles, um amigo, Benjamín Galemiri, esse estranho autor de obras
enormes – 4, 5 horas, bíblias – é raríssimo. Não diz: “A atriz está triste”. Diz:
“A atriz enlanguesce, como uma Lauren Bacall, iluminada em Casa Branca”.
Tanto é que a maioria dos diretores põe em cena seus apontamentos. São
preciosos. É um romancista impressionante.

Todas as obras tratam do mesmo: um enriquecido sefardita que tem três
ou quatro mulheres com fúria uterina, ninfomaníacas, que querem possuí-lo e
devorá-lo sexualmente. Isso, em certa situação de esquerda ou de direita, poli-
ticamente incorreto, profundamente machista, absolutamente insolente. É um
sucesso. Eu sempre lhe digo: “Benjamín, eu não sei como você é um sucesso.
Você é um insulto. É pequeno e, com seu chapéu preto, uma espécie de Woody
Allen, mas do fim do mundo”. E neste momento está sendo encenado na
Europa: em Paris (cinco obras), na Itália, na Espanha. É muito interessante uma
montagem, Electra, dirigida por Raul Juiz, diretor do cinema chileno radicado
na França. Porque aí fizeram um encontro muito poderoso entre Raul Juiz e
toda uma montagem esotérica, um círculo que se vai transformando em
mandala. É a história de Electra e um pai, que é um filho da puta, um mundo
de esquerda, mas a obra é imoral por essência. Se alguém quiser ler um texto
impossível de montar, Benjamín é assim, porém, delirante. Pertence a certa
tradição de delirantes muito latino-americanos, muito ligados talvez às van-
guardas históricas hispano-americanas, contemporâneos, Pablo Palácio, do
Equador; Mário de Andrade e o movimento antropofágico. Toda essa sensibi-
lidade. Um delírio.

Outro autor que vai ser muito importante é Juan Claudio Burgos. Seus tex-
tos não têm indicações nem personagens. São textos muito influenciados pelo
público, por Federico García Lorca. Lírica pura. Que sofram o diretor de cena
e os atores. Belíssimo. Como se põe isso em cena? Claudio Burgos, atualmen-
te, está radicado na Espanha.

Há um grupo muito interessante e muito grande de autores jovens. Eu
sou o mais jovem dos dinossauros. Os dinossauros, e há vários, são gente que
eu considero professores mundiais, gente muito melhor que eu. Estranhos
que sobraram da ditadura quando haviam exterminado quase todos os drama-
turgos e eu, como estudava medicina, passei despercebido. Mas isso está mor-
to. Lamentavelmente, quem deveria ter sido um grande diretor de teatro de
todos os tempos do Chile, Andrés Perez, foi morto pela Aids. Autor de uma
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obra emblemática, não é como Macunaíma, mas é uma obra história impressi-
onante que se deu em Buenos Aires e que teve discípulos muito interessantes,
Ramon Grifero, Rodrigo Perez, Alfredo Castro, porém essa história é mais
longa.

Segue o debate agora com a explanação da atriz e pesquisadora Teresina Bueno.

Teresina Bueno: Agradeço muito o convite. Também não tenho descul-
pa por não saber falar português. Uma das minhas melhores amigas no Méxi-
co é mexicana-brasileira e ela é tradutora profissional e se ofereceu para me
ensinar, mas agora eu vivo no Chile. Estou há cinco meses vivendo no Chile
com Marco Antonio, portanto, estou chegando do México muito fresca sobre
o fazer teatral daquele país. Eu conheci Marco Antonio na Bolívia, no Festival
de Teatro de Santa Cruz, eu fui convidada quatro vezes como avaliadora das
obras para ver o que se poderia levar ao México.

O México é um país difícil para o te-
atro. Somos muitos mexicanos e poucos
fazemos teatro. Creio que a maioria de nós
pensa que o principal do teatro fazemos
nós mesmos. Então, o teatro estrangeiro
nos custa trabalho tanto para ver, quanto
para representar e, sobretudo, o teatro la-
tino-americano.

Creio que damos prioridade, no Mé-
xico, ao teatro europeu. Isso é um proble-
ma. Há um problema também para os dra-
maturgos mexicanos instalarem-se na re-
presentação da cena mexicana. Mas isso
está sendo superado. Nos últimos anos,
dramaturgos como Gimenez Calafete e tan-
tos outros que têm de 40 anos para baixo,
têm conseguido seus lugares falando de
temas como física quântica, temas históri-
cos como Fedra. Jaime Chabol, que também é historiador, se interessa muito
pelo século 19.

Essas pesquisas novas abriram o campo a uma nova corrente teatral em
que se é permitido também uma representação cênica de diretores muito inte-
ressantes. Diretores como Mauricio Garcia Losano, gente muito jovem e interes-
sada no processo de pensamento do autor, como na plástica e na cena. Tam-
bém há um ressurgimento da cenografia e da iluminação muito interessantes,
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com Jorge Bajina como cenógrafo e Vitor Zapatero como iluminador.
Eu tenho uma idéia de que o México deveria, de verdade, ser a porta das

Américas.
O projeto que se tem no México é uma feira na qual se vendem eventos

tanto do México quanto de outros países para a América Latina. É uma feira em
julho, é uma exposição de projetos. Mas não sei até onde funciona. Eu gostaria
que o México fosse, na verdade, a porta de entrada, o acesso. Quando se chega
às instancias culturais do México se diz “olhe, esses são os programas da Bolí-
via”, e eu vi um espetáculo em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, feito por um
grupo boliviano, esplêndido, maravilhoso, sem pretensões, a melhor montagem
que já vi. Mas é difícil dar vida a esse tipo de projeto no México. O melhor
funcionário que me recebeu com um projeto da Tempestade, que levei da Argen-
tina, com cantos e clarinetes. A Tempestade para crianças. Quando o funcionário
recebeu, me disse “eu também tenho idéia de montar isso para crianças”.

Esse é um problema. Creio que o teatro mexicano evoluiu muito nos últi-
mos anos, mas ainda assim muito pouco. Tendemos a pensar que o que nós
fazemos é o que temos que ver. E que, em todo caso, se nos convidam em outro
país, é preciso ver que outros projetos têm os autores para ver se podemos ir.

Eu tinha um projeto, Caída Libre, de Helena Ioshan. Um texto novo des-
sa dramaturga também muito jovem. Fomos convidados uma vez para ir ao
Equador e não pudemos levar o trabalho porque vários dos atores já tinham
compromisso na televisão, outros projetos de teatro e outros trabalhos. Então,
não é fácil que o grupo que está no México saia e se apresente em outro país.
Estão mais preocupados com os projetos do que com o intercâmbio. O ator
mexicano dá prioridade ao projeto que tem no presente antes da exportação.

Como rompermos as fronteiras? Como nos tornamos um só corpo lati-
no-americano? Porque o México não deveria ser norte-américa. Muito menos
agora com Bush, mas geograficamente quiseram assim classificar. E como
fazemos para intercambiar esse maravilhoso teatro de todos os países? Eu
tenho que mencionar a Espanha como um vínculo importante para a América
espanhola. Creio que este instituto (Instituto Cervantes) tem a ver com a
Espanha e, em cada país da América Latina que eu estive, fui sempre acolhida
e hospedada, em alguma porcentagem, pela Espanha. Creio que esse país faz
um trabalho de vinculação e essa é uma porta. Como abrirmos portas nos
colocando a serviço daquilo que temos?

O debate seguiu com a fala do dramaturgo brasileiro Aimar Labaki.

Aimar Labaki: Está parecendo um pesadelo recorrente. Ontem eu es-
tava aqui no mesmo lugar, sonhei com isso... Em primeiro lugar eu queria
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retomar uma pergunta de ontem. Acho que a mais importante delas não foi
respondida por nenhum de nós aqui. E, aliás, não sou eu quem vai responder,
mas o Samir, que pode responder melhor do que eu. E não é sacanagem e ele
vai entender porquê. A pergunta foi feita pelo companheiro venezuelano. No
teatro brasileiro, do ponto de vista da dramaturgia, que aporte tem sido feito
do ponto de vista da estrutura da dramatização? Em São Paulo a gente tem
muito essa mania de se juntar e nunca discutir o que a gente faz. Discute-se
economia e política; mas, raramente, estética. Talvez seja para não brigar, já
que fazemos coisas muito diferentes entre si. Mas para construir algo em co-
mum é preciso não só um repertório em comum, mas um desejo em ver o
trabalho e o repertório um do outro. E nem sempre temos a capacidade e a
disponibilidade para isso.

Acho que esse não é o espaço ideal para isso, porque estamos falando de
intercâmbio e não das nossas raízes, mas talvez fosse o caso de levantar algu-
mas coisas. É interessante que dentro dessa retomada descrita ontem pelo
Sérgio de Carvalho, nos anos 90 houve basicamente duas vertentes de
dramaturgia que se viram privilegiadas. Por um lado, a retomada da perspecti-
va do teatro épico como era tratado nos anos 60 pelos agrupamentos e a
possibilidade de se usar uma visão marxista da realidade traduzida para a cena,
é um viés importante. E o outro, que também está ligado ao épico, mas eu
acho que ultrapassa a questão do épico, que é a questão da narrativa ou da
narração em contraposição ao dramático. Em parte, a gente cria uma visão
preconceituosa do dramático como ultrapassado, como o inimigo a ser venci-
do para que uma nova cena possa ser construída.

Acho que essas duas questões norteiam a dramaturgia em São Paulo. Eu
não posso falar do teatro brasileiro. Por quê? Eu fiquei aqui me lamuriando
que não li o texto do colega chileno, mas nem os textos dos colegas brasileiros
eu li. Eu não sei como é a cena, não digo no Pará, em Belo Horizonte ou em
Porto Alegre, que eu sei que são cidades que têm uma vida inteligente nos
palcos, mas eu não sei como é a cena no Rio de Janeiro, para aonde eu até vou
com certa regularidade por conta de outros trabalhos.

Eu poderia, eventualmente, assistir alguma coisa. Tenho amigos que fa-
zem teatro, têm até peças minhas que já foram montadas lá e que neste mo-
mento estão sendo montadas por dois grupos diferentes, mas eu não posso
traçar um perfil da cena carioca, como a rigor não posso traçar da cena paulista!
Porque, como alguém já disse ontem de forma mais educada, o teatro em São
Paulo sofre de elefantíase.

Você (a Santiago Serrano) disse ontem “200 estréias por ano”. Na última
pesquisa que eu vi de uns 4 anos atrás tinham 450, 480 estréias por ano. Há
mais peças em cartaz do que noites no ano. Mesmo que uma pessoa tivesse
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saúde, dinheiro e disponibilidade para ver todas as peças em cartaz, não veria
todas. E eu estou dizendo daquilo que consegue entrar no caderninho da Fo-
lha (Guia de Cultura e Lazer do jornal Folha de São Paulo) na sexta-feira. Muitos de
nós não conseguimos entrar nem aí. Só pela quantidade já dá para perceber
que não dá para acompanhar. Mas dá para fazer escolhas.

E fiquei me perguntando que perfil eu faria do teatro brasileiro se me
perguntassem em outro lugar. Porque a gente fora do país, para outra platéia,
fica muito à vontade, tira os nomes da cartola, do bolso. Para uma platéia
brasileira, você, no mínimo, sofre risco de pisar no calo de algum amigo. Mas
temos que correr riscos.

Então eu diria, não para a platéia brasileira, mas para os convidados aqui
de outros países que, se vocês quiserem olhar para alguma coisa não brasileira,
mas paulista, dos últimos 10 anos, você têm que olhar para a saga do Antonio
Araújo, do Teatro da Vertigem, que faz uma das cenas mais instigantes do plane-
ta e que consegue levar o teatro brasileiro para onde ele estava nos anos 60,
que é o dialogo com a comunidade e sociedade como um todo.

O último espetáculo dele, o BR3 que ficou 2 meses em cartaz, teve que
sair porque não tinha dinheiro para terminar a temporada inicial. Um espetá-
culo que acontecia em pleno Rio Tietê e que dialogava com arquitetura, políti-
ca e literatura do que há de melhor no Brasil. Sequer conseguiu viabilizar a
temporada inteira! E quando o Teatro da Vertigem se apresenta nos Festivais,
em Moscou, em Bogotá, na Venezuela, ele sempre dialoga de igual para igual
com as encenações de qualquer lugar do mundo.

Acho que a gente tem que olhar para um outro dinossauro, Zé Celso
Martinez Corrêa, já que você (para de La Parra) tem essa paixão pela literatura
brasileira. Ele refundou Os Sertões. Assim como a gente hoje em dia vê uma
referência no Mário de Andrade pelo Antunes ter feito Macunaíma nos anos
70, eu aposto que a partir de agora, há um lugar para Os Sertões fora da acade-
mia e que foi criado pela saga do Zé Celso. As montagens vão além disso e só
com o tempo a gente vai conseguir entender.

Há os novos grupos. Mais importante que os nomes é o movimento
como tal, são todos os grupos que surgiram ou se formaram a partir da Lei do
Fomento. Eles saem do público conhecido e constroem um novo público e
um novo momento para o mesmo movimento estético que vinha antes. É
claro que você tinha grupos que já existiam antes, como o Folias, mas mesmo
eles, de alguma forma, ganham uma certa personalidade exatamente a partir
da existência do movimento Arte contra a Barbárie e das condições materiais
que surgiram depois disso.

Grande parte desse movimento tem por epicentro a Praça Roosevelt e os
Satyros. Quem quiser se sintonizar com o que há de mais novo hoje, basta ir
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para a Praça e ver as peças e as pessoas que passam por lá. Por último, eu diria
que há uma infinidade de gente escrevendo teatro hoje e há também os elos
perdidos. Quer dizer, não são novíssimos e nem aquela geração que surgiu
durante a ditadura. Colegas como Samir Yazbek, Fernando Bonassi, Newton More-
no, Bosco Brasil, só para citar pessoas de quem é preciso acompanhar a
dramaturgia com atenção, não à procura de eventuais obras-primas, mas para
ver uma trajetória na perspectiva de compreender o homem brasileiro e o
fazer teatral em São Paulo que, de alguma forma, agora te escutando, Teresina,
acho que é o oposto da Cidade do México.

Talvez São Paulo seja o melhor lugar do mundo para fazer teatro, porque
a gente recebe o melhor teatro de todos os cantos. A gente tem essa possibili-
dade. Sendo que a gente não precisaria receber ninguém, já que não damos
conta de ver o teatro que nós mesmo fazemos.

Acho que há um diálogo entre os grupos por mais que esse diálogo não
seja sobre a estética, como eu disse no início da minha fala, mas acho que hoje
há um diálogo que talvez não houvesse nos anos 60.

Segue o debate com a fala do dramaturgo brasileiro Samir Yazbek:

Samir Yazbek: Também gostaria de agradecer o convite. É um prazer e
também uma responsabilidade enorme. Ontem eu não falei, mas vim assistir.
Fiquei pensando algumas coisas e preparando o que ia falar, mas agora, ouvin-
do os colegas, algumas dessas coisas não vão poder ser ditas. Vou ter que
sambar um pouco para poder me colocar diante de tantos assuntos que eu
considero importantíssimos e tantas questões que foram levantadas de funda-
mental importância para o nosso trabalho, para o teatro, para o diálogo que
este evento está propondo.

Gostaria de dizer que conheço algo do teatro chileno, mexicano, mas não
vou poder dizer isso. Curiosamente, tenho impressão que o único autor que
conhecia do teatro chileno é o próprio Marco Antonio de la Parra e me dei
conta de que eu não só conhecia algumas das peças que vieram para cá e foram
encenadas aqui, inclusive uma do Kaus, Infiéis, como eu também li um livro
dele na Espanha, chamado Para um jovem dramaturgo.

Comprei esse livro quando era um dramaturgo bem jovem. E lembro que
fiquei bem impressionado com o livro porque era uma forma bem livre de
abordar a dramaturgia. Eu não lembro, posso estar cometendo alguma injusti-
ça, só sei que era um livro escrito de forma muito livre e inspirada. Também
com abertura muito grande para experimentação dramatúrgica. Lembro que
ficou uma sensação muito boa com relação a isso. E eu naquele grande dilema
de qualquer jovem dramaturgo, de procurar seu caminho, saber como você vai
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se situar diante do que já foi feito, daquilo que você pretende fazer e diante
daquilo que você, às vezes, nem sabe que quer fazer... Me pareceu bastante
inspirador.

Curiosamente, ontem a gente falou e o Santiago Serrano falou algumas
coisas e a palavra diálogo esteve muito presente no encontro de ontem e eu
peguei um táxi para ir embora, e quem pega táxi em São Paulo vai entender o
quanto é uma cena absurda, porque eu sentei na frente e vejo na minha frente
um livro do Gabriel García Márquez. Acho incrível, achei chocante. A gente
tava falando tanto da cultura latino-americana... Eu perguntei para o cara: “mas
você está lendo este livro?” (Amor em tempos de cólera). E ele ainda disse: “Cem
anos de solidão é melhor”. Achei incrível, fiquei chocado. Eu calei a boca e não
falei mais nada. Fiquei pensando que a gente às vezes subestima um pouco
aquilo que a gente tem.

A gente falou muito em grupos, ontem. Eu fiquei sentado e prestando
atenção ontem, o Sérgio fez uma bela defesa, como sempre, do teatro de gru-
po. Que realmente está pujante em São Paulo. Não podemos negar, qualquer
pessoa que acompanhe, percebe que a coisa cresceu estrondosamente. Gru-
pos bem significativos. Grupos que já vinham fazendo trabalhos bem consis-
tentes e que a Lei do Fomento só veio ajudar a solidificar. E muita gente come-
çou a fazer teatro de grupo para poder pegar o dinheiro do fomento. A gente
sabe disso. É inegável que houve esse movimento. Assim como também é
inegável que houve um movimento muito grande de dramaturgia contempo-
rânea brasileira. Incrivelmente grande. Aí eu volto um pouco ao livro do Mar-
co Antonio, Para um jovem dramaturgo. Li em 94 e desconheço até hoje um livro
com abertura de pensamento em relação à dramaturgia como aquele que eu li,
dele, em 94, e que vem só confirmar minhas necessidades e expectativas en-
quanto experimentador e escritor de dramaturgia. Acho que esse panorama se
instalou na nossa produção.

Mas às vezes faltam referências para discutirmos e aprofundarmos o que
é essa nova dramaturgia e esse novo teatro e como é que eles se apresentam
em sua multiplicidade, porque a tendência é acharmos que aquilo que fazemos
é melhor, é o certo, e aquilo que o outro faz é o errado. Sinto que é chegada a
hora em São Paulo para começar um diálogo entre países, de encararmos a
realidade.

Tem coisas muito boas sendo feitas, ideologicamente antípodas e esteti-
camente diferenciadas, e não vejo mais motivo para ficarmos lutando para
dizer se é o teatro de grupo, se é a produção, se é o dramaturgo. É a maneira de
se fazer um bom teatro. Isso a gente não pode mais falar, não deveríamos mais
– não sou autoritário, não posso falar uma coisa dessas – falar numa produção
rica e que pode ficar mais rica e enriquecer o diálogo para todos nós.
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Aí acho que a gente fica com
uma consistência para olhar o que está
sendo feito fora daqui. Para mim, aí
faz sentido abrir os canais, os portos,
passar fronteiras. O artista de teatro
tem uma mania de se perguntar o que
é que o teatro pode dar à sociedade.
E acho que a pergunta é: “O que é
que eu posso dar ao teatro?”

Se o teatro é esse fenômeno
maravilhoso que acontece no mo-
mento presente em uma sociedade e
aqueles autores que se tornaram clás-
sicos não tinham a pretensão de ser
e acabam sendo, não obstante aca-

TERCEIRO DIA

13 de janeiro de 2007

O terceiro encontro desta série de debates reuniu cerca de 80 pessoas na platéia. Nesta
tarde, o encontro foi entre Brasil e Venezuela. Foi uma tarde de discursos acalorados, de
defesas e críticas à atual gestão política da Venezuela. Por alguns momentos, o tom de
discurso político tirou o foco da discussão principal, mas a arte e a política caminham juntas
e, mesmo com ânimos acirrados por alguns momentos, tivemos um embate feliz de idéias e
ideais para uma construção consciente da cena latino-americana. A mesa estava composta
pelos dramaturgos Edilio Peña (Venezuela) e Samir Yazbek, os diretores Hugo Villavicenzio
e Marco Antonio Rodrigues e o mediador Sebatião Milaré.

Na platéia, tínhamos a presença do vice-cônsul da Venezuela e da soció-
loga e escritora venezuelana Ana Rita Tiberi, o que, de certa forma, contribuiu
para as discussões acaloradas do dia. A crítica veemente da socióloga à censura
sofrida em seu país, combatida pelo representante do consulado, deu o tom da
tarde. Aqui serão transcritos os pontos centrais do debate desse dia.

barem fazendo um teatro absoluta-    Samir  Yazbek
mente vivo ali na sua época. Para que
a gente possa fazer isso, eu penso que esse diálogo deveria se intensificar, entre 
nós acima de tudo.

Após a fala do dramaturgo Samir, encerramos o debate desta noite e seguimos para o 
terceiro dia.

Foto: Bob Sousa
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Edilio Peña: Sinto-me, realmente, duplamente feliz. Primeiro por estar
em um encontro que permite dialogar, conversar, intercambiar idéias e posi-
ções. E tudo isso nos leva à polêmica, que é o nutriente da reflexão saudável.
Quero agradecer aos organizadores, em particular a Reginaldo Nascimento, Amá-
lia Pereira e a todos que nos acompanham nesta organização estupenda, que
permite que nós, hoje, estejamos aqui. Parecíamos tão distantes, tão ausentes,
mas vizinhos. E eles, com seu esforço organizativo, possibilitaram a comuni-
cação. Esta outra maneira, através da cultura, de vincular nossas nações, nos-
sos povos, nossos criadores, nossos artistas.

Sinto-me igualmente feliz porque ontem tive a oportunidade de ver um
ensaio geral de minha obra El Chingo, dirigida por Reginaldo Nascimento, da
Companhia Kaus, com dois estupendos atores. Realmente fiquei surpreendi-
do. E ver um ensaio geral, sem cenografia, sem o vestuário, sem a maquiagem,
é um desafio muito grande porque os atores e, mesmo o diretor, vão provar
nesse momento até que ponto conquistaram uma visão parecida ou aproxima-
da das visões textuais do autor. Eu lhes felicito.

Passo à reflexão que eu vou fazer sobre a visão venezuelana. Antes devo
dizer que, além de ser dramaturgo, escritor de teatro, eu cultivo o cinema, sou
escritor de roteiros para cinema, romancista e escrevo ensaios. São ensaios que
correspondem às reflexões sobre por que quando se está construindo esse mun-
do inapreensível das ficções, somos assaltados pelas dúvidas. São esses ensaios
que escrevo. O mais recente é Trama – Processo e Construção da Obra Teatral, que
teve sua publicação no Site Celcit (Centro de Criação Latino Americana), da
Argentina. É uma aproximação à essa inquietação de resolver dúvidas, encontrar
respostas e igualmente encher-me de mais dúvidas.

Porque os senhores sabem que a criação artística nos propõe significações
definitivas, nos propõe significações certas. A certeza não pertence à criação
artística. Por isso não é definitivamente ideológica. Mas sim é ontologicamente
política. Por isso é Arte. Na Venezuela, a República foi fundada sob três pau-
tas fundamentais: o mito independentista, encarnado na figura de Simón
Bolívar; o paradigma democrático; e agora o que viríamos a chamar de
paradigma revolucionário.

Nessa tríade transcorreu todo o processo cultural, político, artístico da
Venezuela. Mas uma coisa são as representações sociais e políticas; e outra coisa
são as representações artísticas, culturais. Vejamos como puderam encontrar-se
ou refletirem-se umas nas outras, nessa tríade do mito independentista, encarna-
do por Simón Bolívar, o paradigma da democracia e agora o paradigma da
chamada revolução bolivariana.

O precursor do Estado, da política, da cultura, da arte e da dramaturgia
na Venezuela, chama-se Simón Bolívar. Por quê? Se nos detivermos bem na
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figura de Bolívar e nas suas vinculações como gerente fundador da República
Venezuelana e do Estado Venezuelano, nós encontraremos que foi o primeiro
que apostou em criar representações diferentes à da realidade real. Quando
Bolívar vê, muito jovem, a coroação de Napoleão, Bolívar marcha a Roma e
elabora um juramento, suspeito, porque foi tão coerente o discurso do jura-
mento... Suspeito do ponto de vista dramatúrgico – digo como dramaturgo –
que não era possível que alguém pudesse imaginar um discurso tão coerente,
tão sintaticamente bem escrito, e que alguém, por sua vez – neste caso o reda-
tor Simón Rodríguez, seu professor – o transcrevesse sem nenhum erro de com-
posição sintática. Quando Bolívar chega na Venezuela, chega influenciado pelo
Romanticismo. O movimento romântico que mobilizou a política, que mobi-
lizou também as Artes.

E Bolívar chega com um dos expoentes fundamentais que semeou o
romanticismo, que foi o amor à transcendência que elabora a historicidade. Isso
fez com que Bolívar, nos 47 anos de vida, vivesse mais nas correspondências que
na própria realidade real. Se nos detivermos em sua obra, descobriremos, com
suspeita novamente, como é possível que um homem de 47 anos de idade, que
viveu pouco, tenha produzido mais de 12 tomos de cartas. Em que tempo escre-
veu tanto? E em que tempo realizou suas ações políticas e militares?

Isso me leva a um texto definitivamente de ficção criado por Simón Bolívar,
que se chama Mi delírio en el Chimborazo. É um monólogo. O primeiro
monólogo bolivariano é um diálogo entre Bolívar pessoa e uma instância, que
é o tempo. O diálogo de Bolívar com o tempo. Quando alguém ler aquele
texto... Um psicanalista, poderia dizer: “Que nível de narcisismo tem este ho-
mem. Que egolatria tão grande!” Mas, do ponto de vista dramatúrgico, é um
texto perfeito. Que quero dizer com isso? Que no processo de fundação da
República, nossa realidade política, social, sempre esteve caminhando com a
ilusão, com a transcendência, com esse expoente do século 19, do movimento
Romântico.

Morto Bolívar, começa uma espécie de guerra civil, disputa entre os
próceres para apropriarem-se do território liderado pelos espanhóis e toda
essa gama, plêiade de próceres que vão governar nas décadas, final do século
19, princípio do século 20, no país também se vão movimentar nesse pendular
entre a realidade e a ilusão, entre a realidade e a ficção. E assim vai andando o
caminho da relação política e a relação da ilusão, até que começam a se criar as
primeiras plataformas, os primeiros palcos de representação ficcional na
Venezuela, que podemos dizer que começa com o general Branco.

Branco decide ser o outro também. Ele quer ser francês. E começa a
afrancesar a República: as ruas, os edifícios. Cria todos os importantes teatros:
o Teatro Municipal e o Teatro Nacional. E começa a trazer companhias teatrais
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da Argentina, da Espanha, de outros países dá-se conta que um estadista tem
que ser culto. Mas, como não sabe compreender os referentes culturais nacio-
nais, da nação, do povo, dos artistas, prefere tomar emprestado os gêneros. E
escolhe a cultura francesa.

Nesse período, aliás, a maioria dos escritores publicava na Venezuela.
Mas, fundamentalmente, iam publicar em Paris. Teresa de la Parra tem um ro-
mance chamado Ifigênia, que se edita em Paris e também na Venezuela. Estamos
entrando no século 20. Ifigênia é a primeira peça atrativa que recolhe a paisa-
gem venezuelana, que recolhe seus costumes com muita nostalgia. Porque Te-
resa de la Parra é uma mulher de classe burguesa. Ela evoca as fazendas onde
transcorreu sua infância. E a novela, o romance, tem um pouco de influência
de Marcel Proust, que ela, naquela época, acabara de editar En busca del tiempo
perdido. E o teatro? Que aconteceu com o teatro? Como o país começa a ser
governado por próceres que se transformaram em ditadores, a única opção
que têm nossos primeiros dramaturgos é construir uma modalidade estrutural
de representação que haverá de chamar-se el sainete, muito semelhante ao grotes-
co crioulo na Argentina.

Mais adiante chega o Naturalismo na Venezuela. Chega tarde, muito tar-
de. Podemos dizer que chega nos anos 50. A estrutura dramática positivista de
el sainete é deslocada e começam emergir novos dramaturgos. Há dois
emblemáticos para mim, que são: César Rengifo e Arturo Uslar Pietri. Mas como
registrar dois autores como esses, nos anos 50 do século 20, a realidade real?
Como está montada a realidade real e a realidade ficcional? Através do natura-
lismo que se está assumindo tardiamente?

No caso de César Rengifo, foi um marxista confesso. Foi um pintor extra-
ordinário, inspirado no muralismo mexicano – Sequeiros, particularmente. E
ele escreveu uma série de obras, umas mais felizes que outras nos termos da
composição. E há uma que me parece extraordinária, que se chama Lo que dejó
la tempestad. Nessa obra, ele mostra tudo o que aconteceu na guerra federal,
guerra fratricida onde os últimos próceres se enfrentaram para apropriarem-se
do país.

Uslar Pietri pertence a uma classe venezuelana acomodada. E o olhar ao
país é um olhar emprestado. As personagens não chegam a ser completamente
autênticas na ordem dos registros dos sentimentos, dos tempos, dos tons, da
configuração situacional das cenas. Mas não deixa de coincidir com César
Rengifo porque ambos estão buscando algo que se está colocando neste mo-
mento, que é a chamada identidade nacional. E ambos incitam um mesmo
objetivo político cultural.

E se inaugura na Venezuela a chamada democracia representativa, ela vai
igualmente trazer-nos outros registros dramatúrgicos atrativos na sua maioria
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como nunca antes. E um desses drama-
turgos, que é Román Chalbaud, inaugura a
democracia. Román escreve peças
venezuelanas nas quais a presença dos per-
sonagens populares aparece com uma
poética muito nostálgica. Isso pela primei-
ra vez. O marco estrutural dessas peças é
o Naturalismo. São peças comoventes,
que têm um sucesso enorme. Monta-se
na América Latina, Caracas, numa casa
importante que dirigia ou dirige a família
Otero Silva e, naquele momento, Miguel
Otero Silva, que foi o fundador do Teatro
Nacional. Um homem que também es-
creveu teatro, era romancista, e foi um
grande promotor de todos os novos ta-
lentos venezuelanos, sobretudo no gênero de teatro. Pela primeira vez, os
venezuelanos vão ao teatro e celebram, começam a sentirem-se identificados.
Inaugurando-se a democracia, também se está inaugurando a pobreza crítica.

Caracas é um bairro rodeado de pequenas enseadas, montanhas, e todo o
campesinato do país começa a ir para a Capital e a criar as primeiras favelas.
Começa a aparecer a pobreza crítica também. A renda petroleira funda a demo-
cracia, a pobreza cresce, se reparte a riqueza só a grupos de família. Mas, no
entanto, se criam duas instituições importantes nos anos 60, o Instituto Nacio-
nal de Cultura, depois o CONAC – Conselho Nacional da Cultura.

Há um outro autor, talvez um dos mais inteligentes e mais sensíveis fren-
te ao destino da Venezuela, José Ignácio Cabrujas, que tem uma obra muito fa-
mosa. Aqui se montou e foi dirigida pelo companheiro que está aqui Marco
Antonio Rodrigues: El día que me quieras. Cabrujas foi um homem polêmico,
muito polêmico. É um homem que escreveu telenovelas e também escrevia
teatro. Com a telenovela conseguiu, de alguma maneira, convencer certas emis-
soras de TV de que deveriam escrever as histórias do país. As histórias da
Nação. E foi um período feliz. Enquanto isso, Cabrujas escreveu peças interes-
santíssimas como El día que me quieras. Tinha uma coluna muito lida, muito
polêmica, onde questionou a toda plêiade dos dirigentes políticos dos partidos
Ação Democrática e COPEL. Críticas muito ferozes.

Paralelamente a isso, as organizações políticas começam a colapsar por-
que elas não representam as grandes maiorias, mas começam a representar os
interesses das cúpulas que seqüestraram o movimento político desses parti-
dos. As cúpulas dos partidos começam a seqüestrar a democracia. E esses

Edilio Peña

Foto: Bob Sousa
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partidos perdem o contato com a realidade. No entanto, no primeiro governo
de Carlos Andrés Pérez, se cria o Primeiro Festival Internacional de Teatro.
Festival Internacional de Caracas, nos anos 70. É um Festival que signifi-
cou uma grande contribuição na ordem da promoção do teatro internacional,
nacional. O Conselho Nacional da Cultura o financiou. Mas isso não teve
repercussões de enriquecimento nos agrupamentos, nos movimentos teatrais
venezuelanos.

E então começou a produzir-se uma espécie de esquizofrenia. Por um
lado iam os autores, os dramaturgos; por outro lado ia o festival; e por outro
lado iam os grupos teatrais que se criavam para que os convidassem ao festi-
val, não para realizar uma atividade teatral na sua região, na sua comunidade,
no seu município. Por um lado, Rodolfo Santana, outro autor importante,
começou a fazer planejamentos mais audazes.

Agora estamos entrando no paradigma da revolução, o paradigma do
processo revolucionário. O século 21, o socialismo do século 21. Eu ainda não
entendo isso. Não entendo porque ainda não sei qual é a pauta programática
do socialismo do século 21 e quais são as propostas na ordem cultural, artísti-
ca, que podem beneficiar a nós, os criadores. Há uma frase recente, que me
espantou, do anterior ministro de Cultura – Farruco Sexto –, ele dizia que a
cultura tem que ser ideológica. E em um encontro com cineastas ele disse que
o cinema tinha que apontar para um cinema ideológico. Isso a mim me resulta
sumamente perigoso. Perigoso porque em todo caso as representações cine-
matográficas, teatrais, literárias, são representações de ficção e não são repre-
sentações políticas. A política é explícita. A Arte não. A Arte se expressa atra-
vés da escuridão e do mistério. A política, através do cotidiano, discursiva. Um
discurso de um político desaparece uma vez que se termina o discurso. Um
discurso criativo perdura.

A Guerra das Rosas, no século 16, quando viveu William Shakespeare, era
algo assim como Ação Democrática e Copel. Ninguém sabe. Quando alguém lê
Ricardo III, Enrique VI, sabe como era esse partido das rosas. Ricardo III, que é
uma peça sobre o poder, que diagnostica o poder, onde podemos encontrar
nessa peça Mussolini, Hitler, Fidel. E agora já estamos encontrando Chávez.

Então, a Venezuela vive uma encruzilhada onde o teatro, por exemplo, a
mim me preocupa muitíssimo. O Teatro Municipal, o Teatro Nacional. A po-
lítica na Venezuela subtraiu as representações teatrais dos espaços naturais de
representação cênica. No Teatro Municipal só se representam, na sua maioria,
os discursos do presidente. O presidente sempre fala ali. Os atos são políticos.
Eu penso que o teatro vive seu pior momento na Venezuela. Eu, há oito anos,
não estréio uma obra na Venezuela. E, assim como eu, a maioria dos drama-
turgos, meus contemporâneos.
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Todos estamos de acordo com a justiça social. Todos estamos de acordo
que devemos todos ter direito à saúde, hospitais, educação. Estou de acordo
que se socialize toda a medicina. Que ninguém morra por necessidade econô-
mica. O que eu não estou de acordo jamais é socializar a imaginação. A imagi-
nação é impossível de socializar.

Perguntem a Sigmund Freud. Ou Santiago Serrano, que está por aí. Não é
possível. Porque os sonhos que eu tenho, que eu tive ontem à noite, foram
diferentes do teu. Meu imaginário é diferente do teu. Há uns pontos de coin-
cidência, mas há separações que dão a identidade de nosso particular padrão
de conduta.

Após a conclusão do dramaturgo venezuelano foi a vez do diretor Hugo Villavicenzio
fazer uso da palavra.

Hugo Villavicenzio: Eu estava pensando em como fazer esta ligação en-
tre Venezuela, Brasil e Peru. E por essas coisas da memória acabei encontrando
um ponto de ligação que é o surgimento, a aparição em 1970, 1971 especifica-
mente, de um grupo de teatro na Venezuela, em Caracas, chamado Rajatabla.
Rajatabla, esse nome que o grupo vai ter a partir de um poema do Luis Britto
García e que serve de elemento de junção para as seguintes pessoas: Carlos Giménez,
um jovem diretor argentino que vai para a Venezuela e está em Caracas nessa
época; para um jovem músico espanhol – Julio Formoso –, que vai se juntar a
Carlos Giménez; e um brasileiro – Antonio Lisboa Carvalho de Miranda, Antonio
Miranda – que estava nessa época em Caracas estudando e também participando
desse movimento efervescente dos anos 70.

Essas três pessoas se juntam e desenvolvem todo um trabalho em cima
da criação coletiva, hoje chamada de processo colaborativo, mas que na sua
versão hispano-americana a gente gosta de sublinhar o aspecto do trabalho
coletivo, pela definição, pela volta às origens, à essência do teatro enquanto
um ato coletivo, um ato de participação de um grupo de pessoas que, através
de uma técnica, está se expressando, falando sobre eles próprios e sobre a
realidade que os cerca. E eles criam duas obras fundamentais, que serão os
grandes sucessos dessa companhia – Rajatabla – que é Tu país está feliz e
Venezuela tuya.

Aí teremos o vínculo, o encontro, e para poder falar um pouco do Peru,
no ano seguinte, em Lima, forma-se um grupo de teatro, influenciado pelo
Rajatabla, que vai se chamar Cuatro Tablas, de Mario Delgado, e que se identi-
fica com a proposta desses jovens diretores, atores, músicos, que estão preten-
dendo, como todo criador, inovar a linguagem teatral a partir desta ferramen-
ta, que é a criação coletiva.
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Eu acredito que aqui há uma coisa fundamental, que é a volta para a
essência dionisíaca do teatro, no sentido coletivo da celebração e tudo o mais.
Mas é claro que estamos nos anos 70. Junto com essa celebração, com esse
coletivo, temos um contexto não só latino-americano, mundial, muito agitado.
Isso vai levar os jovens a tomarem atitudes às vezes bastante radicais com
relação aos seus discursos. Então, Tu país está feliz... Eu acho que é uma das
peças importantíssimas desse novo teatro latino-americano. Teatro dos anos
70, com as características dos anos 70. Nessa peça, por exemplo, que é uma
criação coletiva, jovens estão contando a história do seu país, a história da
América Latina.

Esses jovens dos anos 70, eles estão falando disso, eles estão falando da
história deles. É um discurso juvenil. Não é um discurso ideológico, no senti-
do doutrinário. É uma juventude iconoclasta, uma juventude que está procu-
rando os seus caminhos. E uma das coisas importantes do Rajatabla é, por
exemplo, o aspecto musical, o trabalho em cima da música no espetáculo. A
incorporação desse novo tipo de espetáculo, que vai mudar um perfil diferen-
ciado, marcante, e que vai influenciar também o resto da América espanhola.

Como eu estava falando, no Peru se cria Cuatro Tablas, que retoma esse
aspecto com os elementos próprios da cultura peruana. O tema da coloniza-
ção é o eixo que vai unir essas duas criações e vai servir de nascedouro para um
dos vários grupos que existe hoje no Peru, que desenvolve um trabalho muito
interessante a partir dos anos 60. Estamos falando de Cuatro Tablas, digamos
herdeiros do Rajatablas no Peru. Estamos falando do grupo Yuyachkani, que
é um grupo que vai desenvolver um trabalho voltado, no início, para a comu-
nidade camponesa no Peru e que depois começa a desenvolver uma série de
trabalhos extraordinários. Esse grupo existe até hoje.

Então, esse é o ponto de coincidência, de ligação que eu faria hoje. Há
outros para fazer, mas eu faço esta ponte entre o Brasil, o Antonio Miranda,
um jovem brasileiro em Caracas; um argentino – Carlos Giménez – que, entre
outras coisas, dizia: El arte nace de la crisis. Es un estado de conclusión
interior. É um ato de felicidade, porém num clima de angústia. Por quê?
Porque quando culmina, quando acaba isso, fica o vazio. Carlos Giménez se
transformou, na Venezuela e na América Latina, em um dos grandes direto-
res. E aqui eu faria um outro gancho, rapidamente, para lembrar de um gran-
de argentino, que viajou pela América Latina toda e Europa, que é Victor
García. Foi um dos grandes transformadores da linguagem teatral e um dos
grandes diretores.

Bom, para fechar o último vínculo é preciso citar a peça Mão na luva, de
Vianinha. Não sei se alguém se lembra da história deste casal jovem. Jovens
que estão envolvidos com a questão social e tudo mais e envolvidos com um
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determinado momento, nas crises que acontecem com esse jovem que é jorna-
lista, na discussão sobre o emprego e a situação política do Brasil. Para mim,
foi uma grande curiosidade encontrar – acho que uma das poucas – nas cita-
ções de um personagem, histórico hispano-americano, dentro de uma peça
brasileira, o que é, sem dúvida, uma idéia da visão do Vianinha – Oduvaldo
Viana Filho – como um autor brasileiro de importância que, de certa maneira,
está vinculado também com o resto da América espanhola.

O debate segue com a fala do diretor Marco Antonio Rodrigues:

Marco Antonio Rodrigues: Bom, eu estava aqui até com uma dúvida
cruel porque, primeiro, eu não sou dramaturgo. Segundo, eu não sou profes-
sor formalmente. Terceiro, não sou pesquisador. Bom, qual é a cena? A ques-
tão da cena aí é o que pode me interessar, o que pode interessar para a gente.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e registrar que isso é que dá
um pouco o norte que a gente discute por aqui. A qualidade deste trabalho que
o Grupo Kaus está promovendo, toda essa questão latino-americana, até como
um grande diferencial que foi criado pelas políticas de teatro pela Lei de Fo-
mento. Que propicia um trabalho como este, com muito pouco dinheiro. A lei
de incentivo propicia a vinda do Cirque du Soleil, que cobra ingressos de até R$
200,00 e que recebe de presente do dinheiro público a quantia de R$
9.400.000,00, que é o total do dinheiro da Lei de Fomento para um ano, para
o apoio a 30 projetos.

Bom, eu suponho então que este convite nos tenha sido dirigido por
causa da montagem recente do El día que me quieras, do dramaturgo
venezuelano José Ignacio Cabrujas. A partir daí se intensifica para o meu Grupo
a relação com as questões ibero-americanas e que, para o bem e para o mal,
são a razão de ser da nossa língua, da nossa fala, das nossas semelhanças e das
nossas diferenças.

O Folias (Grupo Folias D’Arte) é um grupo basicamente paulistano,
ele circula muito pouco, até porque é um grupo muito grande. Hoje tem uma
relação muito forte com Portugal. Reinaldo Maia, por exemplo, que conhece
bastante a América Latina, pesquisador, é um dos fundadores do Grupo e,
recentemente, foi jurado no Prêmio Casa de las Américas de Teatro. É um
privilégio o grupo contar com um sujeito desse como um dos seus fundado-
res. Bom, mas quais são as questões que interessam? Num primeiro momento,
as grandes semelhanças: a colonização violenta, o subdesenvolvimento como
modelo capitalista de colonização. A pujança tropical, a resistência criativa dos
nativos ou dos escravos, a introdução da ficção e, em especial, no nosso caso,
o teatro como uma forma de catequese, como uma forma de fato de domínio.
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Então, do ponto de vista da contemporaneidade, no que diz respeito à
questão político-institucional, algumas semelhanças que vão se acumular. O
populismo das primeiras décadas do pós-guerra, da II Guerra, que culminam
nas ditaduras, em geral militares. Os movimentos de redemocratização, que
culminam nas ditaduras neoliberais ou democracias burguesas. E, no momen-
to atual, as lutas institucionais populares que partem da assunção de lideranças
populares ao centro do poder político institucional, gerando choques com as
antigas oligarquias travestidas de modernidade. As mídias, as religiões, a bur-
guesia, e aqui entramos nós – a burguesia financeira internacionalista, a classe
média descontente. Parece que o resto da América está livre, pelo menos de
alguma forma. Então, para o Folias, é isso que interessa? Aliás, desde o primei-
ro momento o que interessava lá atrás, no Verás que tudo é mentira, a gente
sempre se interessou pelo nosso papel enquanto agrupamento de pessoas com
a questão da Arte. Nunca nos interessou o teatro missionário e catequético,
seja ele da moralidade do drama burguês e dos conflitos da alma, ou os
pretensamente políticos, ou os da inclusão social, ou os das minorias persegui-
das e tudo que nele se inclua. Então, como fugir do teatro “caga-regra” e, ao
mesmo tempo, se misturar com a vida da cidade, com o dia-a-dia? Essa é a
questão que interessa. Então, esse papel catequético a gente deixa para a Rede
Globo, que ela ocupa com exemplaridade.

Então, no nosso teatro, por mais óbvio que isto pareça, o que a gente
procura é questionar as angústias que nos afligem enquanto artistas e cida-
dãos. Não nos interessa uma estupenda performance se nós não conseguirmos
reconhecer atrás dela o homem que a está executando. Se as nossas angústias
forem verdadeiras, elas terão expressão estética, ou seja, elas se conectarão
com quem as testemunha. Se não, nós erramos. Dessa forma, nós hoje obser-
vamos, com certa inveja, a América Latina. Digo América Latina porque, como
eu afirmei, nós conhecemos ainda pouco o seu teatro. Mas é reconhecível o
papel que o imaginário vem desenvolvendo do ponto de vista das grandes
transformações políticas que estão acontecendo no Continente. Se o teatro
tem proeminência ou não nessa questão, não sabemos.

Segue o debate agora com a fala do dramaturgo brasileiro Samir Yazbek

Samir Yazbek: Me chamou a atenção e o que eu acho mais interessante
na colocação do Edilio é um chamado à consciência da importância do conhe-
cimento técnico-estrutural no que diz respeito à construção dramática. Isso
me parece muito importante, independentemente de qualquer tipo de propó-
sito, de qualquer tipo de intuito, de qualquer tipo de ideologia que foi falado
aqui. Eu creio ser de fundamental importância nós investirmos o máximo que
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pudermos na produção e na difusão desse conhecimento estético e técnico,
para que a gente tenha mais possibilidades de ação libertária em relação àquilo
que a gente quer fazer. Porque é muito difícil acreditar que a gente vai conse-
guir fazer o que deseja se nós não temos sequer o conhecimento daquilo que
está à nossa disposição do ponto de vista do conhecimento desse ofício.

Ontem, eu terminei a minha fala falando a respeito do quanto eu achava
importante nos reconhecermos também nesse sentido, quer dizer, estou aqui
escutando o Marco Antonio Rodrigues falando a respeito da trajetória do Grupo
dele, da maneira como eles pensam, da maneira como eles lidam com essa
tradição, da maneira como eles discutem essa história do nosso teatro e a ma-
neira como eles pensam em se inserir no momento da contemporaneidade. Eu
só tenho a ganhar com uma reflexão dessas. Eu só tenho a ganhar como autor.
Eu acho que, aí sim, eu retomaria um pensamento que me parece mais impor-
tante do Edilio, que é a questão da autonomia do criador, e eu levaria isso às
últimas conseqüências, no sentido até de deixarmos de lado esta dicotomia
esquerda direita, porque acho que há várias nuances no meio disso tudo. E
nuances tantos quantos autores e criadores nós pudermos ser e ter.

A colocação, por exemplo, que o Aimar Labaki fez ontem a respeito do
épico e do dramático e que eu, de passagem, comentei com uma colocação
que não achava das mais importantes. Eu acho realmente que essa dicotomia,
colocada dessa forma, está ultrapassada. Não porque não faça sentido ou não
se faça um teatro dramático. Não. Se faz. E faz sentido pra muita gente. Em-
bora a gente possa ter inúmeras críticas a respeito. Também não diria que não
faz sentido fazer teatro épico. Muito pelo contrário. O problema não é a ques-
tão colocada. O problema, me parece, é que a questão colocada dessa forma
esconde uma ignorância nossa com relação ao instrumental técnico necessário
para se fazer um bom teatro dramático e um instrumental técnico necessário
para se fazer um bom teatro épico. E para se fazer tantos outros possíveis de
serem feitos, se os criadores forem competentes pra lidar com esse material.
Mas antes é necessário ter esse material à disposição.

Eu acho isso uma grande falha da nossa educação, da nossa formação,
inclusive como artistas de teatro. Então, eu acho que quanto mais nós investir-
mos, mais condições vamos ter de nos enxergar, de nos reconhecer, de reco-
nhecer as diferenças, respeitar as diferenças e avançar enquanto comunidade,
já que, como disse o Reinaldo Maia ontem, estamos na mesma barca. Então, é
isso Reinaldo, me parece... Eu ia te dizer isso, pensei esta noite, pensei em você
esta noite – sem você! – (risos) me parece a maneira mais sólida, mais consis-
tente de nos unirmos, não num sentido babaca, mas num sentido de uma
compreensão maior, melhor, de que nós estamos, apesar das diferenças, esta-
belecendo diálogos profícuos. Apesar das diferenças, desejando e projetando
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objetivos comuns. Eu escrevo as minhas peças e eu tenho vontade que daqui a
10 anos elas possam ser lidas e montadas. Mas eu não tenho certeza absoluta
do que vai acontecer. Quinze? Vinte anos? Os meus textos vão ter algum sen-
tido? Alguém vai se interessar por eles? Por exemplo, falando da dramaturgia,
que é algo que fica registrado no papel. O que não dizer de um trabalho de um
encenador! De um ator! O que ficará disso? O que ficará da representação de
um ator? O que ficará do trabalho de um diretor?

Após alguns questionamentos e perguntas de participantes da platéia, dirigidos ao
dramaturgo Edilio Peña, em função de sua fala sobre a realidade por ele apontada no
Governo de Hugo Chavez e as dificuldades encontradas como dramaturgo em seu país para
continuar trabalhando com arte, o debate seguiu com o dramaturgo venezuelano respondendo
a esses questionamentos. Segue abaixo os momentos mais marcantes da discussão que tomou
um longo tempo do debate:

Edilio Peña: Olha, perdoem-me por me referir a mim, pessoalmente.
Quando eu tinha 19 anos de idade fui levado a um acampamento anti-guerri-
lheiro, na Venezuela, na democracia representativa. Minha primeira obra, que
se chama Resistência, alguns aqui a conhecem, é uma obra sobre a tortura. Mi-
nha lembrança é que, dessa obra, meus amigos de esquerda me diziam que
queriam realismo, que se torturassem em cena. E eu dizia: “Mas por que, se já
nos torturam na realidade?”. Minha proposta era falar da tortura, mas a tortu-
ra do trabalho artístico, o trabalho do criador. Eu sempre estive comprometi-
do com meu país. Eu fui um dos grandes críticos da cultura, da democracia
representativa da Venezuela. Não se pode, é um erro garrafal crer que os artis-
tas devem ser co-responsáveis pelas políticas dos governos.

Um grande estadista como Péricles, que durou 40 anos no poder, no sécu-
lo 4 a.C., permitiu tudo: Eurípides, Sófocles, Aristófanes com suas comédias, e,
ainda, reverenciou a Demóstenes. O que eu advirto é o seguinte: eu não posso
ser um dramaturgo de um governo, de nenhum. E se um estadista é culto e
inteligente, sabe sua função de estadista. Necessitam dramaturgos, escritores,
artistas que critiquem. Que sejam as consciências de seu tempo. Não pode ha-
ver uma Arte complacente. Nem no Capitalismo, nem no Socialismo. Porque
morre o homem. O poder do homem é a imaginação. Na Grécia, segundo a
Poética de Aristóteles, o Estado permitia que o verdadeiro cidadão, na polis,
tivesse deveres e direitos constitucionais a respeitar. Mas no teatro, estava per-
mitido tudo. Porque, dessa maneira, a sociedade se purificava. Se no Estado
grego Péricles tivesse proposto ideologizar o teatro de Sófocles, de Eurípides,
de Aristófanes, hoje não teríamos esse legado. E hoje não estaríamos aqui.

O que me preocupa – e aqui está um representante do governo
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venezuelano – e digo com todo respeito e com toda responsabilidade aos pre-
sentes, é que não lhe corresponde a opinião do anterior ministro de Cultura,
Farrunco Sexto. Farrunco Sexto disse que se apoiará toda a Arte ideológica
revolucionária, no sentido ideológico do termo. A Arte parte desde a ideolo-
gia, certamente, porque toda anedota é ideológica. Vivemos em ideologias.
Mas quando começa o processo de criação, o artista transcende o referente
ideológico e convoca o referente ontológico político. Por isso é que se entende
uma obra chinesa aqui, em Paris, a entendem em qualquer parte. Se nós segui-
mos na ignorância de acreditar que fazemos um teatro literalmente político,
estamos reduzindo a ambição criadora. Esperando Godot, uma obra obscura,
fala melhor do pós-guerra que qualquer obra. (a uma pessoa da platéia) Você
disse que tem amigos venezuelanos que estão satisfeitos com essa situação,
mas eu vivo lá.

A anterior esposa de Chávez, quando Vargas Llosa escreveu uma carta
atacando Chávez – e ele, realmente disse uma frase ofensiva contra Chávez –
disse que tinham que se recolher os livros de Mario Vargas Llosa, que não se
distribuíssem na Venezuela. Isso te parece correto? Não! Então, todas essas
coisas são importantes.

A atriz e socióloga venezuelana, que acompanhava o dramaturgo Edilio Peña, estava
na platéia e solicitou a palavra. Seguiu dizendo num discurso emocional:

Ana Rita Tiberi: Eu fui durante muito tempo atriz, mas hoje vou falar
como socióloga que sou. Eu acho que neste momento o governo venezuelano,
o presidente Chávez, está confundindo a Arte com as suas ideologias. Chávez
e seu governo querem que os artistas sejam sociólogos, sejam historiadores
sem terem essa formação. Fiz um trabalho de dez anos sobre a produção
açucareira na América Hispânica. Um dicionário sócio-histórico. Na demo-
cracia, porém, iam publicar. Quando Chávez chegou ao poder, me disseram:
“Por que não escreve sobre uma obra patriótica? E deixa de publicar este
livro”. Esse livro, que não existe na América Latina, um dicionário do açúcar
que me custou dez anos de trabalho, está censurado em meu país, porque eu
não estou falando de Bolívar, porque não estou falando de Manuelita Saenz,
não estou falando de Zamora, porque não estou falando de Chávez. Estou
falando do açúcar. Do açúcar. E estou censurada.

Então, quando os senhores intervêm e dizem que há uma mudança
temática, que é possível que se esteja produzindo uma mudança temática, é
uma confusão que vocês têm. Não há uma mudança temática. Há uma DITA-
DURA na eleição temática. Eu não posso escrever sobre Manuelita Saenz.
Não me interessa Manuelita Saenz. Me interessa o açúcar. Por que não posso
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escrever sobre o açúcar? Porque não é patriótico. Então, como se chama isso?
Que vai acontecer então com os criadores? Porque eu sou socióloga. Que tem
como bandeira extraordinária sua imaginação, a ficção, a invenção. Eu vejo a
realidade imediata, cotidiana. Eles não. Que tipo de censura vai ocorrer ali?
Não sei. Mas pressinto, suspeito, a partir de mim. O açúcar. Censurada com o
açúcar.

Após a fala da socióloga, o diretor Marco Antonio Rodrigues fez um discurso infla-
mado, dizendo:

Marco Antonio Rodrigues: Posso falar uma coisa? Queria só reiterar
que eu acho que existem vários tipos de censura. Existe a censura política,
existe a censura e a violência do capital. No meu país ela produz 30% de
miseráveis – 54 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria. Quando
a gente produz uma violência dessas durante muito tempo, é possível que
haja reações dessa ordem. Até para defender outras ordens institucionais
que estão sendo colocadas. Estou falando do meu país, não estou falando do
seu (referindo-se à Ana Rita, na platéia). Não posso falar do seu, não conhe-
ço o seu país. Mas eu sei lhe dizer, com a mesma veemência sua, que o meu
país sofre uma censura VIOLENTA à criação artística. Uma censura INSI-
DIOSA, CÍNICA, CANALHA. E que não aceitamos isso. E, portanto, tal-
vez concordando com a companheira (referindo-se à pessoa que havia feito a colo-
cação), não posso aceitar que simbolicamente se represente Hitler e Fidel da
mesma forma.

Depois dessas falas, houve muitos pedidos de manifestação da platéia, mas o tempo do
debate já havia chegado ao seu fim e, para concluir, Santiago Serrano disse:

Santiago Serrano: Eu acho que seria importante que amanhã, o último
dia de debate, se chame Encontro. Aqui há Encontros e Desencontros. Mas
amanhã eu quero crer que possamos fazer algo a mais aqui. Será esta uma data
(o último dia do debate) que algum investigador ou algum pesquisador vai
encontrar dentro de 100 anos e todos nós vamos estar mortos e alguém vai
dizer o que se passa com o teatro na América Latina. Seria bom propor coisas.
Que podemos fazer juntos? Projetos? Falar disso, além da realidade de cada
país, que é importante.
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ÚLTIMO DIA

14 de janeiro de 2007

O último dia do Ciclo de Debates Encontros e Desencontros reuniu todos os convida-
dos do evento. Como nos outros dias, a abertura e mediação foram feitas pelo pesquisador
Sebastião Milaré. Aqui vamos reproduzir as considerações finais de todos os participantes.

Marco Antonio de la Parra: Para mim, o cenário é a mente do especta-
dor. Todo trabalho que faço considera a palavra um acidente. A escrita, um
acidente. O teatro sucede entre dois corpos-mentes. Se tenho uma idéia políti-
ca ou social muito clara, escrevo um ensaio. Se não sei, escrevo uma peça
teatral. Com o amor, sonhos, dor, monstros internos. O que não sei é o que me
interessa. Escrevo, desde a ditadura, sobre o que me dá medo dizer.

A pergunta que falava em não ficar só neste Ciclo é importante para mim.
Houve um momento na política em que existia a possibilidade de comunicação
não só com o Brasil e com o mundo hispano-falante, mas entre países balcanizados
pelo neoliberalismo e pela ditadura. O centro de documentação teatral de Madri,
dirigido por Moises Perez, publicava e produzia as melhores obras do teatro euro-
peu. Moises, como todos sabem, morreu. Tal como Carlos Gimenez, do Festival
de Caracas. Morreu tal como a potência de Havana, tal como está lutando a
Casa das Américas em Madri para tentar isso. É necessária uma equipe de tradu-
tores delirantes, de um e outro sentido nesta sombra de duas línguas tão próxi-
mas. Antes que nos façam aprender inglês, prefiro que aprendamos latim e vol-
temos para o Império Romano porque, se nos globalizam, seguimos sem tradu-
ção e perdemos nossas tradições não só do teatro.

A linguagem é a morada do céu, a palavra é a casa do homem. Por favor,
sejamos um grupo guerrilheiro da Internet, que defenda a inteligência, que
advirta que há obras-primas na história da dramaturgia latino-americana, in-
clusive algumas delas escritas nos últimos três, quatro anos. Obras que exigem
ser estudadas. Precisamos recuperar a morada do homem. Digo que amo
Shakespeare e só aceitaria falar inglês pelo autor que mais palavras usava em
toda a história da literatura inglesa – inventou mais de mil palavras – porque
ele não sabia que era Shakespeare, assim como Cervantes não sabia que era
Cervantes. Nós não sabemos quem somos, inventemos essa língua. Por favor,
temos que traduzir.

Hugo Villavicenzio: A necessidade de mostrar o teatro hispano-america-
no no Brasil é mais do que imperiosa, é uma necessidade de comunicação. Sobre
essa necessidade e sobre essa dramaturgia excelente surgiu a idéia, da escola
onde eu trabalho, de escolher alguns textos para traduzir e essa experiência re-
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sultou na tradução de quatro textos que eu considero muito importantes para a
dramaturgia e que têm que ser estudados, analisados e aprofundados. Um deles
é o de Marco Antonio de la Parra, Infiéis. Quando a gente fala de criação coletiva
não é no sentido de negar a importância vital e fundamental do dramaturgo.
Onde o teatro coletivo encontra sua maior expressão? No texto, no teatro expe-
rimental de Cali, em Henrique Buenaventura. Que dá muita liberdade ao seu grupo
para criar, trabalhar a cena, mas na hora de organizar o texto, ele é terrível.

É terrível porque pode ser. É um grande conhecedor da dramaturgia.
Para mim ele está vivo ainda. Saiu a passear pela cintura cósmica do sul, como
diz a canção. Mas ele está presente. Então quando se fala em criação coletiva,
não é que o grupo vai fazer o que quiser, não, há uma mão, um sentido e uma
experiência que organiza e origina. Então, acho que essa discussão dos grupos
brasileiros é muito importante sobre a criação coletiva, grupo, épico e dramá-
tico. Temos uma necessidade imperiosa, para não desaparecer, redescobrir esse
teatro hispano-americano e fazer o mesmo com o teatro brasileiro. Traduzir o
teatro brasileiro para o Espanhol.

Reginaldo Nascimento: A escolha desses três textos, que encenamos dentre
os 280 catalogados até agora, se deu porque neles a gente encontrou muito da
realidade brasileira. Primeiro porque a gente via a questão da crítica social mes-
mo, do humano na cena, o homem na cena discutindo e dialogando com suas
angústias, medos e dores. Em todos eles nós encontramos a nossa realidade e
percebemos que estamos muito mais próximos do que distantes. Somos muito
mais parecidos a cada texto que tenho lido e traduzido, e tenho encontrado
muito do Brasil e de nossos personagens... Primeiro, dos oito anos que
pesquisamos dramaturgia brasileira, com Jorge Andrade, Plínio Marcos, Chico
de Assis, Ariano Suassuna e muitos outros, foi o que deu um pouco a mola para
que a gente conseguisse achar dramaturgos na Argentina, Bolívia etc, dramatur-
gos que falassem um pouco deles, mas que servissem à nossa realidade.

Santiago Serrano: Eu não falo muito das peças, elas falam por mim.
Não sei porque escrevi muitas coisas. Acho que experiência de antes, emoções
pessoais, eu estou em todos os personagens da peça A Revolta. Foi a minha
primeira peça, de mais paixão, eu adorei. Tive a sorte de ver os vários ciclos, eu
gostei muita das três montagens do Kaus, da direção, atuações. As três são
muito diferentes, não tem nada a ver uma com a outra e estão trabalhadas com
rigorosidade e dedicação, os atores muito bem em seus personagens. Adorei.
Acho que é o que proponho. A paixão. Um equilíbrio entre a paixão e a razão.
Não podemos só falar e nem só fazer, tem que haver um equilíbrio que vai se
romper, não vai ser como pensamos ou achamos hoje. Avaliar coisas, textos,
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no meu país não se conhece nada dos autores daqui. Só lembro de Nelson
Rodrigues, um monólogo muito divertido. Mas isso é o teatro do Brasil e as
novelas? Só isso nada mais. Tive a sorte que uma peça minha estreasse no
Brasil e para mim foi maravilhoso, e agora de volta. Adorei e adoro como
trabalham.

Marco Antonio Rodrigues: Eu imagino a dificuldade que o grupo teve
para mobilizar essas pessoas e organizar isso. Não é fácil. Temos experiência de
sonhar com essas coisas e não conseguir. É esforço digno de todo aplauso, e de
abrir o Cervantes. Passo por aqui e nunca tinha visto eventos culturais aqui.
Várias coisas chamam a minha atenção nesses dias, mas destaco: uma questão
que o Edilio levantou, que é: a função histórica atávica da Arte e do artista é a
transgressão. A Arte como reserva ética da sociedade, como instrumento crítico
de conhecimento e afirmação de identidade e sua importância no dia-a-dia da
comunidade, pois dá a possibilidade de ampliação da consciência.

Em primeiro lugar, a obra artística implica na compreensão e exposição
como decorrência disso. O modelo performático contemporâneo escorando a
pretensa democratização absoluta de informações, ou seja, aparentemente todo
mundo conhece todos os fenômenos, o que leva a certa subversão da estrutu-
ra: gasta-se mais na exposição e em tudo que a conforma, peças publicitárias,
discursos sobre as obras, inovação de forma, do que na compreensão dos
fenômenos que angustiaram o artista, gerando o problema que se quer estudar
como fenômeno estético. O resultado disso em geral são obras ocas, sem eco
na sociedade, sem poder de fogo, sem rigor, ambição estética ou humana e
sem utopia, que é o mais grave.

Aparentemente, vivemos uma democracia no Brasil, mas ontem o Brasil
foi denunciado internacionalmente nos órgãos de direitos humanos pela práti-
ca da tortura por suas polícias. Um estudioso afirmava que a polícia mantêm o
aparato que tinha na ditadura militar. Porque a classe média deixou de ser
torturada e assassinada por diferença de opinião como no regime anterior, não
significa que essa questão não nos atinja. Nós, artistas, dizemos “o que tenho
com isso?” Se não me atinge em minha parcela mais generosa de humanidade,
pelas leis físicas de causa e conseqüência, das leis dos mais fortes e dos que não
têm nada a perder. Quantos saem de casa para assistir peças de teatro quando
a cidade está conflagrada socialmente sabendo que no farol pode ser atingido
com o assalto de alguém que já não tem nada a perder? A violência social não
é caso de polícia, como querem as mídias, de pena de morte, é caso de rebeldia.

Trabalhei sobre os pontos de discordância. Estou com o Edilio, a arte é
transgressão, pluralidade, subversão e determinação. Nós precisamos riscar o
chão, abandonar a sobrevivência risonha e franca, sobrevivência, como diria
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Plínio Marcos, é coisa de náufrago. Precisamos reafirmar a vida, perder o medo
de convergir entre nós para divergir com o que é grande e nos limita.

Proponho, já que temos aqui vários representantes de órgãos públicos, eu
por exemplo sou funcionário da Funarte, tem gente que tem cabeça pra organi-
zar coisa pra cacete, o Milaré, o Aimar. Podemos ter a ambição. Realização do
festival latino-americano de teatro ainda este ano com a elaboração de docu-
mento afirmando a importância da questão cênica por suas características capi-
lares para a reflexão da sociedade. Afirmação da necessidade de arte plural, di-
versa e livre. A criação de um banco de teatro latino-americano, bilíngüe, que
gere publicação barata de dramaturgia contemporânea e amplamente distribuída
por todo o Continente e a proposição de legislação em cada um dos países que
aponte recursos orçamentários para o fomento a produção, pesquisa e consoli-
dação de grupos, e circulação da produção teatral de excelência regida por editais
públicos julgados por comissões paritárias das sociedades civis e dos governos.

Sérgio de Carvalho: Eu não consegui estar em todos os dias do evento, só
na noite de abertura e hoje. Do que percebi, e o eco disso nas falas de hoje tem
um tema de fundo que está na junção entre arte e política, na possibilidade que a
arte dramatúrgica tem de traduzir uma reflexão crítica da sociedade. Sinto que há
visões divergentes e conflitantes que se dão no campo formal e nas práticas
produtivas, no jeito de escrever, pensar, no modo de trabalho e experiências dis-
tintas que talvez valesse a pena aprofundarmos em outra ocasião.

No primeiro dia houve uma pergunta que poderia ser o ponto de partida
civilizado para esse debate, foi sobre as estruturas. Na forma dramatúrgica. Nos
últimos anos, eu tenho trabalhado como dramaturgo e diretor muito interessado
nisso. Como estrutura e forma ideológica. Mesmo quando não parece. Como a
visão de mundo na estrutura não pode ser simplificada com fórmulas grosseiras
do tipo “o épico não é burguês e o dramático é burguês”, as coisas são mais
complexas. Ao mesmo tempo, sabemos que fórmulas surgiram ao longo da his-
tória e já que estamos na tradição de escritores e artistas latino-americanos, tive-
mos que lidar historicamente com formas, em parte, importadas.

Nossa cultura é pautada na racionalidade ocidental burguesa européia que
chegou aqui e deu padrões dominantes e toda divergência se dá a partir de uma
base ideológica que veio em condições históricas precisas. E a gente lida com
isso como? As tradições dramáticas que a gente lida não foram dar aqui, mas na
sociedade européia. Isso me interessa como escritor. Como o Brasil, que passou
por sistema escravista onde a grande forma de geração de riqueza não formou
uma elite burguesa que se assumia como tal, que não incorporou os padrões da
racionalidade européia tradicional. Quero dizer que a burguesia brasileira, histo-
ricamente, não assumiu a revolução democrática, industrial ou nacional.
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Em que medida essa elite lida no campo da forma? Essa racionalidade
assume outras feições aqui? Nas peças que escrevi com o Marcio Marciano e
com os atores da Companhia do Latão, isso é tema central desde a primeira
peça, O Nome do Sujeito. Uma peça que tinha o tema do pacto fáustico com o
demônio, mas quando uma nova onda de modernização veio ao Brasil com o
FHC, queríamos discutir o tema do pacto em seu aspecto mais elementar, quer
dizer, ganhar o poder que pede em troca sua alma e o que isso significa histo-
ricamente. Percebemos que o único jeito de abordar isso era deixar esse sujeito
de forma oculta. Protagonista não aparece.

Uma burguesia indefinida, para a gente trabalhar na complexidade o tema
da ideologia e da política. O campo do saber e do não-saber podem estar em
tensão. Mesmo porque o grande ensaio é ficção. É o gênero do não saber. A
racionalidade não está fora do palco, mas tem que assumir feições diferentes
porque o palco é o espaço da sensibilidade, da forma e ritmos. Como drama-
turgos, sabemos pensar mais pelo ritmo. Algo próximo da poesia com muita
força. Esse encontro tem que ser iniciador de uma série deles.

Teresina Bueno: Agradeço a todos o convite para refletir de forma pes-
soal, aprender, reencontrar com minha própria maneira de aproximar-me do
teatro. Tem um pouco a ver com o que dizia Reginaldo, quanto à escolha dos
textos. Cada vez mais temos que nos deter na reflexão de para que e por que
escolhemos um texto, um desejo muito profundo e pessoal. Pra quem quere-
mos dizer e o que podemos dizer. Não se pode dizer qualquer coisa. Não só
como um idioma, mas como um momento da vida. Passamos por um momen-
to em que vamos entendendo as coisas. Eu tive a oportunidade de trabalhar
com Marco Antonio e com outro tipo de direção de cena, de abordagem tea-
tral, onde o sistema de produção passa a um segundo lugar. Em primeiro vem
a profundidade daquilo que se está dizendo. Isso é algo que não devemos
perder, porque fazer teatro é o que nos conecta com a vida em si. Agradeço a
oportunidade de me aproximar de mim mesma através desse encontro.

Marco Antonio de la Parra: Em alguns dias vou completar 55 anos e
vejo que há 20 anos eu estava mais preocupado que conhecessem meu teatro.
Hoje em dia estou me tornando fáustico e quero saber mais do que se escreve
e se faz.

Se houver uma vontade política, não estou fazendo uma acusação. Pro-
blemas aqui eu sei que há e que são enormes. Eu viajo metodicamente a vários
países promovendo oficinas. Vou a Buenos Aires duas vezes ao mês e aprendo
com um teatro que está produzindo coisas fantásticas, sobretudo depois da
crise. Que estou fazendo eu? Que estamos fazendo nós, queridos amigos?
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Fora o lamento? As políticas são simples. Estou seguro que há mais gente
querendo fazer mais coisas. A consciência fundamental, como a alemã ou a
francesa, é que vamos desaparecer. Coisas da globalização. Internet pode ser a
vingança ou a perdição. Vou seguir trabalhando apenas para entender isso.
Aqui há muitos jovens. Por favor, façamos um encontro permanente entre os
jovens que querem defender o território da língua e da linguagem, da imagem
já não queremos figurar, mas saber muito, queremos dialogar com vocês. Va-
mos fazer oficinas em lugares inverossímeis e estranhos, Amazonas, na savana
de Bogotá, enfim. Lanço a garrafa ao mar.

Samir Yazbek: Nossa maior dificuldade em encontros como este é con-
seguir discernir nossas dificuldades enquanto criadores daquilo que, por von-
tade e escolha, sabemos ser importante fazer. É o desafio. Se formos levar às
últimas conseqüências as nossas diferenças de estética, opinião e ideologia, a
gente pára e não conversa mais, sem possibilidade de diálogo. Não podemos
perder de vista esse duplo papel que ocupamos. De um caldo de artistas e
criadores, personalidades de opinião forte, ação real e desejos particulares que
podem se misturar a essas ações e a gente pode não perceber que são desejos
pessoais que prevalecem, cuidado com isso.

Até o pessoal do Kaus acho que se surpreende com um projeto como este
e seu resultado. Ninguém imagina, prevê as conseqüências. Tudo isso beneficia-
rá no sentido de lançar um holofote no trabalho de vocês. Aliás, o Reginaldo
representa e personifica o trabalho e ao mesmo tempo uma humildade que eu
pediria que continuasse. Muitas vezes a gente se depara com a evolução de um
grupo ou autor e ator, e em poucos anos as pessoas ficam tão preocupadas com
as suas carreiras e suas trajetórias pessoais, e isso aqui é alienígena para a maioria
deles. As pessoas às vezes se transformam completamente. Acho que isso vem
de vocês, antes de tudo. Uma onda que começou com vocês.

Fazendo jus ao que falei, embora tenham me colocado como dramaturgo
que trabalha mais na sua casa e seu gabinete, embora eu tenha esclarecido que
meu trabalho tem se enriquecido muito com os atores, mas acho acima de
tudo que apesar de eu prezar o trabalho de dramaturgo, eu acredito que o
teatro só se realiza mesmo na cena e no espetáculo, com o ator diante de um
público, me sinto a serviço do teatro nesse sentido, da cena, do ator, do públi-
co e do diálogo que esse trabalho tem.

A continuidade desse trabalho e deste encontro seria mais forte e seria
menos sujeita às interferências de nossas ambições e desejos pessoais se nos
esforçássemos para fazer um intercâmbio mais consciente e sistemático em
torno do que seria uma espécie de festival de teatro latino-americano. Temos a
condição de, se não guiar, mas de abrir os caminhos para que fosse possível
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fazer esse encontro de teatro latino-americano.
Acho que a presença dos espetáculos é que mobilizaria e na onda dos

espetáculos as oficinas e debates. Se ficarmos na perspectiva de projetarmos o
trabalho do dramaturgo é uma ou outra pessoa, mas o teatro não é isso. O que
ele tem de mais único, grandioso, peculiar e de mais forte, que poderia ser o
corpo que daria condições de enfrentar esse inimigo comum que nós, mais ou
menos, identificamos aqui, é o espetáculo teatral.

Não sei se fizeram avaliação, mas já comentamos que encontramos muita
gente e não me lembro de ter visto um evento em São Paulo onde a freqüência,
pelo menos, se não foi crescente, permaneceu igual do começo ao fim. Igual
num volume de gente razoável. Cansei de ir a palestras e encontros com cinco,
dez pessoas. Ainda assim, na sua leitura dramática foram duas sessões. (referindo-
se ao La Parra) E as duas lotadas. Por mais que o interesse seja real por uma
leitura dramática, as pessoas queriam ver, tinha fila. Imagine, então, a gente aqui
tendo a experiência de festival, como é que mobilizavam tanta gente? Não sei se
resgatar isso vai parecer ingênuo, mas sei que os sonhos começam aqui. Há aqui
pessoas disponíveis para trabalhar em prol de um trabalho desse. Reginaldo,
temos que ver se você encabeçaria, mas acho que todos ajudariam. Imagine se
daqui um ano, dois, fosse possível fazer um festival de teatro da América Latina?

Edilio Peña: O maravilhoso de um encontro é a reunião de épicas pes-
soais. Cada um de nós encarna uma épica. Com venturas e desventuras. O
teatro é a metáfora dessa épica. Há um tempo, vi a apresentação de Infiéis e
pude compreender um pouco mais que o diálogo é a possibilidade ideal de
encontros essenciais. O teatro é a metáfora que possibilita a reunião. O encon-
tro dessa diversidade de épicas que habitam o mundo. O que me pareceu sur-
preendente vendo essa representação de Infiéis é que o diálogo possibilita tam-
bém a compreensão, a tolerância e a compaixão pelo outro semelhante.

Por isso me encanta que esse evento não seja a união de pontos coinci-
dentes, mas igualmente de pontos de diferenças. E isso é saudável. Aproxi-
mando-me da proposta de dar continuidade a esses encontros, há algo com o
qual os dramaturgos são muito fiéis... Produzir, criar peças teatrais. É o que
desde sempre fizemos.

Esses encontros deveriam, no futuro, acompanhar as reflexões teatrais
dos presentes, cursos que ofereçam diversas formas e composições
dramatúrgicas. Para terminar, todo encontro é comovedor também. Pessoal-
mente, não apenas eu me encontrei com pares e colegas. Aqui eu me encontrei
com pessoas que começam amizades que nutrem processos que vão começar,
isso agradeço e celebro. Agradeço a Sebastião, pois não lhe havia agradecido
publicamente pela excelente tradução que fez de minha peça El chingo.
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Aimar Labaki: Peço desculpas por dar um depoimento pessoal, mais
do que uma reflexão. Durante 17 anos fui jurado do Prêmio Shell e larguei há
dois. Eu me prometi um ano sabático, 2006, praticamente não vi teatro. Passei
17 anos vendo teatro quatro vezes por semana. Isso significa ver coisas mara-
vilhosas e muitas merdas, o que vai cansando. Eu não estou perto do teatro.

Vim aqui no debate meio por irresponsabilidade, pois eu deveria estar
escrevendo. Depois de dois dias debatendo, eu me senti muito incomodado.
Há 20 anos dizendo as mesmas coisas, os temas são mais ou menos os mes-
mos, não agüento me escutar. Gosto de ouvir as pessoas, mas poderia ouvi-las
num bar. É mais divertido.

Ontem passei o dia escrevendo, acordei cedo e escrevia correndo, mas
resolvi vir, saí quase atropelando gente e cheguei para assistir o Ensaio Aberto
do Marco Antonio de la Parra. De repente, eu estava sentado e vieram esses
dois seres maravilhosos e generosamente mostraram um processo de trabalho
simples com o essencial do teatro.

Me vi rindo, me emocionando, e no meio da apresentação eu falei: caralho,
é por isso que eu faço e vou ao teatro! Independente de todas as coisas que a
gente tem que fazer, que foram enumeradas aqui, o mais importante é esse
prazer em fazer e ver teatro. Fazer teatro hoje nas condições que já descreve-
mos aqui é, em si, um ato de resistência.

Sebastião Milaré: Quando abrimos esta jornada, evocamos a freqüência
com que se tem feito encontros de teatro latino-americano. E isso é coisa que
nunca cai no vazio, como muita gente acredita. É um passo sempre, um traba-
lho de formiga. Na verdade, o teatro não pode ser feito de outra maneira. Não
é comunicação de massa. Tem que ser feito assim. Apenas em momentos de
grandes crises o teatro passa a ter importância maior na sociedade. Mas em
situação normal é assim.

Não deu certo a Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, que a
Cooperativa fez ano passado (2006)? Discordo completamente. Estive envol-
vido na mostra, feita a maior parte no Centro Cultural São Paulo. No Memorial
da América Latina apresentaram-se os grupos estrangeiros, mas todas as de-
monstrações de trabalhos foram feitas no Centro Cultural, com muita gente
participando.

Fiquei muito contente quando o Reginaldo me convidou para este projeto.
Desde o início o estimulei a fazê-lo e tinha a certeza de que estava no caminho
certo, principalmente pelo resultado da Mostra Latino-Americana do ano passa-
do. Mas é necessário cair na real... Foi muito difícil. A Cooperativa quase não
conseguiu fazer a mostra completa. O patrocínio mal dava para os grupos do
Brasil... Houve apoio do Memorial para trazer os grupos estrangeiros.



94

Mas são pequenos passos de abnegados que podem mudar uma realidade.
Como é o trabalho da Cooperativa e do Teatro Kaus. Junta-se agora a esse
movimento um parceiro importante, o Francesc, chefe da área cultural do Insti-
tuto Cervantes de São Paulo, que também é um apaixonado pelo teatro e por
esta causa. Da união dessas pessoas e de esforços isolados é que se vai criando
um caldo de cultura, capaz de tornar o teatro latino-americano tão familiar para
nós, brasileiros, como o é para a América Latina de fala espanhola.

Porque os textos circulam muito entre os países hispano-americanos e o
Brasil fica meio separado, a despeito da vontade de nos juntarmos. Isso expli-
ca a platéia lotada em todos os encontros. Platéia que também foi ver os espe-
táculos apresentados pela Cooperativa. É ótimo que o de La Parra e o Edilio
estejam propondo atitudes mais concretas para uma relação mais concreta. Se
estamos mobilizados para isso, pode resultar em algo maior. Agradeço ao Kaus
e sinto-me honrado de estar aqui.

Reginaldo Nascimento: Agradeço a todos. Fizemos este evento com pou-
cos recursos e muita dignidade. A gente não pode atender a todos porque somos
um grupo. Isso começou como o evento de um grupo, mas agora pertence a
toda a comunidade teatral. Cabe a todos procurar se informar e correr atrás
também, porque tem onde achar as coisas, os textos, as teorias, é preciso vonta-
de. Estamos apenas começando. Faremos muito mais kaus aqui dentro. Seremos
muito mais kaus dentro de nós.

tro com a garganta apertada pela emo-
ção com o desejo de ver a dramaturgia
latino-americana e brasileira espalha-
da pelos grupos de toda nuestra Améri-
ca. Que este pequeno sopro se torne
um vento contínuo que divulgue a
dramaturgia e torne possível um en-
contro freqüente dos amantes de tea-
tro, dos povos desta América Latina
que tem muito a ser desvendado.

Fim

E assim concluímos nosso encon- Foto: Bob Sousa

Sebastião Milaré e Aimar Labaki
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ESPETÁCULO CONVIDADO

ENSAYO ABIERTO – CHILE

Dia 13/01, Sábado, às 20h  e às 22h
Espetáculo Ensayo Abierto

A programação do Ciclo de Debates contou também com a 
apresentação do espetáculo Ensayo Abierto, do Chile, com auto-
ria, direção e interpretação de Marco Antonio de la Parra, que 
dividiu a cena com a atriz Teresina Bueno. Devido ao grande inte-
resse do público pelo trabalho, foram realizadas duas sessões do 
espetáculo. Cerca de duzentas pessoas assistiram à peça.

Fotos: Divulgação
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CICLO DE DEBATES

Convidados brasileiros

Aimar Labaki – Dramaturgo, diretor, tradutor, ensaista e roteirista.
Autor, entre outros, de Tudo de Novo no Front, por ele dirigida (1992); Vermouth,
direção de Gianni Ratto (1998); A Boa, direção de Ivan Feijó, (1999), e
Reginaldo Nascimento (2006); Pirata na Linha (2000), e Motorboy (2001),
infanto-juvenis dirigidos por Debora Dubois, O Anjo do Pavilhão Cinco, dirigi-
do por Emílio de Biasi, (2006) e Campo de Provas, por Gilberto Gravonski,
(2007). Traduziu, adaptou e dirigiu Prego na Testa, de Eric Bogosian, com
Hugo Possolo (2005) e A Graça da Vida, de Trish Vrademburg, com Graziella
Moretto e Natália Thimberg (2007).

Hugo Villavicenzio – Nasceu em Lima, Peru, reside no Brasil desde 1975.
Ator, diretor, professor e tradutor de teatro, formado pela ENAD, Escola Nacio-
nal de Arte Dramática de Lima, em 1974. Discípulo de Alonso Alegría, Atahuallpa
del Cciopo, Luis Alavarez, Alícia Saco e Augusto Boal. Dirigiu, entre outras peças,
Nossa Senhora das Nuves, de Arístides Vargas, com o grupo Conexiõn Latina. Tra-
duziu textos hispano-americanos como O da Mala, de Seabastian Salazar Bondy;
Que Descanse em Paz, de José Martinez Queirolo; A Travessia do Niágara, de Alonso
Alegria; A Orgia, de Enrique Buenaventura, e A Noite dos Assassinos, de José Triana.
Publicou o livro O Teatro da América Latina.

Marco Antonio Rodrigues – Ator e diretor teatral, professor-encenador
da turma de formandos do Teatro Escola Célia Helena, diretor artístico do Fo-
lias D’Arte Produções Artísticas e editor da revista Caderno do Folias. Em 2005 foi
indicado ao Prêmio Shell – Direção, Prêmio Qualidade Brasil – Direção e Prê-
mio Qualidade Brasil – Melhor Espetáculo por El Dia Que Me Quieras – de José
Ignácio Cabrujas, tradução de Antonio Mercado, com o Folias D’Arte. Ainda
em 2005 dirigiu, em Portugal, Zé, adaptação de Fernando Marques para o
“Woizeck” de Georg Büchner, que foi apresentado no Museu dos Transportes,
em Coimbra. Um de seus últimos trabalhos, em 2006, foi a direção do espetácu-
lo O Círculo de Giz Caucasiano, de Bertolt Brecht – com os alunos formandos da
Escola Célia Helena. Em 2003 fez curso de especialização no Método
Stanislavski  na Academia Russa de Arte Teatral – Moscou.

Samir Yazbek – Dramaturgo. Consolidou sua formação com o diretor
Antunes Filho, no CPT do SESC. Escreveu, entre outras: O Fingidor (Prêmio
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Shell/99 de melhor autor; selecionado para o Programa Nacional Biblioteca
da Escola, do Governo Federal, que em 2004 distribuiu a peça para 475 mil
alunos da rede pública de ensino); A Terra Prometida (entre os dez melhores
espetáculos de 2002, segundo o jornal O Globo – texto publicado pela Secreta-
ria Municipal de Cultura de São Paulo, em 2004); O Regulamento; A Máscara do
Imperador; A Entrevista e O Invisível. É organizador de Uma Cena Brasileira, da
editora Hucitec, coletânea de depoimentos de alguns dos mais importantes
atores/atrizes brasileiros, Também é autor de O Teatro de Samir Yazbek, lança-
do pela Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Recen-
temente foi ao ar pela TV Cultura o teleteatro Vestígio, que escreveu e dirigiu.
No momento, prepara a montagem de seu texto, Diálogo das Sombras, com a
Cia. Teatral Arnesti nos Convidou.

Sérgio de Carvalho – Dramaturgo e diretor da Companhia do Latão. É
também professor de Dramaturgia e Crítica da Universidade de São Paulo. Foi
professor de Teoria do Teatro da Universidade Estadual de Campinas e jorna-
lista colaborador dos mais importantes jornais do Brasil. Dirigiu e escreveu,
em parceria com Márcio Marciano, diversas peças, entre as quais O Nome do
Sujeito, A Comédia do Trabalho, Auto dos Bons Tratos e Visões Siamesas. É mestre
em Artes e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo.



OFICINAS
Teatro Kaus Cia. Experimental promoveu oficina gratuita de 

dramaturgia com o argentino Santiago Serrano

 O Teatro Kaus Cia. Experimental, em parceria 
com o INSTITUTO CERVANTES, realizou, de 10 a 13 de 
janeiro de 2007, a oficina Dramaturgia do  Kaus à 
Textualidade Teatral, com o dramaturgo argentino Santiago Serrano. 
Dirigida a atores, diretores, autores, músicos, cenógrafos e 
interessados em dramaturgia e na cultura latina de modo geral. 
A oficina desenvolveu a produção de textos e esboços de ações teatrais. 
A atividade, gratuita, contou com 30  participantes.

Fotos: Divulgação
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Edilio Peña

Teatro Kaus Cia. Experimental promoveu 
oficina gratuita de dramaturgia com o venezuelano 
Edilio Peña

Fotos: Divulgação

OFICINAS
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      O Teatro Kaus Cia. Experimental, 
em parceria com o INSTITUTO 
CERVANTES, realizou de 15 a 17 de 
fevereiro de 2007 a oficina Trama, 
Processo de Construção da Obra 
Teatral, com o dramaturgo 
venezuelano Edilio Penã. 

 Dirigida a atores, diretores, 
autores,músicos e interessados em 
dramaturgia, a oficina, abordou, de 
maneira técnica e metodológica, o 
processo e construção de uma obra 
teatral. A atividade, gratuita, contou 
com 60 participantes.

“A imagem é o referente criador da realidade 
e da ficção. Toda obra lite-rária está 
ancorada à essa essência da representação 
humana”.
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Durante o mês de maio, o Teatro Kaus realizou o ciclo de Leituras de 
autores latino-americanos

Durante o mês de maio, realizamos o Ciclo de Leituras de Autores Latino-
Americanos, que contou com a participação dos grupos Cia. Casa da Comédia, 
Conexão Latina e Folias D’Arte, na leitura dos textos, Apos-tando a Elisa, do 
dramaturgo venezuelano Gustavo Ott, tradução de Hugo Villavicenzio e direção de 
José Renato; Topografia de Um Desnudo, do dramaturgo chileno Jorge Diaz, 
tradução de Renata Pallottini e direção de Hugo Villavicenzio; Interrogatório em 
Elsinore, do dramaturgo uruguaio Carlos Manuel Varela, tradução de Sebastião Milaré 
e direção de Reinaldo Maia; e Milagre no Mercado Velho, do dramaturgo 
argentino Osvaldo Dragún, tradução de Fernando Peixoto e direção de Reginaldo 
Nascimento. As leituras aconteceram no Instituto Cervantes, às segundas-feiras, às 
20h, com entrada franca.

Programação Ciclo de Leituras de
Autores Latino-Americanos

De 7 a 28 de maio, no Instituto Cervantes

Dia 7/5, segunda-feira, às 20h
Apostando a Elisa, de Gustavo Ott, dramaturgo venezuelano Tradução: Hugo 
Villavicenzio – Direção: José Renato – Com o grupo Casa da Comédia  Elenco: 
Francarlos Reis, Jorge Julião e José Renato.

Dia 14/5, segunda-feira, às 20h
Topografia de Um Desnudo, de Jorge Diaz, dramaturgo chileno Tradução: Renata 
Pallottini – Direção: Hugo Villavicenzio – Com o grupo Conexão Latina.

Dia 21/5, segunda-feira, às 20h
Interrogatorio En Elsinore, de Carlos Manuel Varela, dramaturgo uruguaio – 
Tradução: Sebastião Milaré – Direção: Reinaldo Maia – Como grupo Folias D’Arte – 
Elenco: Gustavo Trestini, Henrique Athayde, Oswaldo Mendes, Raquel  Moreno e 
Simone Boer.

Dia 28/5, segunda-feira, às 20h
Milagre no Mercado Velho, de Osvaldo Dragún, dramaturgo argentino – Tradução: 
Fernando Peixoto – Direção: Reginaldo Nascimento – Com o Teatro Kaus Cia. 
Experimental e os atores e músicos convidados Igor Kovalewski, Gildo Fontolan, Caru 
Pesciotto e Fran Landim.

CICLO DE LEITURAS
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APOSTANDO A  ELISA

TOPOGRAFIA DE UM DESNUDO

INTERROGATORIO EM ELSINORE

MILAGRE NO MERCADO VELHO

Fotos: Divulgação



TEATRO KAUS CIA. EXPERIMENTAL

O Teatro Kaus Cia. Experimental foi criado em dezembro 1998 
pelo diretor Reginaldo Nascimento e pela atriz e jornalista Amália Pereira. A 
Cia. nasceu pela necessidade de aprofundar estudos concernentes ao 
trabalho do ator, a partir de dramaturgia predominante brasileira e com 
temática social. Nos últimos oito anos, a Cia. se dedica a investigar um 
teatro que transcenda o Realismo na cena teatral. O projeto de criação da 
Cia. teve início em 1996, em São José dos Campos, após a montagem do 
texto Homens de Papel, de Plínio Marcos. A partir desse trabalho, munido da 
necessidade de concepção de um teatro que “respirasse com o ator” e que a 
troca fosse tão intensa que causasse a reflexão, surgiu a linha de estudos do 
Teatro Kaus Cia. Experimental. 

Em 2000, o Teatro Kaus realizou o projeto Brasil em Cena, uma 
Trilogia do Teatro Nacional, com a montagem dos textos O Santo e a Porca, 
de Ariano Suassuna; O Cocô do Cavalo do Bandido, de Chico de Assis; e Oração 
para um Pé de Chinelo, de Plínio Marcos. Em outubro de 2001, o Teatro Kaus 
fixa residência na capital paulista, se associa à Cooperativa Paulista de 
Teatro e apresenta Oração Para um Pé de Chinelo, em uma temporada no 
Centro Cultural São Paulo.

Em 2002, os integrantes mergulharam em processo de estudos, 
mapeando textos e autores para futuras montagens. Em 2003, a Cia. 
reformulou-se para a montagem do espetáculo Vereda da Salvação, de Jorge 
Andrade. Desde janeiro de 2005, a Cia. tem se dedicado à pesquisa da 
dramaturgia latino-americana. Desse primeiro contato com os textos, 
estreamos, em janeiro de 2006, Infiéis, do dramaturgo chileno Marco 
Antonio de la Parra, que ficou em cartaz no Centro Cultural São Paulo, 
no Teatro Sérgio Cardoso e fez apresentações nos SESCs Taubaté e São 
Caetano.

Abriu-se o foco neste momento para encontrar e estabelecer em seu 
tra-balho uma relação entre os textos da dramaturgia nacional encenados 
pela Cia. e outros dramaturgos, dentro de um processo de pesquisa de 
textos que abor-dam as questões do homem e sua relação com a 
sociedade. 
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A Revolta – 2007 
Atriz: Adriana Cubas

Foto: Júlio Cesar Landim

       Em agosto de 2006, O Projeto Fronteiras o Teatro na América Latina, 
idealizado pelo diretor Reginaldo Nascimento para manutenção da pesquisa 
da Cia sobre dramaturgia da América Latina, foi beneficiado pelo Programa 
Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo.
       A contemplação possibilitou à Cia. a realização do Ciclo de Debates o 

Teatro na América Latina, evento que aconteceu no Instituto Cervantes de 
São Paulo e contou com a participação de dramaturgos da Argentina, 
Venezuela e Chile, dramaturgos, diretores e pesquisadores do teatro 
brasileiro, e uma oficina de dramaturgia e apresentações de espetáculos.     
     Além desse evento, o Projeto lan-çou o Repertório do Kaus, com as 
Peças El Chingo, do Venezuelano Edilio Peña; A Revolta, do Argentino 
Santiago Serrano; e a reestréia de Infiéis, do Chileno Marco Antonio de la 
Parra.

A Cia. optou por fazer um teatro social, brasileiro, experimental, 
com embasamento, intelectual, poético e artístico, na busca constante por 
um mo-vimento consciente do ator, trabalho que determina o 
necessário aprofundamento na essência de cada personagem a ser 
construído.
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Em fevereiro, o Teatro Kaus estreou seu repertório no Centro Cultural
São Paulo, com os espetáculos Infiéis, do chileno Marco Antonio de la Parra;
El Chingo, do venezuelano Edilio Peña; a A Revolta, do argentino Santiago
Serrano.

Em fevereiro, o Teatro Kaus Cia. Experimental estreou no Centro
Cultural São Paulo, Sala Jardel Filho, o Repertório do Kaus, composto
pelos textos Infiéis, do chileno Marco Antonio de la Parra, tradução Hugo
Villavicenzio; e os inéditos El Chingo, do venezuelano Edilio Peña, tradu-
ção Sebastião Milaré; e A Revolta, do argentino Santiago Serrano, tradução
Airton Dantas. A trilogia latina foi dirigida por Reginaldo Nascimento. Os
autores Santiago Serrano e Edilio Peña estiveram presentes nas estréias.

Foto: Júlio Cesar Landim

Atores: Antonio Ranieri e Maritta Cury

Escrita em 1984, A Revolta se desenvolve num âmbito rural, atemporal.
A peça esmiúça a questão humana, escancarando a olhos nus a dor de um
povo que vive da luta, criando revoluções para fazer valer direitos e proprieda-
des adquiridas ao longo da vida e expropriadas pelos mais fortes, detentores
do capital e do poder político. Embates psicológicos, confrontos ideológicos,
incertezas, traições, amor e morte. A tragédia de mais uma revolução falida.

REPERTÓRIO DO KAUS
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Escrita em 1991, El Chingo expõe de forma ácida o confronto entre
dois seres que buscam um no outro motivações para representar personagens
da realidade, no sentido de purificarem e/ou se redimirem de culpas e supos-
tos pecados cometidos. Solidão, angústia e sonho se misturam num jogo
instigante entre O Fanho Imaginário e sua realidade.

Atores: Robson Raga e Djalma de Lima

 Fotos: Júlio Cesar Landim
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Foto: Júlio  Cesar Landim

Atores: Amália  Pereira e Angelo Coimbra

Escrita em 1988, a narrativa de Infiéis transcorre em tempo e espaços
permanentemente desconstruídos. O autor entrecruza memórias emocionais
de dois casais, dois homens, duas mulheres, sentimentos universais de amor,
ciúme, competição, agravados pelos traumas deixados pelo regime militar. Na
obra, não só se fala da infidelidade de casal, mas da traição a si mesmo, da
traição a nossos sonhos e ideais.

Foto: Júlio  Cesar Landim

Atores: Maritta Cury e Robson Raga
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ÚLTIMOS ESPETÁCULOS

A Revolta – 2007
Autor: Santiago Serrano – Tradução: Airton Dantas.
Direção: Reginaldo Nascimento.
Atores: Amália Pereira, Maritta Cury, Janette Santiago e depois Gisele
Porto, Adriana Cubas e Antonio Ranieri.
Cenografia e trilha sonora: Reginaldo Nascimento.
Figurino: Teatro Kaus – Iluminação: Vanderlei Conte.
Este espetáculo estreou  dentro do Projeto Fronteiras – Repertório do Kaus,
em fevereiro de 2007, na Sala Jardel Filho, no Centro Cultural São Paulo. Tem-
porada de 18/02 a 18 /03, sábados e domingos. A Revolta participou da XVIII
Temporales Internacionales de Teatro 2007 em Puerto Montt e Valdivia
– Chile. Temporada em novembro de 2007, no Teatro União Cultural.

El Chingo – 2007
Autor: Edilio Peña – Tradução: Sebastião Milaré.
Direção: Reginaldo Nascimento – Atores: Robson Raga e Djalma de Lima
Cenografia e trilha sonora: Reginaldo Nascimento.
Figurino: Teatro Kaus Cia. Experimental – Iluminação: Vanderlei Conte.
Este espetáculo estreou dentro do Projeto Fronteiras – Repertório do Kaus,
em fevereiro de 2007, na Sala Jardel Filho, no Centro Cultural São Paulo. Tem-
porada de 15/02 a 16 /03, quintas e sextas. Temporada em Outubro de 2007,
no Teatro União Cultural.

Infiéis – 2006/2007
Autor: Marco Antonio de la Parra – Tradução: Hugo Villavicenzio.
Direção: Reginaldo Nascimento.
Atores: Amália Pereira, Maritta Cury, Robson Raga, Alessandro
Hernandez e depois Angelo Coimbra.
Cenografia e trilha sonora: Reginaldo Nascimento.
Figurino: Teatro Kaus Cia. Experimental – Iluminação: Vanderlei Conte.
O espetáculo estreou dia 6 de janeiro de 2006, no Centro Cultural São Paulo,
Sala Paulo Emílio Salles. Temporada de 6/1 a 12/2. A peça reestreou em abril
de 2006 no Teatro Sérgio Cardoso, Sala Paschoal Carlos Magno. Temporada
de 7/4 a 7/5. Em junho de 2006, fez apresentações no SESC Taubaté e no
SESC São Caetano do Sul. O espetáculo reestreou dentro do Projeto Frontei-
ras – Repertório do Kaus, em fevereiro de 2007, na Sala Jardel Filho, no Cen-
tro Cultural São Paulo. Temporada de 13/02 a 14/03, terças e quartas.
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ESPETÁCULOS ANTERIORES

Vereda da Salvação – 2004/2005
Autor: Jorge Andrade – Direção: Reginaldo Nascimento.
Atores: Alessandro Hernandez, Amália Pereira, Guilherme Lopes, Maritta
Cury, Sabrina Caíres, Eric Lenate, Majó Sesan, Eliane Weinfurter, Eliane
Rizk, Cris Tavares, Cecília Soares, Roberto Gomes, Cândice Cruvinel,
Gisele Porto, Mariana Cordeiro – Iluminação e cenografia: Reginaldo
Nascimento Figurinos: Teatro Kaus – Direção Musical: Evandro Palma –
Assistente de Direção Musical: Paulo Miranda – Músicos: Evandro Palma e
Paulo Miranda.
Estreou em abril de 2004, no Espaço Galpão Cinco, em São Paulo, onde ficou
em cartaz até novembro. Em 2005, realizou temporada de dois meses, abril a
junho, no Centro Cultural São Paulo, Espaço Cênico Ademar Guerra. Partici-
pou do Festival de Teatro de São José dos Campos.

Oração para um pé de chinelo – 2000 a 2002
Autor: Plínio Marcos – Direção: Reginaldo Nascimento.
Atores: Amália Pereira, Julio Suñe e Atul Trivedi.
Cenografia e Iluminação: Reginaldo Nascimento – Trilha Sonora: Luis Jr. –
Figurino: Teatro Kaus Cia. Experimental.
Algumas Apresentações: Temporada no Centro Cultural São Paulo de 5/2/
2002 até 27/3/2002. Participação no 30o Festival Internacional de Teatro
de São José do Rio Preto, SP. Participação no 15o Festival de Teatro de
Blumenau, SC, dentro da 9o Mostra Paschoal Carlos Magno, em julho de
2001. Participação da Exposição Plínio Marcos – Um Grito de Liberdade,
sediada no Memorial da América Latina, em janeiro de 2001. Participação no
42o FESTA (Festival Santista de Teatro Amador), em 12 de setembro de 2000
(Espetáculo convidado na mostra em homenagem a Plínio Marcos).
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Amália Pereira (Dilma),
Julio Suñe (Bereco) e  

Atul Tivedi (Rato)

ORAÇÃO PARA UM PÉ DE CHINELO  - 2000 a 2002

Fotos: Castor



Foto: Divulgação

Atores: Amália Pereira, Antonio Ranieri, Maritta Cury  e Gisele Porto

INTERCÂMBIO TEATRO KAUS NO CHILE

Teatro Kaus participa da XVIII edição do Temporales Internacionales de 
Teatro de Puerto Montt, no Chile, com o espetáculo A Revolta

O Teatro Kaus Cia. Experimental participou do XVIII Temporales 
Internacionales de Teatro 2007 em Puerto Montt, no Chile, com o espetáculo A 
revolta, do dramaturgo argentino Santiago Serrano. A montagem foi selecionada 
junto com outras 29 cias de todo o mundo, incluindo grupos do Chile, Argentina, 
Mexico, Perú, França, República Dominicana, entre outros. Do Brasil, foi selecionado 
apenas um grupo de Minas Gerais, além do Kaus. As apresentações aconteceram 
dia 19 de julho, na cidade de Valvídia e, dia 21 de julho, na cidade de Puerto Montt, 
onde foram realizadas duas sessões do espetáculo. Cerca de 1300 pessoas 
assistiram ao espetáculo no Chile. Considerada uma das mais longas mostras de 
teatro da América La-tina, o Festival Temporales Internacionales acontece de 
28 de junho a 28 de julho. A organização do festival custeou todos os gastos do 
Teatro Kaus com a viagem.

Para o Teatro Kaus, essa experiência vem ao encontro dos objetivos do 
Projeto Fronteiras que, além de outras atividades, tem no 
intercâmbio dos trabalhos um foco de possibilidades para ampliar o conhecimento 
da realidade teatral nos países da América Latina. O espetáculo foi apresentado 
em espanhol, idioma original do texto, o que constituiu um grande exercício para a 
cia. e ampliou suas possibilidades de entendimento acerca do Teatro de Língua 
Hispânica.

Reginaldo Nascimento
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Atrizes: Maritta Cury  e Gisele Porto

INTERCÂMBIO TEATRO KAUS NO CHILE

111Foto: Divulgação

Atrizes: Maritta Cury  e Antonio Ranieri

Atrizes: Adriana Cubas, Amália Pereira 
e Gisele Porto
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CRÍTICA TEATRAL DO PROFESSOR VICTOR

BOGADO

REVOLTA LATINO-AMERICANA

A cidade de São Paulo, Brasil, converteu-se no centro teatral mais impor-
tante desse país, com muitas companhias e grupos entre os quais alguns são 
experimentais – e posso dizer que procuram novas linguagens cênicas, como o 
Teatro Kaus que nos visita com a peça A Revolta, do dramaturgo argentino 
Santiago Serrano (é, ademais, psicanalista, diretor do Grupo Teatral Encuentros 
e psicodramatista), sob a direção de Reginaldo Nascimento.

A peça – estreada em Buenos Aires em 1984 – acontece no campo e em 
tempo indefinido, mas é fácil deduzir que poderia ser um país latino-americano 
e que sofre os embates de um movimento social violento com o fim de criar 
uma sociedade mais justa e, por conseqüência, mais humana e solidária. 

Em poucas palavras, A Revolta fala sobre a condição humana, da luta 
entre o Bem e o Mal, da conquista de nossos ideais e o enfrentamento – às 
vezes violento – com nossas debilidades e deslealdades. (Toda peça teatral tem, 
em última instancia, um fundo axiológico, expondo conflitos onde lutam 
valores e anti-valores). É como uma reflexão em voz alta sobre a sociedade 
atual – com diferentes desigualdades sociais – que nos convida a pensar e 
analisar sobre nosso acionar, como seres humanos, à procura do bem comum.
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 O elenco paulista realizou um grande esforço para nos trazer uma versão 
em língua espanhola, feito que obstruiu, em parte, a perfeita compreensão do 
texto. No entanto, o texto espetacular, com sua fisicalidade, unido à energia, 
concentração e entrega dos intérpretes em seus respectivos papéis, escondeu o 
problema da língua e, como resultado, nos entregaram uma homogênea atua-
ção de todo o elenco, formado por Amália Pereira como Malva; Maritta Cury 
no papel de Judith; Gisele Porto é Sara; Antônio Ranieri faz Martín; e Adriana 
Cubas no papel de Antônia. 

      A cenografia, iluminação e figurinos criam o am-biente visual apropriado 
para esse drama rural. A direção cênica do jovem diretor Reginaldo 
Nascimento é correta, dotando a montagem de plasticidade, bom ritmo e 
timing  de ator.

A Revolta é uma mostra da integração teatral e cultural que deve se 
fazer  em nosso continente – paralelamente à integração econômica do 
MERCOSUL – o que permitirá estreitar laços de amizade entre nossos povos 
e o conhecimento de nossas respectivas dramaturgias. O projeto teatral do 
Grupo Kaus, chamado Fronteiras, de difusão da dramaturgia latino-
americana no Brasil, é um exemplo que toda a comunidade teatral deveria 
imitar e apoiar com muito interesse e cooperação solidária. Nesse sentido, o 
Temporales Internacionales de Teatro tem contribuído com seu grão de areia nessa 
direção  já há mais de dez anos.

Victor Bogado
Julho de 2007
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A REVOLTA - 2007
Autor: Santiago  Serrano - Tradução: Airton Dantas
Com:Amália  Pereira, Antonio Ranieri, Adriana 
Cubas, Maritta Cury.

EL HINGO  2007
Autor: Edílio Peña - Tradução: Sebastião Milaré

Com:Robson Raga e Djlma de Lima.
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TEXTOS

Foto: Gilmar Dueñas

A Revolta
De: Santiago Serrano – Tradução: Aírton Dantas

Malva: anciã, mãe d’Ele e de Martín. 
Sara: jovem criada.
Judith: esposa d’Ele.
Antonia: vizinha, amiga de Malva. 
Martín: irmão d’Ele.

Esta obra estreou em Buenos Aires, em 1984, no Teatro El Vitral.  
Ficou em cartaz por dois anos, reencenada em 1987, excursionou pelo 
interior da Argentina. Em 1992, estreou em Montevidéu – Uruguai, 
com o elenco da Comédia Nacional Uruguaia.

A montagem do Teatro Kaus Cia. Experimental, dirigida por 
Reginaldo Nascimento, estreou  dentro do Projeto Fronteiras -  Reper-
tório do Kaus, em fevereiro de 2007, na Sala Jardel Filho, no Centro 
Cultural São Paulo.

Temporada de 18/02 a 18 /03.
Atores: Amália Pereira, Maritta Cury, Janette Santiago, Adriana 
Cubas e Antonio Ranieri

Cenografia e trilha sonora: Reginaldo Nascimento. 
Figurino: Teatro Kaus Cia. Experimental. 
Iluminação: Vanderlei Conte.
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      A peça é ambientada em uma zona rural, atemporal. Figurinos e cenografia ficam a
critério do diretor. Os modismos utilizados podem ser substituídos por outros, dependendo
da região escolhida para o desenvolvimento da ação.
     Casa de Malva, que está sentada em uma poltrona, quase no centro do palco, e aí

permanecerá durante toda a peça. É uma mulher de cabelos grisalhos e despenteados. Pode-
ria ter mil anos. As pernas devem permanecer imóveis; as mãos, com total mobilidade. No
pescoço, um guardanapo. A seu lado, Sara, com uma colher e um prato, lhe dá de comer.

PRIMEIRO ATO

MALVA: (Dá um pequeno gemido) A perna... A perna direita... Friccione minha
perna... Isso, filha, isso... Sinto cócegas...
SARA: Pronto, dona Malva. (Obedece)
MALVA: Ah... Assim... Assim... Tomara que você não envelheça... A gente
chega a sentir asco da gente mesmo. Os vermes tomam conta do nosso corpo
e, mesmo assim, queremos viver (Sara, acostumada às suas lamentações, se distrai e
brinca com a colher na comida) Vamos... Acorda! Me dê a comida! Assim não,
tonta, devagar! (Bate no braço dela e derruba a comida) Me sujou... Sujou a mão...!
Limpa! Ter que suportar que qualquer pessoa coloque comida na nossa boca,
como se alimentasse uma galinha... (Com humor) Essa sou eu... uma galinha
velha e gorda (GARGALHADA). Acho que a última coisa que vou perder é a
risada... Não se surpreenda se eu der uma boa gargalhada quando me enterra-
rem e eu sentir a terra fria e úmida. Sabe, Sara, não tenho medo da morte. Não
exige luta nem coragem... Esta agonia me faz mais forte que cem deles. Quero
mais comida. Cuidado com a colher. Devagar. Isso. Assim. Eles querem que
eu exploda. Para eles seria a melhora maneira de acabar tudo. Eles acham que
eu serei enterrada no túmulo do meu filho; que vão cobrir dois corpos com a
mesma pá de terra. Porcos de merda, estão enganados! Não será tão simples.
Vou viver cem anos, mil! Serei imortal para que eles não se esqueçam que um
dia terão de enfrentar sua ausência. Meu babão... Minha besta... Minha criatu-
ra... Ainda me lembro do cheiro da merda. Ah! A merda nas suas fraldas!
(Coloca as mãos no ventre) Parece mentira que este corpo tenha parido um filho
algum dia; que esta terra fosse fértil e voluptuosa para o amor. Raiz seca. Sou
uma árvore seca, de quem arrancaram seu melhor fruto, o mais saboroso.
Filhos da puta! Filhos da puta! (Cospe) Mais, quero mais comida. Pronto, tenho
que estar forte pra esperar seu regresso. Vamos, outra colherada, cheia... (Sara
atende ao pedido) Outra. (Sara atende ao pedido) Outra... (Saa atnde ao pedido) Outra...
MALVA: (Ao filho que acaba de entrar.) Você está vindo de lá?
MARTÍN: Sim, da casa grande.
MALVA: Como foi tratado hoje?
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MARTÍN: Como sempre, bem.
MALVA: Eles sabem tratar seus criados.
MARTÍN: (Irritado) Eu não sou um criado.
MALVA: Não se ofenda. Criado ou empregado, que diferença faz?
MARTÍN: Já disse que cuido da contabilidade.
MALVA: Veja só o sinhozinho, Sara! Conta em detalhes o que esses abutres
roubam. Isso não é trabalho de macho. Por que não colocam uma das muitas
putas que têm no bordel?
MARTÍN: Nunca se cansa de me ofender?
MALVA: Eu não te ofendo, digo o que penso. Não sei como não sentes vergonha?
MARTÍN: Vergonha de quê? De trabalhar?
MALVA: Nem parece meu filho!
MARTÍN: Por que não estou preso?
MALVA: Sim. Te preferia preso ou morto a vê-lo castrado por estes.
MARTÍN: Não  vou suporta-la mais. (Vai sair)
MALVA: Martín! (Suave) Vem... Deixa de ser bobo, vem...!
MARTÍN: Pra quê?
MALVA: Deixa disso. Senta aqui. (Martín titubeia.) Anda, Sara, traga um pouco
de doce... É do que te agrada. (Martín senta-se a seu lado. Sara obedece.) Mandei
preparar pra você...
MARTÍN: (Prova com o dedo.) Mmm!
MALVA: Tem um cigarro?
MARTÍN: Toma, velha.
MALVA: (Acendendo.) Alguma notícia do teu irmão?
MARTÍN: Ah!... Agora entendo a sua mudança.
MALVA: Sem rodeios.
MARTÍN: (Devolve o doce)
MALVA: Sabe ou não sabe de algo novo?
MARTÍN: É pra isso que serve eu trabalhar lá?
MALVA: Se não vai falar, vá embora.
MARTÍN: Ouvi dizer que vão levá-lo para um lugar mais seguro.
MALVA: Sentem medo os senhores!
MARTÍN: Está preso e isso ninguém pode mudar.
MALVA: (Com ansiedade crescente) Quando o levarão?
MARTÍN: Hoje mesmo.
MALVA: Pra onde?
MARTÍN: Isso eu não sei. (Enternecido pela emoção da mãe) Não se torture mais...
Ao menos lhe fico eu... Não gosto de vê-la assim. Eu... a amo.
MALVA: Não posso enquanto ele não voltar. (Para si) Durante horas e horas
fico em silêncio tentando me lembrar do rosto dele. Penso em seus olhos, sua
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boca, todo seu corpo... Como se estivesse pintando. Desde ontem tento me
lembrar o que ele assobiava e não consigo. Memória cachorra a minha! O
tempo apaga tudo. Depende de mim que sua imagem continue viva. Vem
Aproxime-se. Mais. Você tem que me ajudar... Você se lembra o que ele asso-
biava?
MARTÍN: Acho que sim.
MALVA: Tente imitá-lo.
MARTÍN: Se isso te faz feliz...
MALVA: Vamos,vamos coragem...! (Martín assobia.) Isso, assim! Continua...
(Martín continua assobiando) Não, assim não. Outra vez. (Martín retoma.) Não!
Faça um esforço, tente se lembrar! (Martín retoma) Assim não, tonto, coragem!
MARTÍN: Não me lembro. Acho que nunca vou assobiar como ele!
MALVA: É verdade, nunca foi nem poderá ser como ele.
MARTÍN: Não se esqueça. A única coisa que lhe resta é recordar. Só isso.
(SAI)
MALVA: (Enquanto Martín sai.) Sara, venha aqui! Ouviu? Estão levando-o. Em
campo aberto será mais fácil. Espere o Martín se afastar da casa e vá até a
colina. Não deixem que lhe veja. Você já sabe o que tem que fazer. (Alguém se
aproxima da casa.) Shh... silêncio. (Entra Judith) Achei que não ia voltar.
JUDITH: (Traz uma cesta com frutas e verduras. Coloca-a ao lado de Malva.) Sempre
volto.
MALVA: Você preferia não voltar.
JUDITH: Não disse isso.
MALVA: Mas é o que sente.
JUDITH: É livre pra pensar o que quiser.
MALVA: Livre... Livre! (Dá uma gargalhada) Não sou tão velha assim pra co-
nhecer essa palavra. Demorou  mais do que das outras vezes. Não gosto que
ande por aí. As pessoas não vêem com bons olhos uma mulher casada andan-
do sozinha. Tenho certeza que você ficou conversando com a peonada.
JUDITH: Estava com dona Antonia. Pergunte a ela se quiser. Fui a casa dela
depois de recolher a ração.
MALVA: (Olha as sacolas.) Tão pouco te deram desta vez?
JUDITH: O encarregado disse que era o que a gente tinha direito; que aqui só
tem um homem e as mulheres não precisam de muito alimento.
MALVA: E você não falou pra ele que havia outro homem que eles levaram?
Que a gente tem direito à parte dele? Não reclamou?
JUDITH: Se eu dissesse isso eles tirariam o pouco que me deram.
MALVA: Você tem vergonha dele.
JUDITH: Basta! Não comecemos como todos os dias.
MALVA: Você não pensa mais nele.
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JUDITH: Penso. Penso noite e dia. E mesmo se eu pudesse esquecer, a senho-
ra se encarregaria de lembrar-me.
MALVA: É minha obrigação. (Falsa) Venha, não fique irritada. Quero dormir.
Você me ajuda? Traga a manta. (Judith atende ao pedido) Suponho que você não
vai sair mais. Por que não descansa um pouco? Traga suas coisas.
JUDITH: Sim, dona Malva.
MALVA: Você Sara, não se esqueça do que eu disse.
SARA: Não se preocupe.
JUDITH: (Coloca um colchonete aos pés de Malva, depois cobre-a com uma manta negra,
transparente) Durma, senhora, durma.
MALVA: Me chame de madrecita.
JUDITH: Durma, madrecita.
MALVA: Isso... Isso... Quero me entregar ao rio escuro do sonho. Estou quase
conseguindo vê-lo, Judith. Se eu pudesse recordar  o que ele assobiava... Está
ali, cansado, mas forte e belo como no dia em que se foi. Ai está, eu vejo,
Estou vendo... Vendo... (Dorme)
JUDITH:Por fim  dormiu! (Senta-se e estica as pernas) Estou cansada. Estou com
os pés doendo de tanto andar. A velha não foi capaz nem de me comprar
sapatos. “Tem que andar descalça”, me disse, “assim você se acostuma a sua
nova terra”. Tem más entranhas, índole ruim. Nunca me quis.
SARA: Dona Malva gosta de você.
JUDITH: Me mantém de pé para quando chegar o seu machinho.
SARA: Quer que eu massageie suas pernas, como faço com dona Malva?
JUDITH: Quero.
SARA: (Pega uma bacia com água e Judith coloca os pés) Vai ficar nova em folha. Tem
lindos pés.
JUDITH: Ele gostava dos meus pés. Antes eram delicados; agora... Olha os
calos!
SARA: E os meus, então? Olhe minhas patas, dona, parecem cascos!
JUDITH: Que vida de merda é essa. Ele me trouxe pra cá. Levou-me de mi-
nha casa. Já te falei do meu país, Sara?
SARA: (Rindo) Sim... É a única coisa que fala. Aqui também é bonito.
JUDITH: Pra você pode ser, porque não conheceu outras terras. Tudo aqui é
chato. Chamam a isso de pampa. Pampa!... (Ri)
SARA: Não entendo, dona. Mas para mim não tem graça nenhuma.
JUDITH: Na praça da minha cidade havia uma águia enorme, parada no cen-
tro de uma fonte. Eu me sentava à sua sombra e ficava sonhando que ela me
pegava com suas garras e me levava para conhecer o mundo. Ele se parecia
com aquela águia. Me prometia tantas coisas...
SARA: Sempre fica triste quando fala disso.
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JUDITH: Nunca se esqueça que o meu mundo é outro.
SARA: Não me esqueço. Mas acho que dona Malva tem razão quando diz que
essa terra depende de todos nós: de você, de mim...
JUDITH: Esses são delírios da velha. Essa terra só depende dos senhores.
Onde acha que se decide tudo?
SARA: Na casa grande. Mas você vai ver quando seu marido escapar e se
reunir com os rebeldes...!
JUDITH: Estão todos loucos. Parece que estou ouvindo a voz dele. Sentava-
se aí. As mãos grandes levantadas. “As palavras já não servem de nada”, dizia.
“Toque minhas mãos, cada dedo! São fortes e serão mais fortes no dia em que
acabar com eles!” Eu me enojava e dizia que ele tinha a cabeça vazia. Então o
cretino ria e me dizia que tinha razão, que era um estúpido e que essa estupidez
era a única coisa que o animava a enfrentá-los.
SARA: Eu admiraria um homem que luta por seus ideais.
JUDITH: Estou farta de esperar. Eu não amo sua luta. Eu amo o homem que
me ama e não os seus ideais. De que me adianta estar só?
SARA: (Pausa) O que não posso entender é porque não se vingam de nós. Eles
sabem mostrar seu poder.
JUDITH: Temos que agradecer sua misericórdia.
SARA: Dona Malva não ia gostar de ouvir isso.
JUDITH: O que me importa!
SARA: Por que você não vai embora?
JUDITH: Pra onde?
SARA: Pra casa da sua família.
JUDITH: Não posso mais voltar. Pra eles, agora, meu lugar é aqui. Só me resta
esperar.
SARA: Esperar, como dona Malva.
JUDITH: As fêmeas esperando que o macho volte triunfante da caçada. Triste
papel esse nosso. (PAUSA.) Alguma vez um homem já te possuiu?
SARA: Não.
JUDITH: Fingir um pouco de resistência  até satisfazer seu orgulho, e depois,
aos poucos, cair em seus braços. Essa é a fórmula. Não falha nunca.
SARA: Parece que no fundo odeia os homens.
JUDITH: Odeio não poder viver sem eles. Isso sim.
SARA: E o amor?
JUDITH: Você e suas idéias de virgem. Só existe o prazer. E nem sempre.
Nada mais
SARA: (Afastando-se) É a senhora quem está dizendo, dona.
JUDITH: É isso. Não tem segredo. Essa é a fórmula passada de geração em
geração.
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SARA: Vou deixá-la sozinha um pouco; tenho que dar um recado de dona
Malva. Precisa de alguma coisa?
JUDITH: (Vulgar e amarga.) Preciso sim; mas você não pode me satisfazer. (Ri.
Sara sai). (Leva o colchonete para perto da porta, cantarolando uma canção como se tentas-
se dormir. Martín entra. Ela nota sua presença, se recompõe um pouco).
MARTÍN: Cansada?
JUDITH: Estou bem.
MARTÍN: (Pegando uma cesta trazida escondida.) Toma, isso eu trouxe  para você.
JUDITH: O que me trouxe?
MARTÍN: Veja.
JUDITH: O que deu em você? O que aconteceu pra me trazer tantos presen-
tinhos ultimamente? Sempre disse que o único que valia alguma coisa nesta
casa era um nenem.
MARTÍN: Não me chame assim.
JUDITH: Não se irrite. Não seja tolo. Quantas vezes eu vi sua mãe te dando
banho. Pra mim você será sempre uma criança.
MARTÍN: Se você continuar me enchendo o saco não te dou nada. (Tenta pegar
a cesta)
JUDITH: Não seja tonto! Era só uma brincadeira, nada mais. (Pega a cesta)
MARTÍN: Afinal de contas não sou tão criança. Você só tem cinco anos a
mais que eu.
JUDITH: Cinco anos pra uma mulher... (Abrindo o pacote) Presunto!... Queijo
de cabra!...
MARTÍN: Segue olhando...
JUDITH: Doce de figo! Como seu irmão me traía! Onde você pegou tudo
isso? Quem você matou?
MARTÍN: E agora o melhor. (Pega o pacotinho) Toma!
JUDITH: (Abre rapidamente) Perfume! Você me trouxe perfume! Você sabe
que eu adoro! Faz um ano que o meu acabou. Hoje vou tomar banho de per-
fume!
MARTÍN: E você vai deixar eu sentir o seu cheiro?
JUDITH: Se a velha ouvir isso quebra seus dentes. Onde você pegou tudo
isso?
MARTÍN: Comprei.
JUDITH: Onde arranjou dinheiro?
MARTÍN: Bicos.
JUDITH: Bicos?
MARTÍN: Chega de perguntas. Se você não gostar já sabe... (Gesto de tomar os
presentes)
JUDITH: Não pergunto mais.
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MARTÍN: Assim me agrada.
JUDITH: (Provando o doce com o dedo) Pobre Martín, pra você as coisas não
devem ser fáceis. Trabalhar com os homens atacados pelo próprio irmão. Não
sei como não te prenderam.
MARTÍN: Sabem que não penso como ele.
JUDITH: Graças a você, comemos.
MARTÍN: (Apontando para a mãe) Ela não pensa o mesmo. Quer que eu deixe
o trabalho.
JUDITH: Não te agradece, mas come.
MARTÍN: Isso é verdade.
JUDITH: Tem notícias de como está?
MARTÍN: Todos dizem que mudou muito. Às vezes eu acho que seria melhor
que não voltasse nunca.
JUDITH: Mas...
MARTÍN: É o que penso e é o que você também devia pensar. Tudo está bem
assim.
JUDITH: Pra você talvez. (Começa a guardar as coisas) Sara tem que me ajudar a
guardar tudo isso.
MARTÍN: Acabei de vê-la indo em direção à colina.
JUDITH: Você devia buscá-la, não é bom que ela ande sozinha por aí.
MARTÍN: Por quê? Esse lugar é muito seguro.
JUDITH: Fala bobeiras sobre os amos. Não há lugar seguro pra ela.
MARTÍN: Minha mãe a adestra. Pobrezinha, não sabe o que faz. É um ca-
chorro fiel.
JUDITH: Não sabe que é perigoso dizer certas coisas. Eles estão em todas as
partes. (Pausa.) O que ainda não consigo entender é como puderam prender
teu irmão? Segundo dizem, nenhum de seus homens o delatou. Como ficaram
sabendo?
MARTÍN: Tudo foi muito confuso.
JUDITH: Tonto, cair assim.
MARTÍN: Não, não era um tonto.
JUDITH: Mas falhou. (Pausa) Você já trabalhava com o senhor gordo.
MARTÍN: Não lhe agrada que o chamem assim.
JUDITH: Não é culpa minha! Acho que ninguém sabe o nome dele. A única
coisa que a gente vê é uma grande barriga desafiante. Você viu o cinturão?
Dizem que é de prata.
MARTÍN: Os botões da camisa também.
JUDITH: Eu nunca vi.
MARTÍN: Espere. (Tira uma camisa do baú) Foi ele que me presenteou essa
camisa. Olha como os botões brilham.
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JUDITH: Por que ele te deu?
MARTÍN: Era pequena pra ele. Tem tantas!...
JUDITH: Nunca te vi com essa camisa.
MARTÍN: (Referindo-se à mãe.) Se ela visse, me faria queimar. O senhor me
prometeu muitas coisas.
JUDITH: E por que tanta generosidade?
MARTÍN: Esta satisfeito com o meu trabalho. Sempre diz que ele sabe premi-
ar os que merecem. Hoje me prometeu uma carruagem com quatro cavalos
para o fim do ano. Você vai ver! Vou comprar pra você um vestido vermelho
e um chapéu, e vamos passear pela cidade.
JUDITH: E vai colocar os cavalos pra correr?
MARTÍN: Suas crinas ao vento... Bufando, suando. A gente vai ter a impres-
são de estar voando!
JUDITH: Tudo isso será dado pelo senhor gordo?
MARTÍN: Não sigas chamando ele  assim. Diga “o supremo”. Assim o cha-
mam na casa grande.
JUDITH: Então é ele quem nos governa?
MARTÍN: O nome não quer dizer nada. Todos têm nomes assim.
JUDITH: Então todos mandam.
MARTÍN: Todos e ninguém. Revezam-se no poder. Mas no fundo ninguém
decide. Há outros senhores bem mais poderosos que não estão aqui. Creio que
nunca puseram um pé nessa terra. Comunicam-se por meio de um mensagei-
ro, a quem chamam “o anjo”. Nunca o vi. Só consegui ver a carruagem que o
traz, puxada sempre por cavalos negros.
JUDITH: Eles também obedecem ordens?
MARTÍN: E quem não obedece? O que importa é não estar no final da cor-
rente. O “supremo” disse que eu posso ascender pela corrente. Quem sabe
uma manhã dessas, eu amanheça entre almofadões de plumas na casa grande?
JUDITH: Deve ser um lugar muito bonito.
MARTÍN: Sabem viver.
JUDITH: Acho que, apesar de tudo, eles devem desconfiar da tua lealdade.
Tendo um irmão como o seu!...
MARTÍN: Não. Já conquistei a confiança deles.
JUDITH: O que fez pra não ser demitido quando o detiveram?
MARTÍN: Isso não importa agora.
JUDITH: Tudo o que te diz respeito me importa.
MARTÍN: Você não entenderia.
JUDITH: Não sou tua mãe.
MARTÍN: Ela foi em parte responsável.
JUDITH: De quê?
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MARTÍN: Chega de perguntas.
JUDITH: Você não confia em mim?
MARTÍN: (PENSATIVO) Talvez seja melhor... (Enfrentando-a) No dia da pri-
são, ela se vangloriava do que meu irmão ia fazer.
JUDITH: A velha ria! Nunca a tinha visto tão contente.
MARTÍN: Quando soube da loucura que ia cometer... Quando percebi que
estava em perigo meu trabalho na casa grande, fui correndo falar com ele.
Lembro que quando cheguei ao celeiro estava preparando tudo que era neces-
sário para o incêndio.
JUDITH: Falou com ele?
MARTÍN: Não. Fiquei num rincão onde ele não me via. Estava com o peito nu
e carregava alguns tambores em uma carroça. Tão forte! Tão confiante em seu
triunfo!... Depois, você entrou pra se despedir. (Breve pausa) Eu estava decidido a
tudo. Estava com uma arma. Acariciava-a todo o tempo pra criar coragem.
JUDITH: Eu também quis convencê-lo. Mas ele estava decidido.
MARTÍN: Ele só pensava no que lhe convinha. Depois vi vocês se abraçan-
do... Ele te jogou no chão! (Chora).
JUDITH: Não fique assim.
MARTÍN: Ele ia tirar o que era meu e me defendi.
JUDITH: Não entendo.
MARTÍN: Me restava apenas um caminho: sai correndo e procurei a única
ajuda que podia.
JUDITH: Então foi você!
MARTÍN: Sim! Ele já tinha tudo: tinha o amor de minha mãe, a força que eu
não tenho e... Tinha você.
JUDITH: Sim, eu sou dele, e você não precisava me dizer isso. Agora vou
acordar dona Malva e dizer...
MARTÍN: (Desafiante) Isso mesmo! Vai... Acorda. Você acha que não pensei
nisso? Minha mãe não vai acreditar em você.
JUDITH: Mentira! Agora você vai ver... (Vai na direção de Malva)
MARTÍN: (Empurrando-a) Acorde-a. (Ao ver que titubeia, Martín a imobiliza e começa
a acariciá-la) Ele te abandonou. Pense bem no que vai fazer. Nem tudo está per-
dido para você; ainda lhe resta uma chance. Você vai apodrecer nessa casa. Pense
um pouco em você... Está sozinha. (Empurrando-a novamente.) Acorde-a!
JUDITH: Me deixe em paz. (Afasta-se bruscamente) De que serviria agora?
MARTÍN: Ele não vai voltar.
JUDITH: Eu esperei tanto!
MARTÍN: Eu sei. Várias noites fiquei te olhando pela janela! Te vi deitar aos
pés de minha mãe, te vi levantar e caminhar... Enxugar o suor do teu corpo... E
voltar para o seu canto.
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JUDITH: Odeio o verão. A pele me arde. Ele trazia panos úmidos e cobria meu
corpo... Aí repousava em seus braços depois de nos amarmos.
MARTÍN: (Aproximando-se) Você o quer?
JUDITH: Não sei. Ele dizia que eu era como um animal no cio.
MARTÍN: Ele não vai voltar. (Abraça-a) Você tem a pele quente, como fogo.
JUDITH: (Frágil) Me solta. Não quero...
MARTÍN: Posso lhe dar a segurança que ele nunca te deu. Tudo será pra você.
Há uma corrente diante de nós. Eu posso trepar por ela. Os senhores vão me
ajudar. Não duvide!
JUDITH: (Soltando-se) Não acredito mais em promessas. Só me entregarei ante
a realidade!
MARTÍN: E se vir?
JUDITH: Aí sim. Se ele não voltar.
MARTÍN: Não vai voltar.
JUDITH: Vai... Tenho que acordá-la. Não quero que te veja; ela não gosta de
me ver sozinha com nenhum homem.
MARTÍN: Por isso ela faz você dormir a seus pés, como um cachorro.
JUDITH: (Irônica) Como uma cadela no cio. (Martín sai)
JUDITH: (Dirige-se à Malva. Descobre-a e acaricia sua fronte) Madrecita, acorda; já
está escurecendo.
MALVA: (Despertando lentamente) Cada dia fica mais difícil acordar. Será que
estou tomando gosto pela morte.
JUDITH: Parece que está de bom humor.
MALVA: Onde está Sara? Já voltou?
JUDITH: Não.
MALVA: Dê uma olhada pela janela.
JUDITH: Já é noite. Só dá pra ver algumas tochas no morro. Estarão caçando.
(Indo em direção ao cesto que troux com frutas) Que faço com as frutas?
MALVA: Sangria. Vamos, traga as frutas. Eu mesma vou cortar. Ele gostava
muito, dizia que era uma boa bebida. Vinho espesso como o sangue e muitos
pedaços de fruta. Frutas como nós, misturadas ao mesmo sangue, revoltos
num mesmo suco, sem diferença. Anda, traga o vinho e a jarra grande. (Martín
entre e senta-se próximo à mesa)
JUDITH: Quer comer alguma coisa?
MARTÍN: Estou sem fome. Obrigado.
MALVA: Não se cumprimenta mais?
MARTÍN: Desculpa. (Beija-a na testa)
MALVA: Novidades?
MARTÍN: Não.
MALVA: Sempre silencioso. “Não acredite em silenciosos”, dizia teu pai.
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MARTÍN: Pior seria encher seus ouvidos com palavras vazias.
MALVA: Pois eu sim, tenho novidades. Esperei que os dois estivessem aqui
pra dizer. Muito provavelmente agora algo muito importante esteja aconte-
cendo. Algo que esperei durante todo este tempo.
MARTÍN: O que quer dizer?
MALVA: Queria que a Sara já tivesse chegado...
JUDITH: O que a Sara tem a ver com tudo isso?
MALVA: Graças ao que me disse, Martín, teu irmão pode estar livre agora.
Sara foi avisar os rebeldes. Tenho esperança de que antes de ir para um bom
esconderijo, meu filho passe por aqui. Pode entrar por essa porta a qualquer
momento.
MARTÍN: Está louca? Por que mandou a Sara? Como fez isso? Por que não
me disse o que ia fazer?
MALVA: Teu irmão vai te agradecer pessoalmente por isso.
JUDITH: Então... Virá mesmo?
MALVA: Sim. Vira (Ouvem-se gritos, cascos de cavalos) O que está acontecendo?
Vejam o que está acontecendo aí fora. É ele. Com certeza é ele! Venham...
Ajudem-me a levantar, quero recebê-lo de pé. Vamos, pronto! (Martín fica imó-
vel – Judith ajuda Malva a se compor –  Entra Sara.  Ao vê-los fica paralisada)
MALVA: Onde ele está?
MARTÍN: O que houve?
JUDITH: O que te fizeram?
MALVA: Fala!
SARA: (Desgrenhada, o vestido rasgado, os olhos fixos.) Não... Não me fizeram nada.
A Luz... O fogo das tochas se aproximando... Os cavalos cada vez mais próxi-
mos. Gritavam... Os homens gritavam. Primeiro passou o homem do cavalo
branco e desapareceu no morro...
MALVA: Quem estava montado no cavalo?
SARA: ... Eu também quis correr, mas me viram. Um deles me seguiu até o rio;
desceu do cavalo e me jogou no chão. Bateu na minha cara... Aproximou a
tocha e disse “já sabia que era você... Vai pagar caro”... Então, chegaram os
outros e me cercaram com os cavalos... Diziam: “fugiu! Se perdeu pela coli-
na”... Aí o primeiro homem se atirou em cima de mim e gritou: “negra de
merda, diga à velha que isso é um aviso. Da próxima vez não vai ser tão suave,
vai ser pior. Pelo menos esta você vai gostar”. (Solta um grito abafado e cobre o
rosto – Judith e Martín se entreolham com gravidade).
MALVA: (Com crescente alegria) Escapou! Meu filho escapou! (Pega o garrafão de
vinho e grita) Meu filho escapou! Finalmente a liberdade! Chegou a hora da
vingança!
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BLACKOUT

SEGUNDO ATO

Malva em sua poltrona – Perto dela, Antonia: idosa, alta, magra, ereta – Jogam o “Jogo
do  Osso”.1

ANTONIA: Como você é pilantra, velha do diabo. Ganhou de novo!
MALVA: Não seja má perdedora; vamos jogar a revanche.
ANTONIA: Você não muda nunca! Já vai fazer... [referindo-se à idade]
MALVA: Você já fez, sua velha de merda.
TONIA: Está bem. A desforra. Dessa vez eu começo, e vamos usar a minha
taba.
MALVA: Desconfiada do resultado!
TONIA: (Calcula a jogada.) Aí vai... (Lança) Taba! Taba!
MALVA: Traga para cá, manhosa. Agora você vai ver o que é jogar! Traga a
taba, caralho!
TONIA: (Assobia enquanto pega a taba.) Como você está mal acostumada... Não
sou tua criada. É melhor você me tratar bem, velha.
MALVA: Onde Sara se meteu? Já devia ter voltado pra massagear minhas
pernas.
TONIA: Puxa, que delicada! Deixa a criatura em paz! Já não chega o
bastardinho?
MALVA: Ela quis tê-lo. É teimosa como uma mula.
TONIA: Os pontapés que atirava à Rosário quando a levaram para que se
tirasse  a criança antes do tempo. Que azar! Esses animais acabaram com ela.
MALVA: Não passará muito tempo para que eles caiam como moscas. Pra
isso temos nossos filhos na colina.
TONIA: Há noites que não posso dormir pensando em nossos filhos, torcen-
do pra que tudo saia bem.
MALVA: Sairá! E aí vai meu tiro. (Lança) Taba! Que mão eu tenho pra isso!
TONIA: Que frieza. Enquanto eu lamento você pensa no jogo.
MALVA: Tenho a cabeça fria. Não gasto lágrima à toa. Uma só idéia me ron-
da: vencer! Que meu filho lhes faça abaixar o focinho, que beijem o chão. Vai!
Joga de uma vez.

1 Tradicional, no Rio Grande do Sul, o “jogo do osso” ou “tava aqui” chegou com os
espanhóis. Conhecido a mais de 3000 anos, os antigos gregos e romanos o apreciavam,
tendo sido difundido em toda a Península Ibérica. É jogado em “bolichos” de beira de
estrada, em estâncias ao fundo dos galpões, nas proximidades de canchas retas etc. Onde
existe um agrupamento de “peões”, logo surge um desafio para o jogo do osso.
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TONIA: Calma! Só quero viver em paz e que Augusto volte.
MALVA: Vamos!... Jogamos ou não?
TONIA: (Prepara-se) Aí vai... taba! Não quero mais sangue, velha. Estou cansa-
da de lutar como animais.
MALVA: É necessário. Uma revolução precisa de sangue.
TONIA: (Eentrega a taba para Malva) Uma revolução também precisa ver mor-
rer o meu Augusto?
MALVA: Olha, Tonia, se for necessário eu mesma mataria meus filhos.
TONIA: Cala a boca, velha louca! Agora se acha uma revolucionária. Vai! Joga
logo!
MALVA: Não me apresse! Caralho. Não me agrada que me apressem. Escuta.
Eu não quero morrer sem ver esses senhores explodirem. A violência me tirou
meus pais, lutando contra os índios, enviados pelos “amos” para limpar as
terras que eles diziam que eram suas. Um dia, meu marido caiu seco sobre a
terra que ele mesmo arou. A terra que eles mandavam cultivar; a terra que
adubamos com nossos mortos. Puxa, se sou revolucionária! (Com uma gargalha-
da.) Estropiada, mas revolucionária! Aí vai minha melhor jogada. Taba!
TONIA: A impotência nos enlouquece. Você está ficando louca, e isso me
assusta. Eu não mataria ninguém pra pegar o que é meu. Pra mim basta saber
que é meu. (Tocando a cabeça) Algum dia isso, que por alguma razão nos coloca-
ram na cabeça e não na virilha, vai fazer com que finalmente tudo mude. Quando
pequena eu gostava de ir caçar com meu pai. Ele dava um tiro na lagoa e os
patos fugiam apavorados.  Mas sempre voltavam para o solo. Os tiros não
mudam nada, só levantam poeira, nada mais.
MALVA: Cale a boca e jogue. Esta é a última jogada. Cansei. Vamos.
TONIA: Lá vai. (Prepara-se)
MALVA: (No lance de Tonia) Augusto!
TONIA: (Deixa cair o jogo de osso) Onde?
MALVA: Calma! Eu só disse “Augusto”! Que nome bonito o do teu filho.
Você perdeu! Velha, falhou o tiro.
TONIA: Velha de merda. (Pega o jogo de osso e se dirige a ela) Vou fazer você
engolir esse jogo!
MALVA: Sara! Sara! Venha. Essa velha está louca!
SARA: (Entra correndo com seu filho nos braços.) O que aconteceu, dona Malva?
TONIA: Aconteceu que sua patroa é uma trapaceira.
MALVA: Onde estava?
SARA: Fui até o casario.
MALVA: O que aconteceu? Por que está toda suja de barro?
SARA: Briguei.
TONIA: Brigou com quem, criatura?



130

SARA: As fofoqueiras zombam de mim por causa da criança. A filha do do-
mador, a nariguda, me disse que eu era uma puta porque tinha um filho.
MALVA: E o que você fez?
SARA: Coloquei o menino no chão e fui pra cima dela. Acho que bati tanto
que ela não vai sair na rua por um mês.
TONIA: Povinho de merda. Essas fofoqueiras preferem que tenha feito dez
abortos a ter um filho sem casar. Santinhas do pau oco! Papa-hóstias. São elas
que definem a moral. Putas redimidas!
MALVA: Olha aqui, suas tagarelas! Por que não trabalhamos um pouco? Vá
lavar as mãos, Sara. E volte logo. Que tecido conseguiu para as vendas, Tonia?
TONIA: As que pude. (Pega uma sacola e retira dela dois rolos de tecido já cortados em
tiras) Já cortei.
MALVA: (Entra Sara) Coloque o menino por aí no chão e ponha-se ai. Falam
algo novo no povo sobre os rebeldes?
SARA: Falam de uma derrota dos senhores, e de um homem em um cavalo
branco que detém as tropas dos rebeldes.
MALVA: Deve ser meu filho! A revolução está próxima. Arrasará com tudo e
todos, varrerá os senhores. Vão ter que lavar as próprias calças.
SARA: Você acha que ele finalmente vai voltar?
MALVA: Estou certa disso! (No berço, a criança chora) Faça essa criança parar de
chorar. Tá vendo? Meu filho é macho, diferente do que te emprenhou. Devia
estar contente com tua sorte. Aqui nessa casa você tem o que precisa. Talvez, com
o tempo, quando ele voltar, mandaremos buscar o cabra que te deu esse presente
e te entregaremos para que se case. Faremos o casamento. Agrada-te a idéia?
TONIA: Sim, será bruta! Essa é a revolução que você quer fazer?
MALVA: (Mudando de assunto) Precisa esticar bem o tecido. Esse parece forte.
TONIA: Veja se tem alguém perto da casa. Seria perigoso se eles nos vissem.
MALVA: Velha desconfiada.
TONIA: E você não?
MALVA: Não há perigo aqui. Os senhores nunca se aproximam desta casa.E
os que podem vir brigam pelo mesmo.
TONIA: De qualquer maneira prefiro que isso fique entre nós.
MALVA: Você é capaz de desconfiar do meu filho e da minha nora.
TONIA: Não quero correr riscos.
MALVA: O que se passa nessa cabeça podre? Meu filho é leal e Judith, mesmo
sendo gringa, jamais faria uma patifaria dessa.
TONIA: (Condescendente) Justamente, pelo parentesco tão próximo, pra que
arriscar? Já somos velhas, e a pobre Sara já recebeu a sua parte.
MALVA: Mas, caralho o que tem você. Como quer derrotá-los se não correr-
mos riscos?
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TONIA: Aí está a diferença! Não gosto de riscos.
MALVA: Velha medrosa! (Ri) Olha só, Sara. Esta velha parece uma galinha:
quer cuidar dos pintinhos, ficar com o galo e dormir no lugar mais seguro do
galinheiro quando o Sol se pôr.
TONIA: Veja só essa velha rancorosa. Não entende nada do que eu digo!
Escuta, Sara, você, sim, vai me entender.
MALVA: Se você for uma bruxa vai entender.
TONIA: Você sabe por que está fazendo isso?
SARA:  As vendas?
TONIA: Sim.
SARA: Porque dona Malva me disse.
TONIA: Esse é o ponto. E você sabe por que meu filho e o filho dela brigam?
SARA: Pra vencer os senhores e... E conseguir a terra e...
TONIA: O que mais?
SARA: E que triunfem. E que o filho de dona Malva chegue em um cavalo
branco. Aí então nos mudaremos para a casa grande e dona Malva e dona
Judith usarão as peças e as roupas das mulheres dos senhores.
TONIA: E pra você?
SARA: Não sei. O que me derem.
TONIA: Está vendo só, velha? Não sabe por que luta. É isso o que você mete
na cabeça dela! A maioria da gente que nos rodeia não sabe por que luta. E não
é bom arrastar as pessoas apenas pra fazer número. É preciso ter cuidado com
o que se faz. Não perder vidas inutilmente.
MALVA: Velha medrosa... Seu filho ia sentir vergonha de ouvir isso.
TONIA: É Possível. Mas o que você não percebe que é um cachorro que luta
por orgulho. Brinca com a vida e não sabe por que o faz. Ele luta porque acredita
que os homens têm o dever de lutar. Está enganado! Sou bruta, como um arado,
é verdade. Mas estou segura de uma coisa... Meu instinto me diz: é preciso que as
pessoas vejam com clareza!
MALVA: Ver com clareza o quê?
TONIA:  A luta... Assim... Como bestas... Só nos levará à destruição. Dessa
forma, só uns poucos se beneficiam que, como abutres, devoram nossos mor-
tos. Não! Para que esta terra mude não bastam as bravatas de uns poucos. É
preciso que todos saibam por que lutamos. Pra onde queremos ir, caralho. Aí
sim! Homens, mulheres, velhos e crianças, se forem indispensáveis, vamos
morrer. Minha luta não é uma simples vingança. Espero muito mais que a
morte desses filhos da puta. Eu quero um povo de barriga cheia, não um
grande cemitério.
SARA: Agrada-me o que disse.
TONIA: Entendeu?
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SARA: Alguma coisa.
MALVA: Você é estranha, Tonia. Agora me dou conta do porquê você não
quer vingança. Quando te vi chegar pela primeira vez a esta terra éramos jo-
vens. Você, uma estrangeira, de pele clara, eu uma mestiça de patas grandes. Te
vi e desconfiei de você. Seu pai trazia você montada em um cavalo percheron2 , e
tua cara de mocinha da cidade me irritou. “Esta é uma gringa puta”, pensei.
Mas depois, quando desceu do cavalo e toda sua família começou a cantar de
alegria, e te vi beijar a terra e gritar “terra benedetta”, pensei diferente. Fica-
mos amigas. Te vi aprender as primeiras palavras, te vi casar, ter filhos, traba-
lhar a terra até machucar os dedos, ficar enrugada, envelhecer, ficar só. Mas
apesar de tudo, acho que hoje é a primeira vez que te vejo. Faz tempo que não
te chamo de gringa. Pensei que o trabalho e o Sol te haviam mudado as idéias.
Mas me enganei. Gringa. Você é gringa. Igual à minha nora. Ela também está
cheia de belas palavras e nada mais. Essas belas palavras só são usadas por
quem não quer lutar porque a terra não lhes pertence. Serão sempre gringos!
TONIA: Engana-se! A terra é de quem a merece e sabe o que fazer com ela
quando a tem.
SARA: A senhora é gringa?
TONIA: Não é preciso nascer em um lugar para fazer parte dele. Também
não importa o sangue. Tudo é um acidente: teu filho, por exemplo.
SARA: O que tem meu filho?
TONIA: Tem seu sangue e de quem mais?
SARA: De um deles.
TONIA: Será como seu pai?
SARA: Não.
TONIA: Está vendo? Estou segura de que se parecerá com você. Teu filho é
bastardo, graças a Deus. Eu também sou órfã de pátria e nem por isso vou
perder o direito a esta terra. Por isso, Sara, você tem que enten...
MALVA: Já terminamos. Agora quero dormir.
SARA: Mas é que...
MALVA: Quero que você me cubra. Basta de tanto falar. Sua velha de merda,
cuide do seu, que eu cuido do meu.
TONIA: O Mesmo te desejo, velha. Sara, guarde as vendas nesta sacola. Colo-
que no lugar de sempre. Muito cuidado. (Sara cobre Malva) Sonhe com os anjos.
(Malva, irritada, se descobre) Eu já vou. Até amanhã.
SARA: (Cobre novamente Malva e pega o filho) Ontem, sonhei que era grande,  meu
menino. Que tinha braços fortes... E te via trabalhando a terra. A terra que já
era de todos. Chovia, mas não se importava. A gente tinha um rancho grande.

2 O cavalo de tração mais popular do mundo.
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E eu te olhava pela janela. Te via ao longe, enquanto eu preparava uma sopa
espessa. Parece que ainda estou sentindo o cheiro de alho na panela. Meu
menino será grande...
MARTÍN: (Entrando) Falando sozinha? A velha está te deixando louca. (Apro-
xima-se) Deixa eu ver como está seu filho? Puxa! Como está gordo! Parece um
bezerrinho.
SARA: Está crescendo.
MARTÍN: Você não devia sair essa tarde. Muito menos por aí, ajudando meu
irmão. Foi uma loucura, não tem que fazer mais isso. Agora você tem de quem
cuidar. Podiam ter matado você. Eles não brincam. Te deram um aviso... Não
se esqueça, por favor.
SARA: Tem razão, senhor (Querendo sair)
MARTÍN: O que há? Por que quer ir?
SARA: Não é nada. É que não posso me esquecer que o senhor está todo dia
com eles.
MARTÍN: Pareço um deles?
SARA: Sim.
MARTÍN: É possível. Espero que não me culpe pelo que te aconteceu.
SARA: Não. A culpa é toda minha.
MARTÍN: Seu filho é lindo.
SARA: Obrigada. Agora tenho que continuar trabalhando. (Tenta sair)
MARTÍN: Calma. Fique um pouco mais.
SARA: O que o senhor precisa?
MARTÍN: Você se importa com seu futuro? O que pode acontecer com teu
filho e com você de agora em diante?
SARA: Tudo que se refere ao meu filho me interessa.
MARTÍN: Se quisesse me ajudar... Posso fazer muito por vocês dois.
SARA: Não sei em que posso ajudá-lo. Além das coisas da casa eu...
MARTÍN: Pode me ajudar muito. Pra começar, não levando a sério as histórias
da minha mãe. E depois, dizendo o que sabe e o que quer fazer.
SARA: (Aparece Judith. Escuta da porta) E pra quê?
MARTÍN: Não importa. Não quero que conte à minha mãe, nem a ninguém,
o que se passa nesta casa.
SARA: Juro pelo que quiser que não entendo o que disse. O que se passa nesta
casa?
JUDITH: (Rindo ironicamente) Não, não viu nada. Ela não sabe o que se passa.
É uma criatura inocente, embora já tenha parido um filho. Ele está falando de
nós. Não se faça de boba. Sei que você não contou nada pra velha, mas ficou
morrendo de vontade de contar.
SARA: Sim, tenho vontade. Mas podem ficar tranqüilos que não vou contar. E
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não porque não me convenha, mas porque não é assunto meu. Pelo menos por
enquanto.
JUDITH: Que quer dizer com por enquanto?
SARA: Enquanto não tentarem prejudicar dona Malva e o que não está aqui.
MARTÍN: Como pode pensar que quero fazer mal à minha mãe?
SARA: Não disse que queria... Apenas pensei.
MARTÍN: Espero que pense na minha proposta. Agora vou pegar uma carru-
agem na casa grande. Volto logo. Espero sua resposta, Sara. Pense.
SARA: Vou pensar, senhor. (Martín sai)
JUDITH: Assim me agrada. Se fizer o que te disse tudo vai correr bem. (Alegre
e terna – Pode abraçá-la)
SARA:Esta contente?
JUDITH: Muito! Acho que finalmente chegou a hora de conseguir o que tan-
to sonhei.
SARA: (Apontando para Malva) E ela?
JUDITH: Terá que aceitar. Se não...
SARA: Se não o quê?
JUDITH: Terá que suportar. Não tem direito de exigir nada. Tem a nós, nada
mais. É uma pobre velha inválida. Ele não voltará, ou voltará em uma mortalha.
SARA: Por quê? Você pensa que vão matá-lo?
JUDITH: É o que desejo hoje.
SARA: Você pode se arrepender. E se ele vencer?
JUDITH: Você viu como te trataram os senhores naquele dia. Pensa que pode
lutar contra eles? Tenho certeza que não sairá do morro vivo.
SARA: Dona Malva não pensa assim.
JUDITH: A velha vive de esperanças. Tem a cabeça podre de esperanças! (Pelo
braço, leva-a até a janela) Está vendo essa terra fértil? Está vendo o horizonte? Tudo
isso pertence aos senhores. Você pensa que vão se conformar em perder tudo isso
para um bando de tontos? A realidade é essa que vivemos e só nos resta aceitar e
tentar viver da melhor maneira possível.
SARA:  Se conformar. Como dona Malva deve se conformar com vocês. Eu não
quero me conformar. Eu quero que as coisas mudem, como disse dona Tonia.
JUDITH: Lutar contra eles só traz  morte ou desgraças como esta. (Apontando
para o filho de Sara)
SARA: Este não é uma desgraça. Agora vejo claramente. Sim, posso ver com
clareza, como dizia dona Tonia. Essa criança é o resultado da minha luta.
JUDITH: (Rindo) Foi gerado pelo amor.
SARA: Você não entende! É bem possível.
JUDITH: Te pegaram como se fosse um bicho. Te olharam? Diga se alguém te
olhou?
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SARA: Não. Eles não olham. Sempre estão à espreita, como animais. Mas
nunca olham. Raça de merda!
JUDITH: Mas dominam!
SARA: Sim, mandam. Depois do que me fizeram, comecei a pensar que graças
a mim ele conseguiu escapar. Meu menino é filho da minha rebeldia! Fiz algu-
ma coisa pela liberdade. Agora vejo claramente!
JUDITH: Liberdade! (Ri – Depois, brusca) Anda, leva o fruto do teu amor. Não
quero escutá-la mais. (Sara sai).
JUDITH: (Olha várias vezes pela janela e pela porta, esperando impacientemente por
Martín – Depois fica-se em Maalva e se aproxima dela com temor) Queria que estivesse
morta! Olha pra mim! Agora você vai me ver melhor (Corre para o baú – Pega um
vesido vermelho e continua falando enquanto troca de roupa) Te Agrada? Seu filho me
presenteou. Perdeu novamente, velha! Ele vem me buscar em uma carruagem
puxada por quatro cavalos e vamos correr pelo campo. Sabe, velha? Teu filho
me deseja. Hoje serei dele e ele vai gozar tanto quanto o outro. Compareceu e
será premiado. Tem um grande futuro na casa grande. Te roubo outra cria,
Será o meu corpo? Veja o meu corpo. Será a minha pele ou os meus cabelos?
Todos vocês são mestiços...! (Pega o perfume na arca.) Água de azahar... Como da
primeira vez que fiz com ele. A gringa te rouba todos os filhotes. (Escuta-se um
ruído ao longe) Está vindo! (Corre para a janela)
MALVA: (Que começa a estirar os braços como um morto que volta à vida.) Ah! A
perna, a perna direita... A cãibra!
JUDITH: (Imobilizada, primeiro pelo susto; depois, com desfaçatez, pega o véu, tentando
asfixiá-la – Sai da casa às gargalhadas)
MALVA: Sara, é você? Tire-me o véu. Sara, Sara...!
SARA: (Volta com o filho) O que foi, dona Malva?
MALVA: Tira isso. Por que não respondeu antes?
SARA: Estava dando comida pras aves.
MALVA: E quem estava aqui? Alguém ria e quis me asfixiar.
SARA: Deve ter sido sonho.
MALVA: A gringa. Onde está?
SARA: Não sei.
MALVA: Olha lá fora.
SARA: (Olhando pela janela) Que linda!
MALVA: O que disse?
SARA: Dona Judith colocou um vestido vermelho, e seu filho está levando ela
em uma dessas carruagens que tem na casa grande.
MALVA: O quê? Martín o quê?
SARA: Estão rindo. Não está ouvindo os cavalos? Como correm!
MALVA: Estão loucos. Vou cuidar dela.
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BLACKOUT

TERCEIRO ATO

TONIA: (Vestida de negro – Ambas se servem de uma jarra) Trouxeram-no ontem.
Arrastando seu corpo. Meu Augusto estava sujo. Em carne viva. Jogaram o
corpo dele em frente da casa.
MALVA: Morreu lutando.
TONIA: Dizem que o pegaram perto do rio, quando dava de beber ao cavalo.
Não estava lutando o pobre. Descansava deitado no pasto. Gostava de fazer
isso.
MALVA: Onde foi velado?
TONIA: Nada de carpideiras. Coloquei o corpo no caixão que eu tinha man-
dado fazer pra quando chegasse a minha hora. Amarrei bem forte duas cordas
na alça do caixão e levei o corpo a cavalo para o campo aberto. Aí coloquei
fogo no corpo. A noite ficou toda iluminada com as labaredas. Não quis enterrá-
lo... Pobrezinho...! O corpo cheio de chagas... Sabe? Senti medo dos vermes.
Suas mãos... Tinha mãos lindas. Quando pequeno, eu dizia que ele tinha mãos
de mulher e ele ficava irritado. Um dia... (Começa a chorar)
MALVA: Pare de chorar. Por favor, não chore mais. Você sabe o que penso.
TONIA: Não sei o que fazer.
MALVA: E a vingança?
TONIA: Deixo pra você esse prazer. (Tenta se levantar)
MALVA: Fique. Vamos ganhar essa guerra. Dizem que meu filho está no co-
mando das tropas. Ele te vingará.
TONIA: Já disse que não quero vingança. Se quisesse... Teria... Mas não quero.
De que me serviria agora? Além do mais não acredito na guerra comandada
por um só homem, você sabe disso. (Tenta sair)
MALVA: Não vá. Quero falar uma coisa mais. Sei que não é o momento, mas...
Sei que vai me dizer o que sabe.
TONIA: O que quer velha?
MALVA: Já faz alguns dias que algo estranho acontece nesta casa. Algo que
não consigo entender, sabe? Estou falando do meu Martín e da gringa.
TONIA: (ESQUIVA) Não sei o que você quer dizer. Se você não sabe o que
se passa em sua casa, quem saberá?
MALVA: Na cidade, não dizem nada? As fofoqueiras são as primeiras a saber
da desgraça alheia.
TONIA: Não quero saber de fofocas agora. Deixe-me ir.
MALVA: Não se trata de fofocas. Tenho medo que essa gringa esteja apodre-
cendo o meu Martín.



137

TONIA: Ninguém se deixa apodrecer. Só os mortos não podem escolher.
SARA: (Entra correndo) Dona Malva! Venceram. Ganharam uma batalha perto
daqui. Os senhores estão saindo. Todos estão esperando que os rebeldes che-
guem até aqui esta noite.
MALVA: Tem certeza do que está dizendo?
SARA: Sim. Todos estão se preparando pra ajudar seu filho na batalha final.
MALVA: Meu filho! Meu filho voltará vencedor! A vingança de todos está em
suas mãos. Venha, vamos festejar a vitória. Sara, traga sangria. Vamos nos
embebedar! (Sara busca a jarra –  Antonia fica sentada em um pequeno banco com o
rosto entre as mãos) Finalmente... Parecia que nunca ia acabar. Agora seremos os
donos e senhores da terra. Não trabalharemos mais para esses porcos.
SARA: Eu Não quero muito. Um berço para este e que me deixem em paz na
cidade. Que não falem mais... Que não fiquem cochichando pelas costas.
MALVA: (Com uma gargalhada) Veja só o que esta tonta está pedindo! Deixa de
tolices! Só quero ver meu filho chegar em seu cavalo branco, aclamado pela
multidão. Já o estou vendo... Trazendo na mão a cabeça daquele porco, o do
cinturão de prata.
SARA: É necessário mais mortos, senhora?
MALVA: Sim.
SARA: Então, Que o sangue escorra pela cidade. Que cortem a cabeça de quem
merece. Eu só quero um berço de madeira de alfarrobeira e um pequeno...
MALVA: Chega!
TONIA: Sim. Basta. Essas tolices não interessam pra nada, não garantem a
vitória. Baboseiras que não trazem a liberdade. Que mudanças você acha que
vai conseguir sem escutar o que pedem aqueles que não sabem por que lutam?
SARA: Não um berço grande... Pequeno, da cor da madeira.
TONIA: Um berço para os que são peões na batalha. A vitória não deve ser
para poucos. Para teu filho ou pra qualquer outro caudilho, a vitória deve ser
para todos.
MALVA: Não me enchas com sua amargura. Não tenho culpa pelo que fizeram
a teu filho. Aceite tua desgraça e a minha felicidade.
TONIA: Já aceitei minha desgraça. E tua vitória não me devolve o que perdi.
Não traz nada de bom. Nem sequer satisfaz desejos tão pequenos. Você falou de
vingança e eu disse que não precisava. Pois bem, e se eu pedir? Se eu reclamar o
sangue daqueles que me ofenderam? Quantos teriam que cair? Seria um banho
de sangue. Ninguém está livre da culpa. Uns por matar, outros por mandar ma-
tar, outros por calar e muitos por trair sua origem e vender-se ao inimigo por
uma carruagem com cavalos.
MALVA: O que você está dizendo? Por que me olha assim?
TONIA: Porque se quisesse vingança deveria extirpar também o ventre que
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gerou esses assassinos e seus cúmplices. (Aproxima-se, ameaçadora) Deveria tampar
a boca e te matar logo, sem pestanejar.
MALVA: (Sorri assustada) E disse que eu estava louca?
TONIA: Minha loucura é diferente, velha. É cansaço e asco. É ver que tua
soberba te leva à cegueira. Você está cega. Me disse que acontecem coisas
nessa casa que você não entende. Está tudo tão claro. (Pega a cabeça dela.) Admi-
ra um de teus filhos. E o outro? O que pensa do outro? Destilando veneno
como cobra com a desgraça alheia. Você sabe quem põe comida nessa casa?
Com esse peito amamentou seu tigre, e com o outro peito, o quê? Que amargo
deve ser o leite que brotou dele que amamentou um traidor. Ele entregou o
irmão, e como se não bastasse, se deita com a mulher dele. A gringa mudou de
dono. E tudo aqui, na sua casa. Na casa do grande vencedor.
MALVA: Nada do que diz é verdade. Você mente. Diga que está mentindo.
Que está dizendo toda essa merda por pura inveja.
TONIA: Inveja? De quem? Eu não queria estar no seu lugar. Prefiro meu filho
morto. Você queria vingança. Já sabe por onde tem que começar. As raízes da
peste vão chegar ao seu ventre.
MALVA: Vai velha, grita! Mata a vontade. Diga a todos!
TONIA: Vou embora, mas em silêncio. Foi você que pediu que eu falasse.
Você... (Sai)
MALVA: Então foi ele. Se eu pudesse arrancar o peito. Extirpar a parte do
meu corpo onde senti pela primeira vez as batidas do seu coração. Me dividir
em duas e queimar a parte podre que há em mim. Pensa, velha, pensa. Pensa
como limpar tua casa. Meu filho chegará como um herói, não deve ver o que
se passa aqui. Não poder me levantar. Só posso  fazê-lo aqui (Ouve-se a voz de
alguém que canta) É ela! Não quero que diga nada de tudo isso. Vou começar
com ela. Traga a jarra, derrube sobre mim. Me encharque de vinho. A noite
está chegando. Anda. Ela está vindo. Quero que traga Martín.
SARA: Estou indo. (Sai)
MALVA: (Entra Judith – Malva olha-a por um instante, depois abre os braços) Venha!
Me abrace, filha! Chegou a hora. Ele vai voltar esta noite. Estou tão contente!
Finalmente terá o seu homem de volta!
JUDITH: (Surpresa) Quem disse isso?
MALVA: Os senhores foram derrotados. Não está contente?
JUDITH: Claro que sim.
MALVA: Ele deve estar louco de vontade pra te ver. De estar com você. Vou
dizer a ele como você se comportou bem esse tempo todo. É uma boa esposa,
digna dele. Meu filho tem sorte. Muitas mulheres traíram seus homens. Agora
terão que ser castigadas. A fúria de um homem ferido em sua honra é terrível.
JUDITH: Tem razão, ele vai ficar contente de me ver.
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MALVA: Por que não se arruma um pouco? Põe-se linda?
JUDITH: Estou bem assim.
MALVA: Não tem um vestido melhor? Algo mais alegre... Um lindo vestido.
JUDITH: Não tenho nada melhor.
MALVA: E o vermelho? Você ficaria muito bem com o vestido vermelho.
JUDITH: Qual vestido?
MALVA: O que o Martín te presenteou. Já esqueceu? Deve ser a emoção.
Anda, vá pegá-lo.
JUDITH: Está bem.
MALVA: Traga o tecido também. Preciso me distrair com alguma coisa até
que ele chegue.
JUDITH: (Pega o vestido, depois entrega-lhe a cesta) Aqui está.
MALVA: Deixa eu ver o vestido. Agora vá se trocar.
MALVA: (Martín entra quase correndo, surpreende-se ao ver o vestido.) Que bom que
você chegou. Sara já te falou do teu irmão?
MARTÍN: Sim. Já sei de tudo.
MALVA: Anda, Judith. Fique linda. (Judith sai)
MARTÍN: Falta pouco...
MALVA: Sim. Me dá um cigarro. (Martín dá o cigarro) Não poder chorar...
MARTÍN: Não poder chorar...
MALVA: Nunca chorei.
MARTÍN: Eu sei.
MALVA: Nem rezar, caralho.
MARTÍN: Somos parecidos.
MALVA: Queria que tudo passasse rápido.
MARTÍN: Mãe...
MALVA: O que é?
MARTÍN: Está contente?
MALVA: Ainda não.
MARTÍN: Do que mais sente falta?
MALVA: Não estou acostumada à vitória. É algo que não conheço. Me dê a
meada vermelha, quero fazer outro novelo.
MARTÍN: (Abaixa-se para pegar a meada. Ao levantar-se seu olhar se cruza com o de
Malva) Os olhos, mãe. Seus olhos. Lembro de uma história que me contou
sobre um lobo que olhava de uma colina as ovelhas. Assim deviam ser os
olhos do lobo, quieto nas sombras, espreitando...
MALVA: (Gargalhada) Sou uma galinha velha, não um lobo. Além disso, aqui
não há ovelhas a serem espreitadas. Ficou bobo? (Acaricia-o contidamente)
MARTÍN: Deixe-me ajudá-la. (Martín encaixa a meada no antebraço)
MALVA: Já está bem crescido, mas hoje parece uma criança.
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MARTÍN: Hoje, eu queria voltar a ser criança. Voltar a...
MALVA: E por que queria voltar a ser criança?
MARTÍN: Hoje estou com medo.
MALVA: De quê?
MARTÍN: Você me ama?
MALVA: Sempre teve medo. Quando era criança se escondia na barra da mi-
nha saia.
MARTÍN: Perguntei se gosta de mim.
MALVA: Como não ia gostar?
MARTÍN: Não é uma resposta.
MALVA: Corria como um louco até se esconder entre minhas pernas.
MARTÍN: E a senhora me pegava pelo braço e me afastava.
MALVA: Um homem que sente medo não é homem.
MARTÍN: Eu me lembro que as cobras me davam medo.
MALVA:  Quando a gente ia à colina você tremia de medo. Teu irmão ia
sempre na frente espantando-as com um pedaço de pau. “A menina” te cha-
mávamos.
MARTÍN: A senhora dizia que enquanto eu não matasse uma, não ia deixar de
me chamar assim.
MALVA: Mas uma tarde você não tremeu. Lembra?
MARTÍN: Naquele dia parecia uma louca. Dizia que estava farta de mim, que ia
me castigar. Pegou um de seus vestidos e colocou em mim, amarrou um lenço
na minha cabeça e ameaçou me levar assim pra cidade.
MALVA: Você tinha que perder o medo!
MARTÍN: Me levaram pra colina e me fizeram caminhar na frente. Riam de
mim. A senhora e meu irmão gritavam “a menina está com medo”.
MALVA: ...e apareceu por trás das plantas.
MARTÍN: Era uma cobra enorme e me mirava. Olhava só pra mim. Fiquei
imóvel.
MALVA: Dessa vez você não gritou.
MARTÍN: Ia jogar uma pedra, mas seus olhos me deixaram paralisado.
MALVA: Seu irmão se aproximou de você e disse que ia matá-la.
MARTÍN: Sentia que algo dentro mim me empurrava. Me joguei sobre a co-
bra. Eu a matei! Bati... Apertei-a entre minhas mãos até esmagá-la.
MALVA: A condenada  te mordeu o ombro. Eu peguei uma faca e abri a
ferida. Chupei teu sangue até retirar todo o veneno.
MARTÍN: Aí me abraçou forte...
MALVA: Que alegria sentir teu sangue morno em meu peito e ver a paz que te
envolvia.
MARTÍN: A senhora me dizia “durma, meu menino, durma”...
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MALVA: Eu estava orgulhosa...
MARTÍN: Fiz pela senhora.
MALVA: Mas o medo é um bicho mau. Sempre ataca os covardes.
MARTÍN: Quero que saiba que quando ele chegar eu...
MALVA: Não precisa falar disso. Sei muito mais do que você pensa. Shh...
Você voltou a ser “a  menina”. O medo te atacou. Como antes, te venceu.
MARTÍN: Quero que me abrace.
MALVA: Não posso.
MARTÍN: Faria qualquer coisa pelo seu perdão.
MALVA: “A menina...”
MARTÍN: Não, não me chame assim. Já provei que não sou...
MALVA: Está vendo isso? (Mostra a tesoura) Serve para muitas coisas. É uma
ferramenta de trabalho. É fina e brutal ao mesmo tempo. Corta o inútil, ampu-
ta o que deve ser arrancado. Seu corpo espera ser penetrado, é quente...
MARTÍN: Não estou entendendo...
MALVA: Essa puta te envenenou. É como uma serpente. Meu menino extir-
pará o inútil, o daninho. Limpará a casa dessa imundície.
MARTÍN: Ela não me...
MALVA: Cale-se. Entrará e buscará teus braços como sempre. Eu dormirei.
Você sabe o que tem de fazer. Depois venha até mim e encontrará descanso.
MARTÍN: (Pegando a tesoura) Serve pra muitas coisas...
MALVA: Aí vem. Cubra-me para que pense que estou dormindo. (Martín a
cobre) Meu menino fará o resto. (Martín guarda a tesoura no bolso e se afasta da mãe
– Entra Judith)
JUDITH: Acho que já sabe de tudo. Que bom que ela esteja dormindo, assim
podemos conversar. Não temos muito tempo. No povo, dizem que ele chegará
na cidade a qualquer momento. O que há? Não vai dizer nada? Temos que fugir!
MARTÍN: Não sou um covarde.
JUDITH: O que foi feito, foi feito. Agora tem que pensar no que vai acontecer
se a gente ficar. MARTÍN: Os heróis e os covardes dependem dos que os
elegem. Ele é um herói porque enfrentou os senhores e eu um covarde porque
o delatei.
JUDITH: Não pense nisso. Não quero que pense... Me beije.
MARTÍN: É preciso ter coragem pra encarar a merda e afundar-se nela. A
luz... Alcançar um ideal é mais fácil que apagar com os dedos uma chama e
suportar a escuridão.
JUDITH: Eu sou a escuridão?
MARTÍN: Não, é o calor. (Acaricia-a) Peito... Pernas. Teu sexo esperando sempre
como um abismo em que me lanço, onde escondo minha vergonha. (Chora)
JUDITH: Por que está chorando? Ainda há tempo para escapar. Vamos pra
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longe... Continue acariciando meu corpo. Sua língua na minha boca. Sua saliva
na minha boca. Seu peito no meu. Todo seu corpo. Não pare!
MARTÍN: E o que aconteceria se eu parasse?
JUDITH: Haveria tempo pra pensar, e isso não serve pra nada.
MARTÍN: É melhor assim.
JUDITH: Te amarei como nunca. Serei toda sua. Salve-me! Quero que você
me salve! (Judith se ajoelha – Martín fica de costas para o público – Vêem-se apenas as
mãos de Judith.)
MARTÍN: Sim, vou salvar você.
JUDITH: Depois nos amaremos... És o meu macho.
MARTÍN: Machos. Pobres machos! (Pega a tesoura) Um membro erguido. Sim.
Um membro
erguido te penetra. Abre seu corpo. Seu corpo (Curva-se bruscamente e crava a
tesoura – Ela não grita – Ele solta um grito, mistura de dor e prazer – Depois chora como
uma criança)
MALVA: (Retira o manto que a cobre) Pronto.
MARTÍN: (Ajoelhado perto dela) Pronto. Perdão! Perdão!...
MALVA: Minha criança está chorando. Não sabia o que fazia. Se enganou. Ele
virá. Mas não tenha medo. Minha criança tem que descansar. A gringa dorme
pra sempre. Ela te arrastou.
MARTÍN: Me abrace. Pronto, está feito. Me abrace, tenho medo. Me perdoe,
me perdoe!
MALVA: Venha... Deite-se a meu lado. Sou velha, posso servir de travesseiro
para o teu sonho.
MARTÍN: Não quero que ele me julgue. Não quero mais saber se fiz bem ou
se fiz mal. Ele defendia o que era seu e eu o que era meu. De quem é a culpa?
Ele também...
MALVA: Eu entendo... Venha... Descansa. Meu ventre te espera. (Coloca a cabe-
ça dele sobre seu peito) Dorme. Quando você acordar tudo será melhor.
MARTÍN: Lã vermelha... Suas lãs coloridas. Vermelha... Violeta, branca, pre-
ta... Todas as cores estão em suas lãs.
MALVA: Tudo está em mim.
MARTÍN: Você me ama?
MALVA: Sim, te amo.
MARTÍN: (Cantarola suavemente a melodia que seu irmão assobiava)
MALVA: Isso. Era isso que ele assobiava. Continua... Continua... Feche os
olhos para o mundo. (Pega a tesoura das mãos dele) Isso, isso, minha criança.
MARTÍN: Você me ama?
MALVA: (Levanta a tesoura e, com todas as suas forças, mata-o.) Sim, te amo. Sou
uma raiz seca, uma árvore que já não brota, mas que decide qual é a última
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folha que vai cair. Agora a casa está limpa. Agora chegará! (Fica em silêncio –
Continua fazendo o novelo mecanicamente, com o olhar fixo – Gritos ao longe – Metais que
caem – Inconscientemente, assobia a melodia do filho)

Palco na penumbra – As duas mulheres são iluminadas alternadamente.

SARA: Ele chegou. O Sol já havia se posto, mas a cidade se iluminou. Todos
fomos recebê-lo com nossas  tochas. Os homens e as mulheres choravam de
alegria. Dançamos e bebemos até cansarmos.
TONIA: Eu não fui. Pela manhã, me aproximei. Todo aquele silêncio me as-
sustou. Pareciam crianças aninhadas sobre a terra. O barulho havia cessado,
agora só restava o silêncio. Montei no cavalo e fui até o rio. Pensei muito em
meu filho. Quis chorar, mas não pude. Uma carruagem com cavalos negros
dissipou minha vontade. Era como uma aparição. Só consegui montar no ca-
valo e correr.
SARA: Dona Tonia me sacudiu para me acordar. Gritava, parecia uma louca.
Dizia que o porco, o do cinturão de prata, estava vivo e que havia entrado na
casa grande.
TONIA: Fizeram um pacto! O filho da velha fez um pacto! Recebeu o poder.
Abriram as portas da casa grande. Sentaram-no em um lugar de honra. E por
tudo isso ele lhes entregou um poder ainda maior... Um povo manso que acre-
dita haver triunfado, mas que é mais escravo que antes.
SARA: Em uma manhã de inverno, encontraram dona Tonia morta, junto ao
seu cavalo. Eles disseram que morreu de velhice. Foi enterrada à tarde. Mas eu
acho que por debaixo da terra sua semente está germinando.
TONIA: Malva segue esperando. Ela continua com seus mortos. Alguns di-
zem que não morrerá nunca.

FIM
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Foto: Júlio Cesar Landim

Personagens:
Roberto Andrade – O fanho imaginário (O Chingo)
Ricardo Salvatierra – O ator da Companhia Anônima de Aluguel eSentimentos.

d
A Montagem do Teatro Kaus Cia. Experimental, dirigida por Reginaldo 

Nascimento, estreou dentro do Projeto Fronteiras - Reper-tório do Kaus, em 
fevereiro de 2007, na Sala Jardel Filho – Centro Cul-tural São Paulo.

Temporada de 15/02 a 16 /03.
Atores: Robson Raga e Djalma de Lima Cenografia e trilha sonora: Reginaldo 
Nascimento Figurino: Teatro Kaus Cia.

Atores: Djalma de Lima e Robson Raga

El Chingo (O Fanho Imaginário)
De: Edilio Peña

Tradução: Sebastião Milaré

Escrita em 1991. Prêmio Nacional de Dramaturgia, Casa de la Cultura de Maracay, 
Estado Aragua, Venezuela. Estreou em 1993, no Teatro Simón Bolívar, sob direção de 
Rodolfo Rodríguez.

TEXTOS
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    Uma sala. Mobiliada com objetos dos anos 40 e 50. Destaca-se a ceia iluminada por
candelabros. Uma cortina branca emoldura a janela de onde se vê os edifícios de uma cidade.
Há uma fotografia da atriz cinematográfica Vivien Leigh pendurada em uma parede. Uma
música noturna, apesar de ser dia, se ouve de um rádio, sublinhando a atmosfera nostálgica
do lugar.

Cena 1

Ouve-se um toque de campainha. De um aposento contíguo sai Roberto Andrade com uma
máscara no rosto. Dirige-se ansioso para a porta, na qual está pendurado um chapéu, e a
abre. Imediatamente entra Ricardo Salvatierra com uma maleta e um guarda-chuva des-
mantelado. Move-se nervoso pela sala, falando sem parar.
RICARDO SALVATIERRA – Como vê, chego feito um peixe... Todo empa-
pado. (Sacode o guarda-chuva e as gotas salpicam Roberto Andrade, que recua desconcerta-
do.) Se continuar chovendo dessa maneira, também Deus cairá com sua corte
de anjos. Na próxima chuvarada, compro aquele belíssimo guarda-chuva que
vi na loja lá de baixo. Com empunhadura de metal e bastão de madeira polida.
Sim senhor. Então, todas as vezes que sair à rua cantarei sob a chuva, como fez
Gene Kelly... (Coloca o guarda-chuva num canto.) Ah, sim, deixe-me apresentar-me.
(Estendendo a mão.) Ricardo Salvatierra, para vos servir. (Aproxima-se da mesa com
a ceia.) Hummm, esta ceia parece apetitosa... Pena que o aluguel foi estabeleci-
do para a plena luz do dia. Bem, assim sairá mais econômica a sessão. A chuva
abriu-me o apetite, senhor Andrade.
ROBERTO ANDRADE (Falando como “chingo” [fanho]) – Quem é o senhor?
RICARDO SALVATIERRA (À beira do riso) – A pessoa que o senhor espera-
va. Fui enviado pela Companhia Anônima de Aluguel de Sentimentos RSK...
ROBERTO ANDRADE – Mas eu não esperava o senhor. Creio... Creio que
houve um equívoco.
RICARDO SALVATIERRA (Sem entender) – Como...? Não o estou entendendo.
ROBERTO ANDRADE (Insiste, esforçando-se em pronunciar bem.) – Creio que
houve um equívoco.
RICARDO SALVATIERRA – Equívoco nenhum, senhor Roberto Andrade.
(Coloca a maleta sobre uma cadeira.) Aqui, nesta maleta, trago a pessoa com quem
o senhor deseja encontrar-se nesta noite, que vamos inventar com os dados e
as características que o senhor enviou para a composição do roteiro. A única
coisa que falta ao seu sonhado personagem é o sopro de vida que lhe darei com
a minha notável interpretação. (Aproxima-se da janela. Respirando profundamente.)
Que bela vista tem do seu apartamento, senhor Roberto Andrade. Daqui se
pode ver a cidade completa... Com o rugir do tráfego e o rio de gente nas ruas...
À noite, isto deve ser um lindo espetáculo... Iluminado por estrelas solitárias.
ROBERTO ANDRADE – Quero que o senhor vá embora...
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RICARDO SALVATIERRA (Sem entender.) – Como disse?
ROBERTO ANDRADE – Saia...
RICARDO SALVATIERRA – Entendo. Agora duvida. Não sabe se vale a
pena o encontro, ou não. Alguns clientes se arrependem na última hora. Soli-
citam o serviço em tal estado de depressão... Drogados... Ou bêbados... Que
quando chega alguém para atuar, acreditam-se vítimas de um engano.
Mas deixe-me esclarecer. A alucinação é dos clientes. Não da empresa. Nós
apenas armamos a representação que os clientes querem viver. (Aproxima-se da
ceia preparada sobre a mesa.) Ah... Isto parece delicioso... (Começa a beliscar a comi-
da.) Bem, mãos à obra, deixe-me ir a um quarto ou ao banheiro... E estará
frente ao senhor, em um instante, a lua dos seus sonhos... Sua querida mãezi-
nha. Ah, sim, senhor Andrade, que idade tinha sua mãe? Porque esse detalhe
não aparece nos dados biográficos que nos enviou...
ROBERTO ANDRADE – O senhor não poderia ser minha mãe.
RICARDO SALVATIERRA – Não o entendo, senhor Roberto Andrade. Quer
dizer, não o ouço direito. Sei que lhe deve custar uma barbaridade não poder
falar nor... Normalmente. Mas, permita-me ajudá-lo. O que vou lhe ensinar,
aprendi nos cursos de treinamento de ator. Claro, isto eu fazia com um lápis na
boca. E é melhor que o senhor não o faça. Trate, então, de pronunciar lenta-
mente. Vamos ver... Abra a boca... E diga o que tem a dizer-me pronunciando
palavra por palavra...
ROBERTO ANDRADE – O senhor... não... poderia... ser... minha... mãe...
RICARDO SALVATIERRA – Por que diz isso, senhor Roberto Andrade?
ROBERTO ANDRADE – Porque eu esperava uma mulher. Não um homem.
RICARDO SALVATIERRA – Mas eu sou um ator! Não subestime meu
profissionalismo. Tenho mais de dez anos de ofício. Qualquer ator desta cidade
invejaria meus dotes interpretativos. Nenhum pode fazer o que eu faço. Senhor
Andrade, sou um ator treinado só para interpretar a realidade vivida ou por
viver. Aquela que escorre diariamente por este mundo. Não a realidade imagina-
da por um escritor... Compreende? Minha profissão é algo mais do que ser um
ator. É como... A reencarnação.
ROBERTO ANDRADE – Minha mãe não pode ser interpretada por um ho-
mem. Tem que ser uma atriz. Chamarei a empresa... E comunicarei o equívoco.
RICARDO SALVATIERRA – Espere, senhor Roberto Andrade. Não use esse
telefone. O senhor compreenda. Eu sou muito bom fazendo o papel de mu-
lher. Já fiz mulher muitíssimas vezes. Meu talento possui um verdadeiro catá-
logo feminino. Há muitas testemunhas nesta cidade. Claro, uma vez alguém
pretendeu ultrapassar os limites da intimidade... E eu não sou disso. O senhor
sabe.
ROBERTO ANDRADE – Ouviu o que eu disse, senhor Ricardo Salvatierra...
RICARDO SALVATIERRA – Senhor Roberto Andrade, hoje as coisas não
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me saíram como planejei. Definitivamente. Não sei se a razão é o tempo, os
astros ou esta chuva que cai. Ou a dona da pensão onde eu vivia. Imagine o
senhor, a desgraçada me despejou justo quando a empresa encarregou-me
deste trabalho. Agora, se a empresa me tivesse adiantado o pagamento, sua
mãe teria entrado por esta porta como uma flor esplendorosa. Mas essas não
são as condições que vigoram entre a empresa e os empregados. Sequer conse-
gui um banheiro público, um lugar solitário onde pudesse trocar-me. Então,
precisei vir assim, sem sua mãe encarnando meu corpo, minha alma. Por favor,
não fale com a empresa, porque me despediriam também. Necessito ganhar
algum dinheiro para alugar um cantinho qualquer onde viver. Sou um homem
só, sem mulher nem família. Por favor, senhor Roberto Andrade. Deixa-me
realizar o trabalho que encomendou... Permita-me ser sua mãe!
ROBERTO ANDRADE – Não poderia. É melhor que vá embora.
RICARDO SALVATIERRA – Acha-me feio?
ROBERTO ANDRADE – Como?
RICARDO SALVATIERRA – Não sei... Sua mãe era bonita e o senhor pode
pensar que eu não poderia alcançar a sua beleza.
ROBERTO ANDRADE – Por favor!... Saia agora mesmo!
RICARDO SALVATIERRA – Está bem... Se o senhor quer assim... Vou-me
embora... (Torna a beliscar a comida.) Vou ver um filme.
ROBERTO ANDRADE – Já basta! Pare de beliscar a comida. Esta ceia eu
preparei para a minha mãe não para o senhor!...
RICARDO SALVATIERRA – Perdoe-me. Tenho tanta fome. Vim sem co-
mer justamente para que ela pudesse desfrutar sua ceia... (Pega a maleta e se dirige
à porta, mas pára e fica olhando a fotografia de Vivien Leigh.) Formosa mulher. Eu a
admiro tanto quanto o senhor. Renomada e esquecida atriz do cinema. 1940...
50... Sim... Foi uma época inesquecível. Mas houve um momento em que tudo
era branco e preto. Os filmes, as pessoas. Antes, as pessoas queriam ou não.
Tinham voz ou eram mudas. Em troca, nestes tempos de dilúvio, nunca se
sabe até que ponto alguém é querido ou odiado... Eu creio que tudo começou
com a cor. O tecnicolor mudou a vida das pessoas. Nunca viu o filme “Uma
Eva e dois Adões”?... Não pude deixar de rir. Recentemente a Metro tentou
colorir o filme. E sabe o que aconteceu? De lá da tela, Marilyn Monroe se opôs
ameaçadora: “Se me salpicarem com essa porcaria direi quem ordenou meu
assassinato...” Que lhe parece? (Pausa. Olhando de novo a fotografia.) O senhor
gostava muito dela?
ROBERTO ANDRADE – Quero querê-la, senhor Salvatierra... (Nostálgico.
Perseguindo um cheiro no ar, aproxima-se da janela.) Às vezes creio que uma dessas
belezas de salto alto que transitam ali embaixo, pelas ruas, é minha mamãe que
vem ao meu encontro... (Inclina-se emocionado frente à janela, estirando uma mão para
fora.) Mamãe!
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RICARDO SALVATIERRA – Tenha cuidado, pode cair!
ROBERTO ANDRADE (Emocionado.) Entrou na cabine telefônica!... Seu dedo
disca um número... Meu número! (Soa a campainha do telefone. Olha  o aparelho e
corre para atender.) Alô... Mamãe, é você?... Diga algo!... Quero ouvir tua voz!
RICARDO SALVATIERRA – Incrível.
ROBERTO ANDRADE (Deixa o telefone e volta à janela.) Pobrezinha!... Está
muito emocionada, quase não consegue falar... Mamãe!... Vem ao meu encon-
tro... Mamãe!... Entrou no edifício... sobe as escadas... Agora entra no elevador.
Olha-se ao espelho e se agita sua beleza... Os saltos dos seus sapatos se fun-
dem no meu corpo e meu sangue ri, acelerando as batidas do meu coração!...
RICARDO SALVATIERRA (Cantando como mulher.) – Suave brisa da manhã... Suave
brisa da janela... Vou em busca do meu menino adorado... Meu menino adorado!
ROBERTO ANDRADE (Reagindo.) Não, essa não é a canção que ela teria
cantado!
RICARDO SALVATIERRA – Essa canção foi incluída no roteiro a seu pedi-
do. (Tira do bolso do paletó várias folhas de anotações. Examina-as.) Deixa-me ver...
ah, sim... aqui está. É a mesma canção que cantei há pouco.
ROBERTO ANDRADE – Então, o roteirista da empresa se enganou.
RICARDO SALVATIERRA – Mas é fácil de corrigir. (Protestando em voz bai-
xa.) Esses roteiristas de hoje em dia querem sempre roubar a cena dos perso-
nagens à realidade... Obrigam-nos a fazer coisas sem pé nem cabeça. Acredi-
tam que escrever para a realidade é o mesmo que escrever para a ficção. (Revi-
sando o roteiro. Pega um lápis disposto a copiar.) Vamos ver. Como era essa canção
que sua mãe cantava?...
ROBERTO ANDRADE (Grave.) Quer que eu continue fazendo papel ridículo,
senhor Salvatierra. Não lhe basta ouvir-me falar!... Quer ouvir-me cantar também!
RICARDO SALVATIERRA – Por favor, não se ofenda. Eu vim para ajudá-lo.
Eu vim para tornar seu sonho realidade.
ROBERTO ANDRADE – Vá embora!... Já basta!... Deixe-me só!... Não me
faça de palhaço. (Cai a máscara que lhe cobre o nariz e a boca.) Perdão. (Recolhe a
máscara e tenta colocá-la de novo
 juntando os cordões atrás da cabeça. Não consegue. Descontrolado, tenta justificar-se.) Tem
que perdoar-me. Essas coisas... que vendem agora... não são de boa qualidade...
RICARDO SALVATIERRA (Surpreendido) –  O senhor não é “chingo”, se-
nhor Andrade! O senhor
é um homem normal! Com seu nariz completo... Seus lábios. E o senhor nos
disse o contrário do que é. Por que se comporta como um “chingo”?... Ou é
hereditário o seu mal?
ROBERTO ANDRADE – Deixa-me explicar... Eu não sou um “chingo” de
verdade!
RICARDO SALVATIERRA – Estou vendo... Quer brincar?... Ou também é
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um ator como eu? Nunca o vi na empresa. Ou pertence ao pessoal clandesti-
no? Ou à vil concorrência?...
ROBERTO ANDRADE – Não, senhor Salvatierra!... Deixe-me esclarecer a
situação!
RICARDO SALVATIERRA (Sentindo-se progressivamente injuriado.) Fale!... Fale
normalmente... Vamos, quero ouvir sua verdadeira voz. Por que essa simula-
ção? Ou apenas quer tirar um sarro da minha cara?... Entendo. O senhor é
desses clientes que causam a maior canseira à empresa com problemas que
não têm. Um cliente ocioso!...
ROBERTO ANDRADE – Nunca, nada disso!... Acontece que eu...
RICARDO SALVATIERRA – Há alguém rindo por trás das paredes?... (Golpeia
com o punho uma parede.) Um olho vendo por um buraquinho?... (Com a ponta do
lápis bate na parede.) Assim foi que, esta manhã, não só me molhou a chuva, não
só me despejaram da pensão, mas também um senhor jogador de bobagens...
convidou-me a uma representação onde não existe drama... e sim pura comédia.
ROBERTO ANDRADE – Não!... Não!... Se o senhor me deixasse contar a
verdadeira razão do meu problema... A desgraça da minha vida!...
RICARDO SALVATIERRA – Haja dia como este que me tocou hoje! (Pegan-
do a maleta.) Bem, senhor Roberto Andrade. Terminou a função. (Estendendo a
mão.) Pague-me...
ROBERTO ANDRADE – Mas o senhor não atuou!...
RICARDO SALVATIERRA – É como se o tivesse feito. No contrato está
claro. (Tira de outro bolso um maço de papel. Lendo.) “De não efetuar-se a represen-
tação  por razão de dois ou mais dados não facilitados anteriormente pelo
contratante à empresa, o dito contrato ficará rescindido, devendo o contratan-
te pagar ao intérprete os honorários profissionais estabelecidos na cláusula 2”.
ROBERTO ANDRADE (Desesperado.) Eu não posso perder essa oportunida-
de da minha vida!... Quero encontrar-me com minha mãe! Faça-o por mim,
senhor Salvatierra! O psiquiatra foi quem me recomendou. Sou um homem
atormentado. Tentei o suicídio várias vezes. Não consigo apagar da minha
mente o “chingo” que imagino ser. Entre no banheiro e troque-se! Ou faça-o
aqui, diante de mim mesmo. Não me importa. Mas encarne minha mãe! Por
favor!... (Agarrando-se ao paletó de Ricardo Salvatierra.) Mamãe!...
RICARDO SALVATIERRA – Que está acontecendo com você? Tire as mãos
de cima de mim!...
ROBERTO ANDRADE – Compreenda... Este encontro com ela pode ser
grandioso... Mamãe!...
RICARDO SALVATIERRA – Vamos!... Deixe-me!... Eu não sou sua mãe!
(Empurra Roberto Andrade, que cai ao solo.)
ROBERTO ANDRADE – Ai! (Tenta pôr-se de pé, subindo como um gato pelo corpo
de Ricardo Salvatierra, que retrocede atônito.) O senhor... O senhor, senhor Salvatierra,
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pode ajudar-me a resolver meu problema!... Mamãe!
RICARDO SALVATIERRA (Fugindo de Roberto Andrade.) Que está acontecen-
do? Ficou louco?... Não me toque!
ROBERTO ANDRADE – Mamãe! (Agarra-se às pernas de Ricardo Salvatierra.)
Mamãezinha!
RICARDO SALVATIERRA – Solte-me!... Não sou, nem vou ser sua mãe!...
Não posso tornar-me cúmplice de um engano. O senhor nunca informou à
companhia que era um “chingo” imaginário. (Gritando.) Eu vim atuar para um
“chingo” de verdade, não um “chingo” de mentira! Pague-me ou serei eu quem
vai chamar a empresa para que o intime!
ROBERTO ANDRADE – Não, isso não! (Levanta-se do chão. Sossegado.) Por
favor... Não se moleste! Perdoe a cena... Mas... Mas não pude me conter... De
repente senti um perfume de mulher no ambiente e pensei que o senhor fosse
minha mãe... Que se disporia a ser minha mãe.
RICARDO SALVATIERRA (Sentencioso.) Pague-me...
ROBERTO ANDRADE – Pagarei imediatamente. (Tira um talão de cheques e
começa a preencher um cheque.)
RICARDO SALVATIERRA (Pegando o cheque. Olha-o.) Um cheque? O acorda-
do é que seria em espécie...
ROBERTO ANDRADE – Não tenho dinheiro em espécie.
RICARDO SALVATIERRA – Está bem. Deixe estar. Vou sacar agora mesmo
no banco. (Olhando o cheque.) Espera... Não está assinado.
ROBERTO ANDRADE – Desculpe... Os nervos distraíram-me... (Faz outro
cheque e o assina. Entrega o cheque a Ricardo Salvatierra.) Tudo bem?...
RICARDO SALVATIERRA (Examinando o cheque.) Tudo bem... Por enquan-
to. Bom dia, senhor Roberto Andrade. (Pega o guarda-chuva e a maleta. Fica olhan-
do compassivo o aspecto deprimido de Roberto Andrade.) Que desfrute a ceia, apesar
da ausência da sua mãe.
ROBERTO ANDRADE – Perdoe-me pelo incômodo, senhor Salvatierra.
Ricardo Salvatierra sai, fechando a porta atrás de si. Roberto Andrade caminha entristeci-
do até a janela. Passeia o olhar pela imagem da cidade. Em seguida, cobre a janela com a
cortina. Senta-se à mesa. Fica olhando a fotografia de Vivien Leigh. De repente, em meio à
penumbra, ouve-se a voz de uma mulher.
VOZ DE MULHER – “Carinho, pode desligar o rádio, por favor?”
ROBERTO ANDRADE: Sim, mamãe.

Cena 2

Roberto Andrade continua sentado à mesa, ensimesmado. A luz de um projetor de filmes cai
cintilante sobre a cortina da janela. São projetadas algumas imagens de “E o Vento Levou”. Ouve-
se que chamam à porta e Roberto Andrade se levanta. Vai a um canto e apaga o projetor de cinema.
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ROBERTO ANDRADE (Abrindo os olhos) Quem é?
VOZ DE MULHER – Scarlett O’ Hara!
ROBERTO ANDRADE – Não pode ser...
VOZ DE MULHER – Sim, pode ser. Abra a porta e verá...
ROBERTO ANDRADE – Estou indo! (Vai à porta e a abre em câmera lenta.) Mamãe!
No umbral aparece Vivien Leigh, elegantemente vestida, com roupa branca de aristocrata do
antigo sul norte-americano. Uma cabeleira negra azeviche cai sobre os ombros. Em uma mão traz
o guarda-chuva, enquanto na outra traz uma maleta e duas estatuetas do Oscar da Academia.
RICARDO SALVATIERRA (Simulando voz de mulher.) Meu filho, bem-aventu-
rados os olhos que o vêm!
ROBERTO ANDRADE (Incrédulo.) – É você de verdade? Não é parte do filme?
RICARDO SALVATIERRA (Estranhando.) – Por que fala desse jeito?...
ROBERTO ANDRADE (Cobrindo a boca e o nariz.) Lamento... Não sei falar de
outro modo. (Abraça Ricardo Salvatierra irrompendo o pranto.) Mamãe!... Mamãe!...
Até que enfim!
RICARDO SALVATIERRA (Incomodado.) – Não me convida a entrar?
ROBERTO ANDRADE – Sim, claro. Entre, mamãe.
RICARDO SALVATIERRA (Entrando.) – Que aguaceiro... Ainda bem que me
ocorreu trazer este belo guarda-chuva.
ROBERTO ANDRADE – Permita-me. (Pega o guarda-chuva e se dirige à janela.
Abre a cortina e pendura o guarda-chuva no batente. Emocionado, volta-se para Ricardo
Salvatierra.) Posso te dar um beijo?
RICARDO SALVATIERRA – Ainda não. Deixa ajeitar-me. (Caminha examinan-
do o entorno enquanto se despoja de umas luvas vermelhas.) Fiquei encantada com este
apartamento... Tem um não sei quê... Mas claro, parece um set de filmagem.
(Coloca as estatuetas do Oscar sobre a mesa.) Hummm... Esta ceia parece deliciosa...
(Começa a beliscar a comida.) Assado negro... Salada césar... E codornas ao vinho...
As receitas de um chef!
ROBERTO ANDRADE – Oh, mamãe! Fico tão emocionado por você estar aqui!...
RICARDO SALVATIERRA – Não me oferece algo para beber?
ROBERTO ANDRADE – Que gostaria de tomar?
RICARDO SALVATIERRA – Qualquer coisa que afaste o frio do meu cor-
po... Um brandy não estaria mal.
ROBERTO ANDRADE – Em seguida, mamãe. (Procurando no bar.) A garra-
fa... Onde a deixei?... A taça... (Serve de uma garrafa em uma taça.) Aqui está.
RICARDO SALVATIERRA – Obrigada... Brindamos?
ROBERTO ANDRADE – Oh, sim, claro! Estou tão emocionado que nem sei
por onde começar. (Volta ao bar e serve uma dose em outra taça. Retorna à  frente de
Ricardo Salvatierra. Brindam.) Pelo teu regresso. (Ansioso.) Posso te dar um beijo?
RICARDO SALVATIERRA – Rapaz! (Esquivando-se.) Como é que nestas pa-
redes nuas não tem  nada meu?
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ROBERTO ANDRADE (Apontando.) – Tenho tua fotografia....
RICARDO SALVATIERRA (Abre a maleta de onde retira vários cartazes.) – Refi-
ro-me aos cartazes de meus filmes.
ROBERTO ANDRADE (Como um menino emocionado.) – Você é estrela do cine-
ma? De verdade?
RICARDO SALVATIERRA – Naturalmente. Não sabia? (Falando com sua pró-
pria voz.) foi isso que se combinou no roteiro...
ROBERTO ANDRADE – Sim, claro... Tinha esquecido.
RICARDO SALVATIERRA (Voltando rapidamente ao papel de mulher.) – Meu
filho, eu gostaria tanto que este nosso encontro fosse filmado pela Metro-
Goldwyn-Mayer... Nossa história seria imortal nas mãos de John Huston. (Co-
meça a ouvir-se a música de “E o Vento Levou”. Uma brisa entra pela janela e agita os
cabelos e as roupas dos personagens.)
ROBERTO ANDRADE (Estendendo as mãos.) – Posso te dar um beijo?
RICARDO SALVATIERRA (Em aparte.) – Oh não, seria horrível que Vivien Leigh
fosse beijada por um “chingo”... (Sentando-se à mesa.) Ceamos?
ROBERTO ANDRADE – É o meu desejo. Tudo isso eu preparei para você.
(Sentando-se à mesa também.) Mamãe, hoje é o domingo mais feliz da minha vida...
RICARDO SALVATIERRA (Comendo vorazmente.) – Na verdade isto é muito
saboroso...
ROBERTO ANDRADE (Com suspeita.) – Pensei que você fosse dizer... Refinado.
RICARDO SALVATIERRA – Oh, sim... Refinado! Perdão, mas quando uma
diva chega ao Trópico perde os modos. O mesmo acontecia com Ava Gardner
quando ia a Havana...
(Mudando o assunto.) Você sentiu falta de mim?
ROBERTO ANDRADE – Por todos estes anos senti muita falta de você.
RICARDO SALVATIERRA – Eu sei... Mas você há de compreender que eu
não podia suspender as filmagens. Tem que entender... A vida de uma estrela é
muito atarefada... Iluminar o mundo não é fácil.
ROBERTO ANDRADE (Timidamente.) – No princípio, me consolava sonhando
com você...
RICARDO SALVATIERRA – Conte-me esse sonho.
ROBERTO ANDRADE (Sonhando.) – Você chegava em um trem, que vinha a
toda velocidade. O trem uivava pelo caminho como um degolado em meio da
noite. Mas, de repente, um resplendor trouxe a manhã de um novo dia. Seu
rosto apareceu em uma janelinha. Respirando a brisa fresca de um prado ver-
de... Os camponeses deixavam de arar a terra e gritavam... Ali vai Vivien Leigh!...
Ali vai!... Alguém lhe perguntava à distância: “Aonde vai, senhora Leigh?” E
você respondia: “A Puerto La Cruz... Vou banhar-me na praia Colorá!”... En-
quanto eu te olhava prisioneiro e triste, da porta de uma casa longínqua. Você
sorria ao ver-me e me saudava com um lenço branco. Eu me desprendia e
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voava como um anjo nu... Mas entre as nuvens via-me sem asas e te pedia aos
gritos que me desse de mamar... Então, despias um formoso seio e me ama-
mentava com o leite morno do teu coração. O leite se derramava pela minha
boca enquanto você me cantava aquela canção que eu tanto gosto...
RICARDO SALVATIERRA (Cantando.) Formoso fruto do meu ventre... Tua
mãe consolará a tua boca... bebe e chupa esse néctar que te consola...
ROBERTO ANDRADE – Mas o leite começava a derramar entre minhas
pernas... e eu morria de vergonha...
RICARDO SALVATIERRA – Espera... Isso que me está contando é de um
dos meus filmes.
ROBERTO ANDRADE – Sim?
RICARDO SALVATIERRA – Claro. Um filme que fiz com Luis Buñuel...
ROBERTO ANDRADE – Você fez um filme com Luis Buñuel?
RICARDO SALVATIERRA – Sim. O único com quem não filmei é Román
Chalbaud. Mas temos planos de filmar o “Anjo Exterminador”...
ROBERTO ANDRADE – Que maravilha!...
RICARDO SALVATIERRA – Você podia fazer o anjo. Um anjo terrível.
ROBERTO ANDRADE – Mamãe... Por favor... Não tenho dotes de ator.
RICARDO SALVATIERRA – Pode aprender. Eu ensinarei... Espere. Está
fora de foco... (Com a mão em seu queijo, inclina-lhe a cabeça.)
ROBERTO ANDRADE – E o teu sonho?
RICARDO SALVATIERRA – Eu o vivi, como uma estrela eleita pelo destino.
Quando desci do avião em Los Angeles... Lá estavam todos me esperando...
Marilyn... Rita Hayworth... Greta Garbo... Humphrey Bogart... Marlon Brando...
Welles e o excêntrico Howard Hughes. O amigo pessoal de Jimmi. Então…
Tomei esse trem do seu sonho e fui direto para Nova York… À escola de inter-
pretação de Lee Strasberg. Estudei como uma louca... Até formar-me com altas
qualificações. Sabe qual foi o exercício que me destinaram para a graduação?
Fazer uma galinha manca em um quintal minado pelos coreanos...
ROBERTO ANDRADE – Incrível...
RICARDO SALVATIERRA – Depois vieram os contratos... Os filmes... En-
fim... O estrelato. A Consagração da Primavera. Meu nome era disputado por
todas as companhias cinematográficas... A Metro brigava com a Fox... A Fox
brigava com a Metro... Ainda que eu sempre tivesse fraqueza pelas propostas
brincalhonas do senhor Mayer...
ROBERTO ANDRADE – Não teve que suportar muito trabalho?
RICARDO SALVATIERRA – Não, disso padeceram os latinos. Pedro
Armendáriz, Anthony Quinn. Por isso Maria Félix não quis ir a Hollywood e
preferiu ficar nos estúdios Churubuscos... Em companhia do melancólico
Agustín Lara. Eu, pelo contrário, optei pela companhia de Jimmi, que não só
me protegia, como me levava ao Texas para ver a exploração dos seus poços
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de petróleo... Ah, era um encanto. Clark Gable o invejava...
ROBERTO ANDRADE – Mamãe... Agora quero te contar outra coisa... O
pior. (Cabisbaixo.) Meu tio se aproveitou de sua ausência. Abusou de mim...
RICARDO SALVATIERRA – Que barbaridade!
ROBERTO ANDRADE – Queria que eu fosse como ele. Quando eu resistia,
me ameaçava: “Fala como ‘chingo’, se não te transformo em um de verdade”.
Imagine, desde menino tenho sido o bobo da aldeia. Na escola, no ginásio.
Nunca tive noiva e jamais me casei...
RICARDO SALVATIERRA (Levanta-se violentamente da mesa com uma faca na
mão.) – Desgraçado!... Onde está esse bruto?
ROBERTO ANDRADE – No povoado, com os asnos!
RICARDO SALVATIERRA – Por favor não grite, a imprensa pode apare-
cer... E tirar proveito escandaloso desta situação. Vamos ver, conte-me mais...
ROBERTO ANDRADE – Disse que você me abandonou para seguir um
homem que não era meu pai.
RICARDO SALVATIERRA – É uma calúnia!... Vou lhe contar a minha ver-
são dessa história. Quando te deixei nas mãos do seu tio... Eu o fiz com a idéia
de buscar fortuna para todos. Havia conhecido Jimmi, o engenheiro do petró-
leo. Esse belo ruivo, de traços albinos, incentivou-me a deixar a aldeia e ir a
Hollywood com ele. Me converteria numa estrela do cinema. Faria filmes e
seria famosa... E assim, ganhei o Oscar... Não um... Mas dois... Para a inveja de
todos... Depois regressaria e iríamos viver em Beverly Hills. E aqui estou, vim
buscar-te. (Solene.) Vamos, meu filho. Tara nos espera com suas plantações de
algodão em flor...
ROBERTO ANDRADE – Que lindo... Viver juntos... Poderíamos convidar
papai?
RICARDO SALVATIERRA – Não, em Beverly Hills não pode viver um
“chingo”. Seria um escândalo!
ROBERTO ANDRADE – Papai também é como meu tio?
RICARDO SALVATIERRA – Não, por deus!... Ouça... Tenho um plano para
livrar-te dessa maneira de falar!...
ROBERTO ANDRADE – Qual, mamãe?
RICARDO SALVATIERRA (Tirando a peruca feminina e falando normalmente.) –
Primeiro deve pagar-me o cheque sem fundos.
ROBERTO ANDRADE (Alucinado.) Mas você é minha mamãe!
RICARDO SALVATIERRA – Pare de viadagem. Eu não sou sua mamãe.
Pague-me!
ROBERTO ANDRADE – Mas você a faz tão bem. Tudo saiu como estava
pautado no roteiro... A situação é perfeita... Que acontecimento!... Mas isto
precisa chegar a um fim... Não pode ficar inconcluso!
RICARDO SALVATIERRA (Ameaçador.) Pague-me!
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ROBERTO ANDRADE (Desolado, sem saber o que fazer.) – Senhor Salvatierra,
desde que cheguei nesta cidade, a única coisa que tenho feito é tentar solucio-
nar meu problema. Só pude estudar por correspondência... Não suportava
ver-me interrogado pelo professor frente a uma classe repleta de ouvidos cu-
riosos e olhares gozadores... Sabe qual é minha profissão? Colar selos no cor-
reio... É um trabalho ideal para um “chingo”... Permanece o tempo todo com
a língua ocupada...
Entre a saliva e a goma transcorre o espaço do meu tempo... Enfim, senhor Salvatierra,
não tenho dinheiro. Gastei tudo para solucionar o meu problema... Agora, se espe-
rar até o fim do mês, poderei recompensá-lo com parte do meu salário...
RICARDO SALVATIERRA (Avança com a faca.) – Embrulhão... Vou te trans-
formar em um “chingo” de verdade!
ROBERTO ANDRADE (Num esforço, segura a mão armada.) Não, por favor!
Não me ameace como fazia meu tio!...
(Neste momento, cai uma garrafa de vinho e salpica o vestido de Vivien Leigh.)
RICARDO SALVATIERRA (Retomando a atuação.) Oh, não! E agora, como
filmarei a cena final de “E o Vento Levou?”
ROBERTO ANDRADE (Acompanhando-o na representação.) Perdoa... Mamãe...
Que lástima... Não foi culpa minha... Estes acidentes só acontecem aqui. Mas
não se preocupe... Vou buscar um tira-manchas...
RICARDO SALVATIERRA – Não, uma costureira! Preciso que refaçam o
meu vestido. Caso contrário... Mando bloquear o Puerto de la Guairá... O
aeroporto internacional Simón Bolívar.
ROBERTO ANDRADE – Não é para tanto. Espera um momento... Já volto.
(Sai para o aposento ao lado.)
RICARDO SALVATIERRA – Ronald Reagan me advertiu... “Garota, como
pode pensar em ir à Bolívia?”. “À Venezuela, Ronald...”, esclareci. “É a mesma
coisa. Um território de selvagens”. Tinha razão, o puritano...
ROBERTO ANDRADE (saindo do aposento com um vestido idêntico ao de Vivien
Leigh.) Olha. Aqui está o seu vestido.
RICARDO SALVATIERRA – Que maravilha!... Obrigada, filho meu... Isso é
um sucesso. (Abraça-o. De repente, lhe dá um beijo.) Obrigada...
ROBERTO ANDRADE (Deslumbrado.) Até que enfim, me beijou! Me deu um
beijo!... (Reagindo.) Espere... Acho que encontrei uma solução. O senhor me
disse que não tem onde morar.
RICARDO SALVATIERRA – Sim...
ROBERTO ANDRADE – E que não tem mulher, nem família...
RICARDO SALVATIERRA – Sim...
ROBERTO ANDRADE – E que a empresa pode despedi-lo... Se não fizer
bem o seu trabalho...
RICARDO SALVATIERRA – Sim...
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ROBERTO ANDRADE – Então, fique morando aqui! Seria uma forma de
pagá-lo pelos serviços prestados.
RICARDO SALVATIERRA (Pensando, deixa cair a faca no chão.) – Essa idéia me
parece excelente! (Eufórico.) Bendito seja Deus! Sempre sonhei em morar num
estúdio cinemato... Perdão, em um apartamento como este... Quando a empresa
me encarregou de representar o papel de Vivien Leigh me senti acariciado... E
disse pra mim mesmo que certamente encantaria o seu filho...
ROBERTO ANDRADE – Achei estupenda sua representação... O senhor a
interpertou de modo formidável... Mas há um detalhe que não dá pra engolir,
senhor Salvatierra...
RICARDO SALVATIERRA – Qual?...
ROBERTO ANDRADE – Um detalhe de maquiagem...
RICARDO SALVATIERRA – Sim?... E qual seria?
ROBERTO ANDRADE – O vermelho dos lábios!
RICARDO SALVATIERRA – Não lhe agrada?
ROBERTO ANDRADE – Eu gostaria que fosse mais púrpura...
RICARDO SALVATIERRA – Caramba!... Terminou o meu batom!
ROBERTO ANDRADE – Eu tenho um... Vou buscar. (Dirige-se a uma mesinha,
abre a gaveta e tira um batom.) Olha aqui. Vermelho sangue. (Sorrindo.) Como o
que você usa no filme. (Aproximando-se de Ricardo Salvatierra.) Permite?
RICARDO SALVATIERRA – Sim, como não!
ROBERTO ANDRADE (Pintando-lhe os lábios.) – Sabe, eu uso sempre esse ba-
tom para representar a voz de minha mãe. Então, sento-me frente ao espelho e
acredito que sou ela... É quando sua voz aflora na minha garganta exatamente
como o senhor a imita... (Começa a pintar os próprios lábios. Em seguida imita a voz de
mulher.) “Carinho, pode desligar o rádio, por favor?”  (Desenvolve um solilóquio de um
dos filmes de Vivien Leigh.) E assim tenho dialogado todos esses anos com ela.
RICARDO SALVATIERRA – Que ótimo... É um exercício extraordinário.
Pena que não possa usá-lo para falar normalmente...
ROBERTO ANDRADE (Desvairado.) – Agora me permite que lhe dê um beijo?
RICARDO SALVATIERRA (Fugindo.) Epa! Cuidado... Espero que o seu pro-
blema tenha a ver só com “la chinguera”... Porque como lhe disse... Eu não sou
desses!... Quem o beijou há pouco foi sua mãe... Não eu...
ROBERTO ANDRADE – Há, há, há.
RICARDO SALVATIERRA – Que interessante... Nunca ouvi um “chingo” rir.
ROBERTO ANDRADE – Está gozando com minha cara?
RICARDO SALVATIERRA – Não... Perdoe-me.
ROBERTO ANDRADE – Por quê?
RICARDO SALVATIERRA – Por tê-lo ameaçado com a faca...
ROBERTO ANDRADE – Não tem importância. Começamos?
RICARDO SALVATIERRA – Bem, está sabendo, se não cumprir... Vai se
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meter em problemas... Pode ser embargado... Pode ir pra cadeia por assinar
cheque sem fundo.
ROBERTO ANDRADE – Não se preocupe. Este apartamento já é a sua
casa. Termine a atuação... Quero... Quero saber qual é o plano que me libertará
desse modo de falar. (Toca o telefone. Vai até ele e o pega intrigado.) Alô... Sim... Da
parte de quem? Um momento... (Passa-o a Ricardo Salvatierra.) É da empresa
que o estão chamando.
RICARDO SALVATIERRA – Alô... sim, senhor gerente... Tudo transcorreu
como estava previsto... Parecia cinema, a cada minuto... Já passamos pelo clí-
max da página dez... E a progressão dramática que se desprendia da página
vinte e cinco... Saiu estupenda... Enfim, senhor gerente, o roteiro foi um êxi-
to... Nem Seinfeld o teria planejado e escrito melhor... Claro... O único erro foi
a canção... Mas pode ser corrigido... No falta mais... Como o senhor quiser,
senhor gerente... Serei pontual, senhor gerente... Até logo, senhor gerente. (Olha
seu relógio.) Senhor  Andrade, a sessão agendada com o senhor já terminou...
Devo desempenhar outro papel... Esperam por mim... É ordem da empresa.
ROBERTO ANDRADE (Desconcertado.) Não pode ser...
RICARDO SALVATIERRA – Se quiser... Pague-me depois...
ROBERTO ANDRADE (Entristecido.) Mas eu não quero que o senhor vá
embora.
RICARDO SALVATIERRA – Na verdade, eu gostaria de não ir-me... (Vai à
janela e pega o guarda-chuva.) Há pouco, quando saí furioso do banco... Disse pra
mim mesmo: “vou matar esse desgraçado... Vou matar...” Mas, em seguida,
cruzando a rua, pensei que o senhor desejava tanto livrar-se do seu mal... Como
eu desejo ainda ser uma estrela do cinema... E falei pra mim mesmo:   “Que
diabo! Vou satisfazer esse sujeito... Vou representar sua mãe... Vesmo que não
tenha fundos...”
(Tira um lenço e começa a limpar a maquiagem do rosto.) ...Mas agora a única coisa
que me resta é meu trabalho, senhor Andrade. E eu não posso perdê-lo. Vou
confessar uma coisa... Eu quero ir a Hollywood... Quero ser como essas estre-
las antigas do celulóide... Mesmo que seja um pouco tarde... Mas vou tentar...
Sabe... Aceitaram-me no Actor Studio para o curso do verão...
ROBERTO ANDRADE (Com lágrimas nos olhos.) – Não se vá. O senhor é a
minha última esperança.
RICARDO SALVATIERRA – Não diga isso... Existem outros atores...
ROBERTO ANDRADE – Não, estou convencido de que o senhor é minha
salvação. Revele-me o plano que me libertará.
RICARDO SALVATIERRA – Eu lhe contarei...
ROBERTO ANDRADE – Não, com palavras não. Atue... E eu o acompanharei.
RICARDO SALVATIERRA (Olhando para o relógio.) Não tenho tempo. (Começa a
tirar o vestido.)
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ROBERTO ANDRADE – Por favor... Não se despoje de minha mãe...
RICARDO SALVATIERRA – Não tenho outro remédio, senhor Andrade...
ROBERTO ANDRADE – Mas o senhor logrou o seu objetivo, senhor
Salvatierra... Encarnou Vivien Leigh. Mais ainda... Sentiu-se como em
Hollywood... Eu, pelo contrário, continuo sendo o mesmo. Nada de novo acon-
teceu na minha vida... Nem mesmo neste filme que protagonizamos juntos...
RICARDO SALVATIERRA – Compreenda, sua mãe já não é importante.
(Vira-lhe as costas guardando a roupa de mulher dentro da maleta.) Seu problema é
com seu tio. Compreende? Se eu ficasse, precisaria interpretar o seu tio...
ROBERTO ANDRADE (Sacando uma pistola do bolso da calça. Grave.) Então,
faça isso. Interprete-o!
(Em um tenso suspense, Ricardo Salvatierra começa a girar em torno de Roberto Andrade
com as estatuetas do Oscar.)

Cena 3

Roberto Andrade, vestido com a nova roupa de Vivien Leigh, vai até a porta com a pistola
na mão e a fecha à chave. Volta-se apontando a arma para Ricardo Salvatierra.
ROBERTO ANDRADE – Vamos, atue, senhor Ricardo Salvatierra.
RICARDO SALVATIERRA (Levantando as mãos.) – Mas, isto é insólito. Não
posso atuar sob coação...
ROBERTO ANDRADE (Bruscamente nervoso, pega o chapéu que está pendurado à
porta e o atira ao outro.) – Vamos, coloque esse chapéu. Depressa!
RICARDO SALVATIERRA (Aterrorizado, pega o chapéu no ar.) – Está bem, vou
atuar... Mas deixe de me apontar essa pistola.
ROBERTO ANDRADE – Rápido! Já perdi muito tempo...
RICARDO SALVATIERRA (Põe o chapéu e começa a falar como “chingo”.) – Por fim
chegou... Pensei que você não ia voltar nunca mais.
ROBERTO ANDRADE (Falando como sua mãe.) – Onde está nosso filho?
RICARDO SALVATIERRA (Reagindo no seu tom normal.) – Queria dizer meu
sobrinho, senhor Andrade... O senhor me disse que eu era seu tio...
ROBERTO ANDRADE (Voltando a falar com um “chingo”.) Na verdade é meu pai...
RICARDO SALVATIERRA (Desconcertado. Em um aparte.) Meu Deus, nas mãos
de que louco fui cair.
ROBERTO ANDRADE (Em seu papel de mulher.) – Dê uma explicação de tudo
o que aconteceu entre você e Roberto...
RICARDO SALVATIERRA – Vivien... Posso te chamar de Vivien?
RIBERTO ANDRADE – Mas é claro... Pode me chamar de Vivien.
RICARDO SALVATIERRA (Em sua interpretação de pai.) – Não sei... Faz tem-
po que partiu da aldeia por um caminho de terra... Tinha cara de poucos ami-
gos... Até hoje não sei onde se encontra.
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ROBERTO ANDRADE – Encontra-se aqui, nesta cidade. Num tempo que
não lhe pertence. Procurando-me numa história que inventou para si mesmo.
Rodeado dessa época passada. (Tirando envelopes da gaveta da mesinha.) Escrevendo
cartas... Que eu nunca escrevi, para consolar-se... Inventando para mim um nome
e uma voz que não tenho... Não se dá conta?... (Apontando para a fotografia de
Vivien Leigh.) Esta que você vê na sua frente não é mais do que aquela velha
fotografia de uma atriz que já não existe... A mãe que tomou emprestada... Por
isso, o que tem feito ao longo de todos esses anos foi assistir de vez em quando
esse filme... Imaginando que a protagonista de “E o Vento Levou” seja sua mãe.
RICARDO SALVATIERRA – Lamento, Vivien, mas creio que a única res-
ponsável pelo ocorrido é você mesma.
ROBERTO ANDRADE (Dando-lhe uma bofetada.) – Não me calunie!... Você
nunca lhe disse a verdade... O mais grave é que o fez crer que era seu tio e não
o seu pai... Aristóbulo.
RICARDO SALVATIERRA (Alisando a  bochecha.) – Ah, me chamo Aristóbulo...
ROBERTO ANDRADE – Sim...
RICARDO SALVATIERRA – Espere um pouco... Como pai me chamo
Aristóbulo... E como tio?
ROBERTO ANDRADE – Aristófanes...
RICARDO SALVATIERRA – Mas... Essa é uma família de gregos!
ROBERTO ANDRADE – Sem brincadeiras, senhor Savatierra!...
RICARDO SALVATIERRA – Mas tudo isso é tão cômico!... (Voltando a falar
como “chingo”.) Deixa-me dizer uma coisa, Vivien. O que você nunca disse a
Roberto é que me abandonou por eu ser um “chingo” de verdade. Então, não
só me abandonou, como também me deixou com essa criatura recém-nasci-
da... Não tenho culpa por ele ter se acostumado a falar como eu...
ROBERTO ANDRADE – Mentira!... Você se entregou ao ciúme e o obrigou
a falar desse modo. Simplesmente porque queria vingar-se de mim. Acha que
não sofri o bastante ao seu lado? Meus ouvidos são testemunhas do meu pade-
cimento. Não suportava ouvi-lo falar sempre da mesma maneira... Na cozi-
nha... No banheiro... Na cama... No cinema... Era horrível!
RICARDO SALVATIERRA – Você nunca me falou nada... Jamais... Acreditei...
Eu pensei... Que você fosse feliz ao meu lado. Que gostava de ouvir-me cantar.
ROBERTO ANDRADE – Como poderia dizer uma coisa dessas?... Não que-
ria feri-lo... Acho... Acho que me enamorei de você por pena. Fingia... Não o
queria... Apenas tinha compaixão... E aconteceu o que tinha que acontecer...
Apareceu outro homem... E com ele o meu sonho de ser estrela do cinema.
RICARDO SALVATIERRA – Você é uma puta!
ROBERTO ANDRADE (Atirando com a pistola) – Desgraçado!
RICARDO SALVATIERRA – Ah! Atirou em mim... Atirou em mim de ver-
dade... Ai!..
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ROBERTO ANDRADE (Alvoroçado) – É minha vingança!... É a vingança de
mamãe... Vim socorrer meu filho... O fruto do meu ventre... Para resgatá-lo
desse ruído que perturba a respiração da sua mente. Filho meu, mamãe está
aqui para libertá-lo!
da sua mente. Filho meu, mamãe está aqui para libertá-lo!
RICARDO SALVATIERRA – Mas, senhor Andrade... Se era tudo teatro...
Por que levou tão a sério?... Ai, meu deus, estou sangrando!... Devo ir-me...
Preciso ir à casa de um médico... Posso morrer...
ROBERTO ANDRADE (Apontando insistentemente a pistola.) – O senhor não
vai a lugar nenhum...
RICARDO SALVATIERRA – Ai... por favor... deixe-me sair... Minha vida
corre perigo...
ROBERTO ANDRADE – É o que eu quero... Que você morra!...
RICARDO SALVATIERRA – Não!... Pedirei ajuda... (Vai à janela.) Socorro!...
ROBERTO ANDRADE – Pare de gritar!
RICARDO SALVATIERRA (Dispondo-se a chamar pelo telefone.) Chamarei a
empresa... Alguém precisa me socorrer...
ROBERTO ANDRADE – Deixe esse telefone!... Ninguém poderá vir em seu
socorro... O senhor é um homem só, como eu... (Liga o rádio. Ouve-se a música no
mais alto volume.) Agora ninguém poderá ouvi-lo... (Irônico.) Só a música da nos-
sa solidão...
RICARDO SALVATIERRA – Mas, por favor, que foi que eu fiz para merecer
isso? Eu não sou responsável pelo seu destino.
ROBERTO ANDRADE – Mamãe verá você morrer... Sentará no sofá e con-
templará sua morte lenta... Sua segunda morte... A mesma morte que lhe dei
na aldeia... Sente-se mamãe... Aqui. (Senta-se no sofá. Cruza as pernas. Com um
toque feminino.) Obrigada, meu filho... Você é muito amável... A ceia estava deli-
ciosa. Me convidas para um cigarro?... (Como “chingo”.) Sim... Como não... (Tira
o maço de cigarros do bolso da camisa, abre-o e extrai um cigarro lentamente. De novo
falando como mãe.) Oh, maravilhoso... É um Phillis Morris autêntico... (Como
“chingo”.) Veja-o morrer, mamãe... (Como mãe.) É a sobremesa, meu filho?...
RICARDO SALVATIERRA (Normal.) – O senhor é um demente...
ROBERTO ANDRADE – Sem ofensas, senhor Salvatierra... Continue atuando...
RICARDO SALVATIERRA – Não posso, nestas condições...
ROBERTO ANDRADE – Quer morrer de verdade?
RICARDO SALVATIERRA – Estou morrendo!...
ROBERTO ANDRADE – Não, ainda não... Essa ferida só o fará sangrar
lentamente...
RICARDO SALVATIERRA – Sádico...
ROBERTO ANDRADE (Como mãe.) Não ofenda o meu filho!...
RICARDO SALVATIERRA – Senhora!... Ouça-me... (Precipitando-se na atuação
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do “chingo”.) Não, mamãe... ele tem razão... Tornei-me um sádico... Invejo as
pessoas que não são como eu...Do fundo do meu coração eu queria falar como
as pessoas normais... Queria que a voz da minha alma tivesse harmonia... E
não esse eco estranho que me perturba... Que me enlouquece...
ROBERTO ANDRADE – Não diga à minha mãe o que eu não pensei...
RICARDO SALVATIERRA – Planejei tudo, mamãe... por isso me ocorreu
este plano... Matar meu pai pela segunda vez... Nesta representação... Só as-
sim... Acredito... Me libertarei dessa maneira de falar...
ROBERTO ANDRADE – Calado! Vamos... atue!...
RICARDO SALVATIERRA – Estou atuando... Eu sou você!...
ROBERTO ANDRADE – Assim não, preciso que atue como meu pai...
RICARDO SALVATIERRA – Não mesmo!... Não lhe darei a oportunidade
de me matar...
ROBERTO ANDRADE – Eu o matarei de qualquer maneira.
RICARDO SALVATIERRA – Neste caso... Não terá ninguém que o liberte... Que
o faça falar normalmente... Vamos, atire!... Mate-me de uma vez!... (Toca o telefone.
Cai um silêncio cheio de expectativas sobre os personagens.) Posso atender o telefone?
ROBERTO ANDRADE (Baixando a pistola. Acabrunhado.)  Atenda...
RICARDO SALVATIERRA – Alô... Sim, senhor gerente... Desculpe... De-
morei porque aconteceu um acidente... Nada grave... Acredito... O senhor sabe...
Na representação houve um disparo acidental... Não... Nada grave... Bem, sim...
Terá que mandar outro ator a esse lugar... Creio que não poderei ir nestas
condições... Obrigado, senhor gerente... Até logo. (Em voz baixa.) SOS... SOS...
ROBERTO ANDRADE (Diminui o volume do rádio e começa a tirar a roupa de
mulher.) Quer que o leve ao hospital?
RICARDO SALVATIERRA – Não é necessário... Vou sozinho.
ROBERTO ANDRADE – Vai me delatar?
RICARDO SALVATIERRA – Não... Acho que não...
ROBERTO ANDRADE – Deixa-me ajudá-lo... Posso levá-lo em meu carro...
Vamos até o estacionamento e o levo ao hospital... Na verdade... Não queria
feri-lo... Mas o senhor vê... Não sou um ator profissional, capaz de controlar
as emoções... Como todo amador, acreditei que a atuação fosse o prolonga-
mento da realidade...
RICARDO SALVATIERRA – Ah, meu Deus, sinto muita dor...
ROBERTO ANDRADE – Quer uma aspirina?
RICARDO SALVATIERRA – Quero ir-me embora daqui.
Toca a campainha da porta. Roberto Andrade volta-se surpreendido.
ROBERTO ANDRADE – Quem é?
VOZ EM OFF – A polícia!... Abra a porta e entregue a arma.
ROBERTO ANDRADE – O senhor me delatou...
RICARDO SALVATIERRA – Eu não; a empresa, senhor Andrade.
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ROBERTO ANDRADE – Alguma coisa o senhor disse ao telefone...
RICARDO SALVATIERRA – Estou ferido, senhor Andrade... Sou uma víti-
ma como o senhor.
VOZ EM OFF – Abra a porta, senão a derrubaremos!
ROBERTO ANDRADE (Delirando de novo.) Vou matá-lo, papai... Vou matá-lo
com minhas próprias mãos!... O senhor tem que morrer... (Avança na direção de
Ricardo Salvatierra. De repente se detém e vai até a cama. Levanta o colchão e pega uma
corda com um laço, que estava sob ele.
RICARDO SALVATIERRA – Vai matar-me! (Cambaleante, tenta fugir aproxi-
mando-se da porta. Põe-se a golpeá-la.) Socorro!... Tirem-me daqui! (Roberto Andrade
o pega pelos ombros e num esforço coloca-lhe a corda no pescoço.) Não, por favor, não!...
Socorro!... Tira essa corda da minha garganta... Soco...rro...
VOZ EM OFF (Golpeando a porta, por seu lado.) – Abra a porta!
ROBERTO ANDRADE (Estirando a corda.) Vou deixá-lo sem alento... Sem
respiração... Sem palavras... Nunca mais você dirá palavra alguma... Vou
condená-lo ao cinema mudo.
RICARDO SALVATIERRA – Não... Não...
ROBERTO ANDRADE – Morre... Morre... Desgraçado... Pai malvado...
(Ricardo Salvatierra desfalece. De repente, Roberto Andrade olha para a fotografia de
Viven Leigh pendurada à parede.) Está contente, mamãe?... (Se dá conta que falou
normalmente.) Posso falar como os outros... Minha língua se move dentro de
minha boca de maneira diferente... E este som que se ouve e se expande com
a brisa é um torrão de açúcar que se desfaz no mar da minha saliva... Oh, meu
Deus, nado em uma espuma de felicidade!... É a minha música... É uma onda
de música celestial que acaricia os meus ouvidos... E meus dentes riem como
os grãos de uma espiga dourada pelo Sol...
(Ri às gargalhadas.) Ah, ah, ah!... Estou rindo... Estou rindo e gosto de rir desse
modo... Rir como um aguaceiro infinito... Agora poderei dirigir-me às pessoas
e falar-lhes... Nomeá-las sem pena... Glorificando as palavras... Que brotam de
minha alma bem-aventurada... Olhar-me ao espelho... E descer ao fundo dessa
imagem à qual havia renunciado... Oh, mamãe, você, a partir de agora, viverá
eternamente no meu jardim de palavras... E todas as imagens dos seus filmes,
as descreverei sempre... Como se o seu filho fosse Deus no primeiro dia da
criação do mundo... Deus meu, sou livre!... Bendita seja a palavra que sai da
minha boca!... (Em delírio se aproxima da janela.) Mamãe! Mamãe!... Sou livre!
Abre-se a porta com violência  e imediatamente ouvem-se os disparos. Roberto Andrade
desaba no chão.

FIM
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El Chingo
Montagem do Teatro Kaus Cia. Experimental 

Direção: Reginaldo Nascimento
Atores: Robson Raga e Djalma de  Lima

Fotos: Júlio Cesar Landim
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Infiéis
Autor: Marco Antonio de la Parra

Tradução: Hugo Villavicenzio
Personagens: Felipe, Daniela, Andréia e Carlos

A encenação do texto Infiéis, do Teatro Kaus Cia. Experimental, 
dirigida por Reginaldo Nascimento  estreou em  6 de janeiro de 2006, 
no Centro Cultual São Paulo, Sala Paulo Emílio Salles. Temporada de 
6/1 a 12/2. A peça reestreou em abril de 2006, no Teatro Sérgio 
Cardoso, Sala Paschoal Carlos Magno. Temporada de 7/4 a 7/5. Em 
junho, o espetá-culo se apresentou em algumas unidades do SESC. 
Esse espetáculo teve uma nova reestréia dentro do Projeto Fronteiras 
– Repertório do Kaus, em fevereiro de 2007, na Sala Jardel Filho, no
Centro Cultural São Paulo. Temporada de 13/02 a 14 /03, terças e
quartas-feiras.

Atores: Amália Pereira, Robson Raga, Maritta Cury e Angelo 
Coimbra.

Cenografia e Trilha Sonora: Reginaldo Nascimento. 
Figurino: Teatro Kaus Cia. Experimental 
Iluminação: Vanderlei Conte.

Robson Raga, Maritta Cury 
Ângelo Coimbra e Amália Pereira

Foto: Júlio Cesar Landim
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PRIMEIRO ATO

No escuro, escuta-se o som das ondas do mar e o grasnar de gaivotas ao longe.
Com a luz, entra Carlos carregando nos braços o corpo inerte de Andréia. Deposita-o numa
das muitas camas que povoam o cenário, cobrindo-a com um lençol como a um cadáver.
Depois vai para um extremo do palco e senta-se em atitude contrita, esperando pelo começo
da peça. Cessa o barulho do mar. Felipe entra meio vestido, com recém-saído do banho e
entra no cenário, composto por inúmeras camas formando um labirinto. Vai até uma cama
central, onde termina de se trocar. Ele está aborrecido e com sono; começa a representar como
se estivesse defronte a um grande público.

FELIPE (ao público, excitado como num recital) –  Obrigado, muito obrigado. Nes-
ta noite, vou ler para vocês meus melhores poemas. Aqueles que fizeram su-
cesso neste país, o meu país, ao qual volto depois de todos esses anos. Canções
de amor e de morte. A dor de uma nação, de uma geração que modificou suas
vidas e seu jeito de amar diante da presença da morte. A cotidiana, não aquela
que olha de frente, mas a que fita de soslaio. Dedico estes versos da minha
terra aos eternos enamorados, aos que gostam de poesia.... (imita uma ovação e
espera pelo silêncio para continuar) “Chegaste do outro lado do mar / com tuas
mãos plenas de fogo / chegaste ferida de guerra / cansada e com sede / che-
gaste, a vida ainda latejante nos teus olhos / a tua voz, uma espada, rasgou o
céu cinzento / (gritando) Anjo terrível, te odiei / Anjo terrível, abençoei o
oceano que não foi capaz de te afogar, o inferno que não chamuscou tuas
penas.” (Daniela entra com lençóis e cobertores e fica fazendo as camas, lenta e cuidadosa-
mente. Aparenta ser uma perfeita dona-de-casa que os gritos de Felipe interrompem)
DANIELA – Felipe, você está outra vez gritando no banheiro. (a música pára
subitamente)
FELIPE – Acabo de fazer a barba e saio, Daniela.
DANIELA – Você vai acordar as crianças...
FELIPE – Nem no banheiro posso ficar sossegado. Como é que vai surgir um
novo talento neste país se as mulheres ficam atrapalhando? Estava experimen-
tando um jeito diferente de fazer poesia. Era uma canção de amor, diferente.
Mostrando o casal sem pieguice, sem lugares-comuns, moderna e divertida!
DANIELA – As crianças vão acordar se você continuar berrando. Tudo bem
que você acorde cedo. Pense nelas. Constanza ficou fazendo a lição de casa e
foi dormir tarde. Ela não é como você. E você não é a única pessoa desta casa.
FELIPE – Tudo bem, você está certa, meu amor. (pula para o “banheiro” e conti-
nua berrando) Pomba envenenada de vida / jogaste uma bomba na minha testa
/ estou condenado a ver-te / de noite, os olhos limpos / Minha fronte ilumi-
na-se com teus beijos / teu seio flameja nu como a mais cruel das bandeiras.
DANIELA (impaciente) – Felipe, você está falando muito alto!
FELIPE (imitando) – Felipe, você esta falando muito alto! (para o público, sempre
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no papel de poeta famoso) Estou falando muito alto? Sim, estou falando muito
alto. Sou um irresponsável? Sim, sou um irresponsável! Vou chegar tarde no
escritório? Vou chegar sumariamente atrasado no escritório. (apontando para a
Daniela como a mostrá-la ao público) Esta é a mulher de um artista. (para Daniela)
Quando eu ficar famoso, vai me pedir desculpas.
DANIELA – O café já está pronto e está na hora de você ir, meu amor.
FELIPE – Está bem, estou indo. (acabando de se vestir) Sabia que a mulher do
Garcia Márquez toma conta da casa enquanto ele se tranca para escrever? Pois
é, eu mal começo a recitar os meus versos no banheiro nessas poucas horas
que sobram antes de ir para a merda do meu emprego e você me sabota. Estou
ficando podre com essa sociedade de consumo. Você, o emprego e o governo
querem acabar comigo.
DANIELA – Não se esqueça da pasta.
FELIPE – Estou pouco ligando para a pasta, meu amor. Escute aqui, você
não gostaria de ser a mulher de um escritor famoso, ter foto na orelha do livro,
ter uma legião de admiradores, viajar pela Europa toda? (ri da sua própria fanta-
sia. Imitando tietes) Felipe! Felipe! Felipe!
DANIELA – Você está sonhando. Nada é tão fácil assim.
FELIPE – Eu não estou sonhando. É assim mesmo. Tudo é uma questão de
ter objetivos e metas. Planejamento. Ter um público-alvo e um perfil adequa-
do. Com minha experiência como publicitário...
DANIELA – Escrever um poema não é o mesmo que vender detergente.
FELIPE – Todos somos detergentes, somos produtos publicitários. Tudo é
consumo. Eu vou ser um gênio, melhor, um gênio rico. Não como aqueles
artistas alternativos de que você gosta tanto.
DANIELA – O que é que eu posso fazer se os acho autênticos?
FELIPE – Autênticos? Eu acho eles uns idiotas. Você poderia se juntar a mim,
você escreve bem. Melhor do que ficar fazendo camas feito besta. Seríamos
uma dupla fantástica. Para que você fez jornalismo? Para ficar fazendo “freelas”
babacas e entrevistando milicos? Se pelo menos você me deixasse escrever...
Se as crianças não estivessem num colégio tão caro... Se as prestações do carro
não aumentassem todo dia... Que belos poemas eu ia fazer.
DANIELA – Você vai chegar atrasado.
FELIPE – Chego no escritório quando quiser.
DANIELA – Você não tinha uma reunião com um cliente?
FELIPE – Isso é da minha conta. Quer saber? Você não acredita em mim, não
me escuta, não me incentiva. Você me desanima, Daniela.
DANIELA – Você sabe muito bem que não é nada disso. Você tinha talento,
seu jeito de escrever não era mau, seus poemas eram lindos, seus ideais tam-
bém. Mas o tempo passou, Felipe.
FELIPE – O tempo passou! Você nunca elogia nada que eu faço. Por acaso
você prestou atenção no que eu falava no banheiro?



167

DANIELA – Não deu para escutar direito.
FELIPE – Canções de amor e de morte. Não é um belo título? Já sei que você
vai dizer que não é nada original. Que eu não faço o que digo, que não digo o
que penso e que não penso no que faço. Estou cheio de tudo isso! Mas fique a
senhora sabendo que os comerciais que eu escrevo são os poemas de maior
audiência neste país. Anônimos, porém inesquecíveis. Quem não conhece...
(fala dois ou três anúncios de certo valor poético).
DANIELA – Eu gosto muito de você, Felipe. Mas também tenho pena de
você.
FELIPE – Pena de mim? Do quê?
DANIELA – Você está igual a quando tínhamos vinte anos. Eu também acre-
ditava que ia me transformar na maior jornalista da imprensa escrita do país.
Você agora é um excelente publicitário. Por que teima em ser poeta?
FELIPE – Ah! Chegou a realidade! (vestindo-se rapidamente) Você não vai querer
me analisar agora, às sete da manhã! Tenho que ir trabalhar. Tenho clientes me
esperando como cães raivosos só para me dizer que também têm idéias muito
boas, que não precisam de diretores de arte nem de redatores criativos. Acham-
se o máximo, os filhinhos de papai, porque estudaram administração de em-
presas. Quando sabem que estudei economia fazem uma cara...  Aí eu falo que
não exerço a profissão porque este país está podre. Eles estão pensando o
quê? Não vão zombar das minhas idéias, elas me custam sangue, suor e lágri-
mas. Eles não vão me fazer perder o meu talento. E ainda por cima, lá vem
você toda deprimidona. Grande estímulo o seu, hein? Antes você me chamava
de gênio. Diga que eu sou gênio, vai! (olha o relógio) Ui, está na hora... Tchau.
DANIELA (beijando-o) – Tchau, meu amor, bom trabalho.
FELIPE (andando entre as camas. Daniela retoma a arrumação das camas, chega até
onde está Andréia, retira suavemente o lençol que a cobre) – Ah, não lhe contei. Você
sabe quem eu encontrei ontem?
DANIELA – Não, quem?
FELIPE – Você não imagina, você nem pode imaginar... Estava lindíssima.
Parecia uma Miss Universo. Você está com ciúmes?
DANIELA – De quem?
ANDRÉIA (levantando-se da cama à medida que a vão descobrindo) – Oi, Felipe.
Você não se lembra de mim?
FELIPE – Quase não a reconheci, juro! Era como se fosse outra, mas era a
mesma. Uma garota e tanto! Não, não se assuste Danielinha, a mesma, mas
mais elegante. Com mais dinheiro, com certeza. Deve ter se dado muito bem
na Europa.
ANDRÉIA – Ingrato! Você não pode ter se esquecido de mim...
FELIPE – Andréia San Martin!
DANIELA – Andréia?
FELIPE (para Andréia) – Que é isso, meu amor, que bom ver você. Foi a sur-
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presa. Você continua a mesma. Está ótima. Até parece o retrato de Dorian Grey.
Quando é que você chegou? Pelo jeito, a Europa tratou muito bem de você.
ANDRÉIA – Olhe, não sei. Só consegui voltar agora. (Daniela e Carlos obser-
vam. Os quatro personagens não saem de cena durante toda a peça)
FELIPE – É verdade, a anistia. Filhos da puta. Eu não tenho tempo nem de
ler os jornais. A lista dos que estão voltando é bem grande, não é? E essa
aliança? Você casou com o Maurício?
ANDRÉIA – Não, a gente brigou em Paris. Você vai gostar de conhecer o
Carlos.
FELIPE – Gostar? Eu gosto é de você. Seu marido é um homem de sorte. Eu
tenho uma reunião agora, no escritório. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou.
Lembra quando a gente cabulava aulas na faculdade? Você quer ir a um pub?
ANDRÉIA – Tem pubs em Santiago?
FELIPE – Agora temos de tudo. Restaurantes de todo o tipo: brasileiros,
vietnamitas, indianos, suíços, sem falar dos americanos. Vamos, agora tenho car-
ro. A gente não vai precisar ficar batendo perna, como antes. Olhe, é aquele ali.
ANDRÉIA – Que progresso para um militante de esquerda!
FELIPE – Pare com isso, Andréia. Vamos.
DANIELA (olhando para o casal) – Admito que quando falou o nome dela não
me senti incomodada. Mas depois, nem tanto. Eu pensei comigo: bom, ele
ficou contente, tudo bem. Eu não sou ciumenta, pelo menos eu acho que não
sou, sei lá. Vai ver que estou me fazendo de boba. Fingi ser boba a vida toda.
Será que isso não me atinge mais? Será que já não gosto mais dele? Ai, que
vontade de chorar!
CARLOS (coloca-se de pé, dolorido por causa das cenas anteriores. Sua ação parece inter-
romper a dor que ele não suporta mais, e, ao mesmo tempo, acelera o andamento da peça.
Movimentando-se entre as camas, cria, no centro do palco, o espaço que representará a casa
de Felipe e Daniela. Os gestos de Carlos são tensos e curtos. Acalma-se e depois fala com
Andréia) – É aqui a casa?
ANDRÉIA – Você vai adorar o Felipe. Ele é fantástico. Inteligente e muito
divertido. Era o contador de piadas nas festas da escola.
CARLOS (cínico, aparentando desinteresse) – Você já me falou dessas festas da
escola.
ANDRÉIA – Você vai gostar dele. Tenho certeza que vocês vão ficar amigos.
FELIPE – Oi, Andréia, que bom que chegaram. Pensei que tivessem se perdi-
do. Você deve ser o Carlos. (Carlos, com um sorriso amarelo, estuda as reações de
Felipe) Falaram muito bem de você. Você é um homem de sorte, casou com
uma mulher maravilhosa. Deve ser muito invejado. Essa é Daniela, minha
mulher. Andréia, Carlos.
DANIELA – É um prazer.
CARLOS – O prazer é todo meu.
ANDRÉIA (sentando-se) – Sua casa é muito bonita, simpática, bem decorada. É
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a cara de vocês. Suas filhas são lindas, e sua mulher também.
FELIPE – Você acha?
DANIELA – Você é muito gentil.
FELIPE – Deixe que eu mostro a casa. Tenho algumas fotos do tempo da
faculdade na minha escrivaninha. Você vai gostar, vai morrer de rir. Venham,
minhas filhas queridas, venham conhecer a amiga do papai. Constanza,
Madalena! Venha Andréia. (eles vão até as camas da periferia, sentam, riem e brincam
feito crianças)
DANIELA (para Carlos) – Você quer beber alguma coisa?
CARLOS – Não, obrigado.
DANIELA – Algo para beliscar? O Felipe diz que vocês voltaram do exterior...
CARLOS – Eu viajo muito... Entro e saio do país o tempo todo. Negócios.
DANIELA – Deve ser interessante.
CARLOS – Às vezes.
DANIELA – Pois é! (aumentam as risadas de Felipe e Andréia) Eles estão se divertindo.
CARLOS – Parece que sim. Tantos anos sem se verem...
DANIELA – É, faz tempo. Você gosta de música?
CARLOS – Andréia gosta muito.
DANIELA – Felipe também.
CARLOS – Ah, é?
DANIELA – Acho que a menor está chorando.
CARLOS – Também acho.
DANIELA – Com licença, vou dar uma olhada. Volta o som do mar.
CARLOS – Toda (para o público) Eu só queria saber quantas vezes eles se en-
contraram furtivamente. Quem foi que teve a idéia primeiro. (vai até o casal que
está coberto pelos lençóis e o descobre) Será que eles se excitaram? Pensaram nas
conseqüências? Ou foi apenas um impulso?
FELIPE (constrangido) – Não sei como aconteceu.
ANDRÉIA – Eu também não.
FELIPE – Foi tudo muito depressa. Será que nos perdoam?
 ANDRÉIA – Acredite, foi quase sem perceber. De repente, ele estava bem na
minha frente com esse seu olhar maroto, enviando-me poemas e flores.
DANIELA – Flores?
FELIPE – Era um impulso, como na propaganda. Mandava bombons, bone-
cas, cartões. Acontece com qualquer um.
ANDRÉIA – A gente só percebe quando não tem mais jeito.
FELIPE – Deve ter acontecido naquela cantina italiana.
ANDRÉIA – Ou no aniversário do Carlos. Quando você ajudou a escolher o
presente.
CARLOS – Devo confessar que eu nunca gostei dessa gravata.
DANIELA – Eu acho que foi no primeiro olhar.
ANDRÉIA – Foi só a gente se olhar.
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FELIPE – Não, a vida não é como nas canções. Eu só ficava falando de mu-
lheres no escritório. Eu já andava mal.
CARLOS – E você não teve os seus casos?
FELIPE – Eu achava isso o fim. Uma bobagem, eu não poderia ser sedutor sem...
ANDRÉIA – Sem se apaixonar. Não é isso?
CARLOS – Ah, vocês são os mais perigosos.
FELIPE – A culpa foi toda minha. Eu estava com vontade de sair com outra
mulher.
ANDRÉIA – Foi tão banal assim?
FELIPE – Pode ser. Agora, depois do que aconteceu, tudo aprece estranho.
ANDRÉIA – Eu amei você feito louca. Eu não percebi que você...
FELIPE – Eu também achava, Andréia.
CARLOS (fica em pé. Desaparece o som do mar) – Andréia, achei que você provo-
cou o Felipe a noite inteira.
ANDRÉIA – Eu? Você está louco? Ele é apenas um velho colega de faculda-
de, foi a euforia da volta. Você está doido, não aconteceu nada.
CARLOS – Vocês foram namorados na faculdade, não é?
ANDRÉIA – Todo mundo era pirado nessa faculdade. Imagine, o Felipe é
uma criança. Eu gosto de homens maduros como você.
FELIPE (segurando Andréia) – Você falou isso?
ANDRÉIA – Falei.
DANIELA – Ninguém podia imaginar o que ia acontecer depois.
(Andréia e Felipe passeiam por entre as camas como se estivessem olhando vitrines de lojas.
Ela está à vontade. Carlos e Daniela acompanham de longe)
ANDREÍA – Não entendo o que aconteceu com vocês. Não concordam com
nada. Ficam discordando o tempo todo por causa de bobagens. Parece que
ficam esperando por alguém para botar ordem nas coisas.
FELIPE – Você não percebe que são anos incertos.
ANDRÉIA – Isso também aconteceu comigo, lá fora. Mas era diferente, as
pessoas eram mais solidárias. Aqui vocês são os primeiros a brigar entre si.
Parece que não percebem o perigo disso.
FELIPE – Você já parou para pensar como é que a gente se sente? Nós, os que
ficamos por aqui. Sobrevivendo com a ajuda dos outros. Virando prostitutas,
mercenários, vendendo nossa alma ao diabo. Sendo, no mínimo, coniventes.
Você já pensou no sentimento de culpa que isso dá? Na sensação que tudo foi
em vão?
ANDRÉIA – Acho todos coniventes. Todo mundo fica parado, olhando, como
se nada tivesse acontecido.
DANIELA (para si mesma) – É verdade, ninguém fez nada. Era como se nin-
guém quisesse perceber.
CARLOS – Eu mandei segui-los. Eles se encontraram num bar discreto. Fala-
ram de política, do país e do governo. Depois, ele se aproximou, pegou na mão



171

dela e falou aquilo que a gente não queria ouvir.
FELIPE – Andréia, nós estamos exilados no nosso próprio país. Estamos
esquecendo da gente, da nossa dignidade, dos nossos sonhos e das nossas
esperanças. Esquecendo a nossa dor, a nossa frustração, a falta de perspecti-
vas, o caos que vive o país, a nossa amargura. Vivendo feito sonâmbulos ten-
tando lembrar quando e onde fomos felizes. Aí, de repente, alguém nos lem-
bra que ainda estamos vivos.
ANDRÉIA – Felipe...
FELIPE (apaixonado pelo discurso, vai desarrumando as camas enquanto fala) – Que
ainda podemos respirar e nos emocionar. Voltar a nos apaixonar! Esse alguém
nos faz acreditar novamente na vida. No amor, sim, no amor. Eu fiquei aqui,
massacrado. E de repente reencontro você. Você, que vêm do exílio. Você, que
também tem sofrido muito. E vejo você viva, apesar da dor. Vejo o eterno
brilho dos seus olhos apesar desses anos todos.
CARLOS – Daniela, estamos sonhando.
DANIELA – Não, eu não quero ver.
ANDRÉIA – Felipe, não é exatamente assim. Eu não estava verdadeiramente
exilada...
FELIPE – Você não faz idéia do que aconteceu comigo desde o dia em que te
vi. Não consigo mais dormir. Não consigo mais me concentrar em nada. Não
me importo nem com a casa, nem com as crianças, nem  com a Daniela.
ANDRÉIA – Felipe, as suas filhas são um amor. Sua mulher é muito doce.
FELIPE – Não me são nada... Você é a verdade, a vida, a força, a luz...
ANDRÉIA – Sou apenas uma velha amiga. Você não me conhece mais. Mudei
muito. Você não sabe nada do que aconteceu comigo. Somos muito diferentes.
FELIPE – Não, somos iguais, como éramos antes do golpe. A vida nos levou
para lugares diferentes e agora nos aproxima para que se cumpra o nosso
destino. Não foi você mesma que um dia disse isso? Eu nunca esqueci. Estamos
condenados a nosso destino. Voltaremos a ser o que nunca devíamos ter dei-
xado de ser. Você não pode ter esquecido. Não lembra como a gente acredita-
va no futuro? Antes dessa merda toda...
ANDRÉIA – Pare com isso. Carlos me mataria.
FELIPE – Por acaso não estamos mortos já, com a vida que levamos? Para
que continuar sobrevivendo acomodados e com medo de não poder sermos
nós mesmos?
ANDRÉIA (vai até Carlos) – Eu amo Carlos.
FELIPE (afastando-a de Carlos) – Isso não é amor. É segurança, é proteção. Foi
sua passagem de volta. Você não é uma mulher calculista. Você é apaixonada
como eu.
ANDRÉIA – Não, Felipe, não fale assim.
FELIPE – Podem me tirar tudo, Andréia, menos meu amor por você. Nin-
guém conseguirá tirar de mim essa paixão. Você não acredita, acha que estou
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louco. É você quem me enlouquece.
ANDRÉIA (aceitando) – Sempre esperei por um homem que me falasse assim.
FELIPE – Aqui está proibida a paixão. A vida está proibida. A morte anda
solta pelas ruas. Vem, vamos ao encontro do amor que nos roubaram.
ANDRÉIA – Você está louco!
FELIPE – Louco por você, meu amor...
ANDRÉIA (entregando-se) – E você me deixa doida. (beijam-se apaixonadamente)
CARLOS (olha-os beijarem-se na cama) – Eles estavam muito felizes, foi o que
disse o detetive. Estavam tão animados, como se houvessem descoberto a
Fonte da Juventude, o Eldorado, o fruto proibido do Paraíso Terrestre. Eu
quis matar... O detetive, é claro.
DANIELA (enquanto revisa o seu artigo, Felipe e Andréia fazem amor)
“Uma das coisas que surpreende, durante a implantação de um regime que se
anuncia como restaurador da moral corrompida e de aparentes ideais de auste-
ridade, é a proliferação de casas de show de sexo explícito, motéis e casas de
massagem. Uma verdadeira indústria paralela ao suposto maior controle da
vida do cidadão.” Não, assim não está bom. Está parecendo um relatório, falta
emoção. Vou mudar o começo. “Um dos paradoxos do regime supostamente
moral e austero é ...” Muito melhor. (continuando)
“O amor ilícito parece tornar-se a válvula de escape de tensões ocultas, como
durante uma crise econômica proliferam os restaurantes sofisticados. Apesar
da evidente carestia, estão sempre cheios.” Será esta uma nova forma de pra-
zer hedonista diante da incerteza provocada pelo forte controle policial, pelo
exército nas ruas e pelas medidas de emergência? Vale a pena lembrar que
durante o período da ocupação nazista o número de restaurantes na França
aumentou. Isso contribuiu para o progresso da cozinha francesa. É gozado a
gente comparar o nosso país com a França ocupada. Felipe, não foi você quem
me contou isso? Não foi você, Felipe? (procurando-o por todo o cenário. O barulho
da cama onde eles fazem amor soa durante todo o monólogo de Daniela) Felipe? Felipe?
CARLOS – Andréia? Onde você está, Andréia?
DANIELA – Felipe?
CARLOS – Andréia? (alternam-se os chamados até se diluírem em um silêncio angustiante)
FELIPE (separando-se de Andréia, satisfeito. Faz alguns exercícios, atleticamente) –
Daniela é insuportável. Não é doce e carinhosa como você.
ANDRÉIA – Não suporto o Carlos, está sempre me vigiando. Não é como
você, que me faz sentir apoiada e respeitada.
FELIPE – Daniela vive grudada em mim. Não faz nada sozinha, como se eu
não tivesse o que fazer. Não é como você, que não me pede nada.
ANDRÉIA – Carlos me dá raiva, mas tenho que engolir. Cada dia, mais
manipulador e exigente. E, ainda por cima, ciumento.
FELIPE – Sou mais feliz com você, Andréia. Voltei a ser o mesmo de antes.
Não tenho olhos para outra mulher desde que você voltou. Sabia?
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ANDRÉIA – Verdade?
FELIPE – Verdade. É como se nunca tivesse amado.
ANDRÉIA – E Daniela?
FELIPE – Não sei ainda por que me casei com ela. Não sei o que estava
pensando quando tomei essa louca decisão. Quando olho para o passado, não
me reconheço. Foi por covardia que eu não fui embora com você.
ANDRÉIA – Acho que nunca devíamos ter nos separado.
FELIPE – Se brigamos foi por causa da política. O que nos separou foi a
situação do país. Não se conseguia pensar, não se conseguia sentir. O partido,
a linha-dura, a aliança com a direita. Isso nos separou. A crise do país, não foi
outra coisa. Foi isso que acabou conosco.
ANDRÉIA – Felipe, teria sido maravilhoso se eu não tivesse ido embora com
o Maurício. Se não tivesse acontecido o golpe. Teríamos nos reencontrado
antes, eu e você.
FELIPE – Você, pelo menos, foi corajosa.
ANDRÉIA – Você se engana.
FELIPE – Eu fui um burguês covarde. Traí meus princípios por pura falta de
coragem. Você é meu ato heróico, Andréia. Largaria tudo por mim?
ANDRÉIA – Como assim?
FELIPE – Você largaria tudo por mim?
TODOS (como num coro grego) – Você largaria tudo por mim?
ANDRÉIA (fala como num lamento, no estilo de um blues, de um negro spiritual) –
Quando perguntou aquilo, eu pensei que estivesse louco. Ao mesmo tempo,
era como se eu estivesse esperando por essa pergunta desde sempre. Minha
vida toda sempre foi assim. Fiz um ano de Direito, dois de Economia, a rela-
ção com o Felipe intensa, casual, uma relação como tantas outras. Nunca ima-
ginei que iria tornar-se tão importante para mim. Depois veio o Maurício, a
viagem a Paris. O que era o Maurício para mim?
TODOS – Você largaria tudo por mim, meu amor?
ANDRÉIA – Sim, fui para Paris, não para Hungria como todo mundo pen-
sou. Eu falava fluentemente o francês. Eu tinha medo, todos tinham medo.
Não era sequer exilada, mas apareci nos jornais e na televisão como se fosse.
No L’Ilmanité foi publicado que eu era uma jovem exilada perseguida por
Pinochet.
TODOS – Estou perguntando, você largaria tudo por mim?
ANDRÉIA – Falava para todo mundo que eu era militante de esquerda. Não
era bem assim. Eu tinha uma certa simpatia pela esquerda católica. Maurício
era da luta armada. Se bem que nunca tive certeza. Tudo era muito confuso
nessa época. Ou não era? Sei lá, para mim tudo sempre foi muito confuso. Eu
fui católica, meu Deus. Eu adorava quando em criança minha mãe me levava à
missa. Depois, a política era algo alegre, festivo, meu Deus. Foi um sonho que
virou um sangrento pesadelo. Eu pensava que um dia todo mundo ia se abra-
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çar como hoje o Felipe me abraça. Eu realmente nunca fiz política.
TODOS – Você largaria tudo por mim? Por mim, Andréia?
ANDRÉIA – Não sei, não sei o que fazer! A sua voz ressoa na minha cabeça
como um martelo enlouquecido. Deixe eu contar: quando aconteceu o golpe,
fiquei escondida na casa do meu tio. Ele me emprestou algum dinheiro. Meu
pai... Você sabe, nunca me dei bem com meu pai. Maurício estava asilado, não
queria saber de mim, eu estava assustada, sabia que ia acontecer uma desgraça.
TODOS – Você largaria tudo por mim? Largaria?
ANDRÉIA – Tudo?! Ter novamente a vida por um fio? Para reviver o passa-
do? As estações de trem, os aeroportos? Fazer de novo as malas e partir?
TODOS – Andréia, Andréia, tudo por mim, tudo por mim.
ANDRÉIA – Carlos é bem diferente, racional, como um pai para mim. Ele me
entende, mas não me dá tesão. Transar com ele é um fogo morno. Seu beijo
não embriaga, apenas alegra. Sua voz é uma brisa, nunca uma tormenta. Ele
foi o caminho de volta para Santiago, a minha cidade. E vocês sabem o que é
ter saudades de Santiago? Aquela cidade, a da lembrança, não existe mais.
TODOS – Largará? Não largará? Largaria?! Ou não largaria?!
ANDRÉIA – Jogar minha dor nos seus braços? Eu um barco, ele um porto?
Eu uma nuvem, ele o céu? Eu a chuva, ele o chão?
TODOS – Nos seus braços, nos seus braços!
ANDRÉIA (para Carlos e Daniela) – Não queria magoar vocês, juro! Perdoem,
por favor. (pausa)
FELIPE – Andréia, você largaria tudo por mim?
ANDRÉIA – Meu amor! Você está falando sério?
FELIPE – Andréia, você largaria tudo por mim?
CARLOS – Daniela, não olhe.
DANIELA (chorando) – Vamos embora, não agüento mais.
ANDRÉIA (chorando) – Tudo, Felipe, tudo. Adoro você. Amo você. Não pos-
so viver sem você, nunca mais sem você! (chora)
FELIPE – Sou mais feliz que nunca! Seja minha. (beijam-se fogosamente. Daniela
cobre os olhos. Carlos cobre os amantes com os lençóis como se fossem crianças)
ANDRÉIA – Serei sua, a vida e a morte, meu amor.
CARLOS (aproxima-se de Daniela) – Daniela?
DANIELA (sem olhá-lo) – Sou eu. Como sabe meu nome?
CARLOS – Você não está lembrando de mim. Foi Felipe quem nos apresentou.
DANIELA (evasiva) – Felipe?
CARLOS – Sim, o seu marido. Você é a esposa dele, não é?
DANIELA – Sou, sim. Você é amigo dele?
CARLOS – Sou o marido da Andréia. (pega na mão de Andréia, que ainda está na
cama com o Felipe) Não sei se você se lembra... Viemos jantar aqui, na sua casa,
faz uns dois meses.
ANDRÉIA (abraçando Felipe) – Eu fui ao cinema. Saí pra procurar emprego
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numa escola. Fui passear com umas amigas. Atrasei por causa do trânsito.
Incrível, a cidade virou um canteiro de obras.
FELIPE – Fiquei trabalhando no escritório. Fui jantar com uns gringos, eu não
posso perder essa conta. Estou até aqui com o americano da gerência, o alemão
da mídia e o neozelandês do departamento de arte. Hoje fui visitar o tio Alex,
coitado do velho. Fui encher a cara com o Otávio, ele está todo atrapalhado.
Desculpe eu chegar atrasado, o Raul sofreu um acidente horroroso.
CARLOS (joga lençóis, cobrindo o casal. Para Daniela) – Você é a mulher do Felipe,
não é?
DANIELA – Sou, por quê?
CARLOS – Sou o marido da Andréia.
DANIELA – Ah, claro! Vocês vieram jantar há uns dois meses, mais ou me-
nos. Desculpe, sou muito distraída. Felipe tem tantos amigos...
CARLOS – Posso entrar?
DANIELA – Por favor. (Carlos senta. Ela continua arrumando as camas, sem olhar
para o casal) Sou uma péssima dona-de-casa. Fico toda afobada e esqueço até
de ser gentil.
CARLOS – Vai ver que ficou afobada pelo mesmo motivo.
DANIELA – Que motivo?
CARLOS – O mesmo que a impediu de reparar em mim quando fomos apresen-
tados. É natural, você deve ter reparado mais neles do que em mim. Não é uma
crítica. Eu mesmo tinha esquecido o seu rosto.
DANIELA – O que você está querendo dizer?
CARLOS – Você não sabe o que está acontecendo entre o seu marido e Andréia?
DANIELA – Eu deveria saber?
CARLOS – Sei lá, talvez esteja como eu, suspeitando, temendo, imaginando.
DANIELA – Andréia? Que Andréia?
CARLOS – Minha mulher. (retira os lençóis da cama dos amantes, eles estão assusta-
dos) Aquela que foi namorada do Felipe na faculdade.
DANIELA – Ah! Ela é muito bonita, não é?
CARLOS – É o que dizem...
ANDRÉIA (assustada) – Não é verdade, Carlos, você está imaginando coisas.
Não foi isso que aconteceu. A gente não foi a motel nenhum. A gente não fez
nada disso. Não bata em mim, Carlos. Eu te mato, se você me bater. A gente é
adulto, pare de se comportar feito criança. Pare com isso. Eu não sou uma
vagabunda. É, eu gosto dele sim. Sempre gostei, se você quer saber. Sempre!
Ele é doce. Ele é meigo. Ele é idealista. Não é como você. Um comerciante,
um vendido, um vira-casaca. Uma besta! Desculpe, eu não queria dizer isso.
Eu nunca traí você. Não vai acontecer mais. Fiquei com Franz em Viena por
desespero. Com Ricardo, em Paris, nunca foi sério. Você sempre me joga isso
na cara. Eu não lhe dou esse direito. Não bata em mim, Carlos!
CARLOS (para Daniela) – Talvez eu não devesse falar.
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DANIELA – Falar o quê?
CARLOS – O que acontece entre a minha mulher e o seu marido.
DANIELA – Eles estão saindo?
CARLOS – Estão.
DANIELA – Saindo juntos?
CARLOS – Saindo juntos.
DANIELA – Você acha que eles se encontram às escondidas?
CARLOS – Com certeza.
DANIELA – Eles transam?
CARLOS – Eles quem?
DANIELA – Eles.
CARLOS – Provavelmente. Nos lugares que eles vão não se faz outra coisa.
DANIELA – Ele sempre falava que estava cheio de trabalho.
CARLOS – É a desculpa clássica.
DANIELA – Como você ficou sabendo?
CARLOS – Sabendo o quê?
DANIELA – Aonde eles vão, o que fazem. Como você ficou sabendo?
CARLOS – Faz questão de saber?
DANIELA – Faço. (olha para os amantes) Não dá para acreditar.
CARLOS – É de fonte segura.
DANIELA – Você os viu? (ambos olham os amantes que descansam)
CARLOS – Digamos que foi como se eu mesmo os tivesse visto. Beijando-se
e abraçando-se no carro do seu marido. Não fique humilhada. Também fize-
ram no meu, enquanto eu viajava. Dava para ver de longe que estavam felizes.
DANIELA – Continue.
CARLOS – Você quer mesmo que eu continue?
DANIELA – Quero, continue.
FELIPE – Pare, Daniela, você vai sofrer muito. Vai nos destruir. Você não vai
suportar saber.
ANDRÉIA – Mande esse homem embora de sua casa. Faça-se de surda.
DANIELA – Estou pedindo para você continuar.
CARLOS – Eu não devia ter vindo.
DANIELA – Você acha que eu não tinha percebido?
CARLOS – O quê?
DANIELA – O jeito do Felipe comigo.
CARLOS – Estão diferentes. Mesmo sabendo, não fizemos nada.
DANIELA – Continue, será melhor.
CARLOS – Contratei um detetive para segui-los.
DANIELA – Como é que é?
CARLOS – Isso mesmo. Eu não sou nenhum santo. Sei cuidar dos meus ne-
gócios, sei perfeitamente o que fazer. Eu não teria suportado a dor, nem a
vontade de matá-los, se os tivesse visto. Achei melhor, primeiro, conversar
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com você. Por que eles estão fazendo isso conosco?
DANIELA – Eu não sei o que eles estão fazendo conosco.
CARLOS – Estão tentando nos matar. Você não percebe? Toda traição é um
crime, um suicídio, uma espécie de morte.
DANIELA – Talvez você esteja enganado. Vai ver que só saíram para passear,
um namorico sem importância. Não sei. Eles são jovens...
CARLOS – Afinal, de que lado você está?
DANIELA – Não estou de lado nenhum. Isso me dói, machuca. Fale de uma
vez, aonde é que eles foram?
CARLOS – A um motel. Você sabe o que acontece num motel?
DANIELA – Não faça perguntas cretinas.
CARLOS (torturador) – Ela gosta mais do seu marido que de mim. Por quê?
Você sabe?
DANIELA – Carlos, por favor. Como é que vou saber?
CARLOS – Fale! Como é ele na cama?
DANIELA – Você está falando sério?
CARLOS – Você acha que eu vim para quê?
DANIELA – Você ficou louco.
CARLOS – De ciúme e de dor. Claro que estou louco. De noite, você não fica
pensando neles? Não os imagina abraçados? Ele a penetrando e ela apertando
suas coxas nele?
DANIELA – Chega!
CARLOS – Mais uma coisa só. Ele é mais meigo que eu? Mais rude? Fala en-
quanto faz amor? Pega nos seus peitos, arranha sua bunda? Grita quando acaba?
DANIELA – Você está me torturando.
CARLOS – Estou. Eles também me magoam. Não suporto mais ver Andréia,
toda radiante, se fazendo de inocente.
ANDRÉIA – Já falei, tive uma reunião. Demorei porque encontrei uma amiga
de infância, fui ao cinema.
FELIPE – Essa agência não pára, hoje pintou um free-lance. Prefiro escrever no
escritório. Depois lhe mostro os poemas que fiz.
CARLOS – Não tolero mais seu cheiro, que é outro. Seu hálito, que é outro.
Quando você beija seu marido não percebe que os lábios da minha mulher
estão ali, incrustados? O suor dela no seu peito? As coxas dela nas coxas dele.
Seus ouvidos repletos das palavras dela, a saliva dela, a marca dos dentes...
Daniela cai chorando numa cama. Seu choro é comprido e gutural. Carlos acende um
cigarro. Muda de tom. Parece ter conseguido seu objetivo
CARLOS – Nós nos conhecemos em Viena, eu importava roupa usada que é
muito mais elegante que a americana... Me apaixonei por Andréia feito um
louco. Ela era muito divertida, independente e graciosa. Na cama era uma fera,
um animal raivoso, tinha cada idéia. Nunca conheci uma mulher igual. E olha
que eu conheço muitas.
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DANIELA – Chega, por favor, Carlos.
CARLOS – Você pediu para continuar.
DANIELA – Eu não sou divertida, nem graciosa. Muito menos independen-
te. É isso?
CARLOS – Não quis dizer isso. Você é muito bonita.
DANIELA – Não tente consertar o estrago. Para Felipe sou apenas isto. O
nada, o lixo, o resto.
CARLOS – Sinto a mesma coisa. Mas sou um bom amante, sabe? Culto e
refinado. As mulheres nunca se aborrecem comigo.
DANIELA (histérica e descontrolada) – Você só pensa em ir para a cama! Vá
embora! Vá embora, por favor! Foram vocês que trouxeram a desgraça! A
gente era feliz! Feliz!
CARLOS – Desculpe, não quis magoá-la.
DANIELA (chorando) – Eu não agüento mais. Detesto perder o controle desse
jeito. Desculpe. Normalmente, eu sei me controlar. Mas agora não consigo.
CARLOS – Vocês têm filhos?
DANIELA – Duas meninas.
CARLOS – Ele é um bom pai, eu suponho.
DANIELA – Mais ou menos. Sabe como é Felipe, parece uma criança.
CARLOS – Assim como Andréia.
DANIELA – Falamos como se fôssemos superiores, e veja o que aconteceu
conosco.
CARLOS – Não deveríamos ter voltado a Santiago.
DANIELA – Aconteceria do mesmo jeito. Felipe estava inquieto, cheio de
trabalho e de dívidas. Parecíamos um par de estranhos, nem discutíamos. Não
conseguia mais acompanhá-lo, seus sonhos de grandeza me pareciam ridícu-
los, mas eu não falava, eu já estava sendo desleal. De certa forma, eu já o estava
traindo. Não com outra pessoa, me entende? Se ele não me matasse primeiro,
eu o teria matado depois.
FELIPE (atacando Daniela. Ela se defende como se estivesse tendo um pesadelo) – Vou
matar seu hálito, sua nuca, seus roncos. Vou matar sua escova de dentes, o
supermercado, a escola das crianças. Vou matar o imposto de renda, os telefo-
nemas à meia-noite, a visita dos sogros, a doença das crianças. Vou matar o
cartão de crédito, esta casa que odeio. Quero viver e ser feliz. Renunciar a tudo
e escapar da sua nefasta influência. Você é uma bruxa! Você me transformou
num inútil. Você... (Carlos intervém, joga Felipe na cama onde está Andréia)
CARLOS (para Daniela) – Se você precisar de mim, é só chamar.
DANIELA – Obrigada.
CARLOS – É provável que a gente precise um do outro.(Daniela, atingida, abra-
ça violentamente Carlos)
DANIELA – Estou me sentindo muito só!
CARLOS – Você vai superar. Você é linda. Tenha coragem. (afasta-se. Daniela
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parece a sobrevivente de um naufrágio, está com o olhar perdido)
DANIELA – Se eu soubesse que isto ia acontecer um dia... Nunca me imagi-
nei separada. Não consigo acreditar. Não posso acreditar. Como vou acordar
todo dia? Pensar? Viver?
Pausa breve. Volta o som do mar.
FELIPE (levantando-se da cama num impulso) – Tenho que falar com ela!
ANDRÉIA – Vai magoar.
FELIPE – Se eu deixar para depois vai magoar mais ainda. É o mínimo que eu
posso fazer. Não suporto mais continuar mentindo. Preciso ter coragem e
tomar uma atitude.
CARLOS (provocando) – Você é um covarde, Felipe!
FELIPE – Me largue! Não se aproxime de mim nem em pensamento.
CARLOS – Penso em você todo dia, como numa amante.
FELIPE – Não chegue perto.
CARLOS – Se eu ficasse perto, matava você. Agora eu sonho com você, de-
pois, você vai sonhar comigo.
FELIPE – Não enche.
CARLOS – Ela vai voltar para mim. (pega Andréia pelo braço)
FELIPE (puxando Andréia) – Eu vou viver com ela, se você quer saber. Estou
saindo de casa.
CARLOS – Eu pensaria um pouco.
FELIPE – Estou cansado de pensar. Cansado de não ter coragem para enca-
rar um simples adultério.
CARLOS – Você não tem jeito para isso, rapaz. Você leva tudo muito a sério.
FELIPE – A diferença é que eu sou um homem apaixonado. Você não.
CARLOS – Pense melhor. (deita-se numa cama no extremo do palco)
DANIELA (de longe) – O que está acontecendo, Felipe?
FELIPE (indo até Daniela) – Preciso falar com você. (Senta-se na cama. Espera
Daniela começar a falar.)
 Pausa tensa. Daniela olha primeiro para Andréia e depois para Felipe.
DANIELA – Pode falar, estou escutando.
FELIPE – Não posso mais viver aqui.
DANIELA – Faça o que bem entender.
FELIPE – Não fique aí, me olhando. Diga qualquer coisa.
DANIELA – Não vá embora.
CARLOS – Felipe, escute. Ela está pedindo.
FELIPE – Não posso. Não tem outro jeito. É minha vida, quero começar de novo.
Erramos. Foi um engano. (pega lençóis das outras camas e imobiliza Daniela com eles)
CARLOS – Então você é um homem apaixonado.
FELIPE – Acontece com muita gente. Com o Ismael e a Sônia. Com o Ricardo
e a Mirna. Com a gente também.
DANIELA – Eu gosto tanto de você!
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FELIPE – Eu também gosto. Mas não amo. Dá para entender?
DANIELA – E as crianças, Felipe?
FELIPE – Vou ser um bom pai. Um pai amigo. Andréia gosta delas. Elas
podem fazer terapia. Vou às reuniões de pais e mestres, que mais você quer,
darei dinheiro, vou vê-las todos os fins de semana, não sou nenhum doente
mental. Amo muito as meninas, mas não amo mais você. Ficar seria um desas-
tre. Você mesma sempre disse que o casamento não era para a vida toda, che-
gou a sugerir separação de bens. Você tinha razão.
DANIELA – Fique, Felipe.
FELIPE (amordaçando Daniela) – Foi um erro a gente se casar tão jovem, éra-
mos imaturos. Você sempre disse isso, foi mais inteligente do que eu. Você
ainda vai virar uma jornalista famosa em alguma revista. Vamos estar sempre
em contato. Eu também vou cuidar das crianças. Fale com elas, diga que a
gente errou, só isso. Você está entendendo?
ANDRÉIA (para Daniela) – Eu também já me separei. Tive um namorado em
Paris de quem fiquei grávida muito cedo. Não deu certo e o menino ficou com
o pai. Depois fiquei grávida de novo, mas preferi abortar. Nosso relaciona-
mento estava péssimo.
FELIPE – Você abortou?
ANDRÉIA – Não queria ficar presa a ninguém, já tinha sido uma barra deixar
o Nicolas. Estávamos numa fase terrível! Fui embora e conheci o Franz, de-
pois o Carlos. Amei todos apaixonadamente. (retira a mordaça de Daniela)
DANIELA – Eu quero morrer!
ANDRÉIA – Tudo passa. Sempre se conhece alguém melhor.
DANIELA – Por exemplo, o marido de uma amiga.
ANDRÉIA – Por que não? Nesse mundo, ninguém é de ninguém. Quem ama,
cuida.
FELIPE – Ela não consegue ouvir você, Andréia. Ela é muito orgulhosa. É
boa mãe, mas não é como você. (abraçam-se)
ANDRÉIA – O que você está querendo dizer com isso?
FELIPE – Estou querendo dizer que gosto de você. Que tudo vai ser diferen-
te. Que vamos ter filhos, que vamos mudar as coisas de verdade, nossas vidas,
o mundo! Que a história havia parado e é hora de fazê-la andar.
ANDRÉIA (rindo) – Isso me lembra uma canção.
CARLOS (angustiado, puxando Andréia pelo braço) – Andréia, meu amor, temos
que falar. Venha aqui, não fuja.
DANIELA – Está bem, Felipe, chegaremos a um acordo. Eu te ligo depois
para ver se acertamos tudo. (em seguida, todos falam simultaneamente)
ANDRÉIA – (diálogos paralelos entre Andréia e Carlos e Felipe e Daniela) Desculpe,
Carlos, mas eu nunca prometi nada. (retira os lençóis da cama em que estava Carlos)
Não ofereci nada, você é quem me pediu. Você está entendendo? Percebe
como somos diferentes?
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FELIPE – Você quer que eu me sinta culpado, Daniela. Vou fazer quarenta
anos e quero ser feliz, pelo menos uma vez na vida. Não vou permitir que você
estrague isso.
CARLOS – Você não pode fazer isso comigo. Isso não vai ficar assim. Eu
salvei você! Olhe como você me paga!
DANIELA – Entendo que você esteja apaixonado por ela. Talvez eu não te-
nha sido uma boa mulher para você.
ANDRÉIA – Não prometi nada! Não jurei nada! Somos adultos, Carlos!
FELIPE – Você não suporta me ver feliz! Tem inveja da minha liberdade.
Quer saber de uma coisa: não é a primeira vez que traio você. Faz tempo que
a gente não se entendia. Lembra quando eu trabalhava no banco? Porque isto
andava mal. Por que você acha que chegava tarde quando trabalhava no ban-
co? Você nunca quis enxergar, Daniela.
CARLOS – Tenho vontade de te matar, Andréia!
DANIELA – Felipe, por favor, não vá ainda.
ANDRÉIA – Não fique me seguindo, não me vigie, não me peça para voltar,
Carlos! (pega vários lençóis e vai até uma cama nos fundos do cenário afastando-se de
Carlos que fica soluçando sobre um colchão nu, agarrado às grades da cama)
FELIPE – Adeus, para sempre, Daniela. (cobre Daniela com um lençol e recolhendo
restos de roupa de cama vai até o leito junto ao de Andréia e ficam se olhando por um tempo,
depois se aproximam lentamente. Beijam-se em câmera lenta enquanto Carlos e Daniela
gemem e choram. A luz se apaga)

SEGUNDO ATO

As camas continuam formando um labirinto. Carlos levanta de uma cama e vai em direção
a Daniela, que permanece semicoberta numa cama desarrumada. Num outro setor, An-
dréia arruma uma cama. Felipe descansa numa cama próxima ao público.
DANIELA – As meninas pararam de comer. Choraram a noite toda, chamando
você. “Papai, papai!” Eu tinha pesadelos. Perguntava por que aconteceu comi-
go? Meu cabelo começou a cair. Encontrava tufos no pente, no travesseiro.
FELIPE (pra si mesmo) – Não conseguia pensar em ninguém que não fosse
Andréia, seus seios, sua boca, suas pernas, sua bunda. Era uma delícia acordar
todo dia procurando-a, beijando-a. Nunca me senti assim, vivo, leve, solto.
DANIELA – Eu não tinha mais vontade de comer, nem de me arrumar. Que-
ria estar bem longe daqui... Não queria saber de nada nem de ninguém...
CARLOS – Pensou em se matar?
DANIELA – Não, não conseguiria.
CARLOS – Mas deve ter pensado.
DANIELA – Não! Por que você teima em imaginar isso?
CARLOS – Matar suas filhas, por exemplo, jogar-se na linha do metrô, pular
de um edifício, tomar veneno. Nunca mais sofrer.
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FELIPE – Só pensava nos seus seios, nas suas coxas, nos seus dentes morden-
do meu pescoço quando gozava. No seu ventre batendo no meu. Não conse-
guia me concentrar em nada. Só ficava esperando por ela.
ANDRÉIA (chamando da sua cama) – Felipe, meu amor, meu amor. (transam.
Gemem. A cama range)
DANIELA – Só ficava esperando acordar um dia como se tudo tivesse sido
apenas um amargo pesadelo. Mas não, um dia, outro dia e a ferida não fechava
nunca. (Daniela e Carlos olham os amantes)
CARLOS – E se a gente os matasse?
DANIELA – Quem?
CARLOS (retirando os lençóis) – Vocês!
DANIELA (encarando-os) – Não, eu não conseguiria tocá-los.
FELIPE (para Andréia) – Esperamos só mais um pouco e teremos nosso
apartamento.
ANDRÉIA – Esperei a vida inteira por você! Na Europa, só fiquei esperando
por você.
CARLOS – Podemos achar quem faça o serviço, conheço quem pode fazer
isso. (os amantes não escutam o diálogo dos traídos)
DANIELA – Eu não conseguiria fazer isso.
CARLOS – Não consigo, não consigo! Para que servem seus famosos princí-
pios!? Sua moral tão querida? Veja como eles nos deixaram!
DANIELA – Não falei mais deles, me faz mal. Vê-lo todo contente vindo
pegar as meninas me faz mal. Me irrita. Tenho de fingir para que ele não
perceba. Mas odeio-o, odeio! (joga lençóis e travesseiros contra os amantes. Carlos os
recolhe e os arruma)
CARLOS – Daniela, você ainda é uma mulher atraente. Não se desgaste, você
pode fazer coisas melhores com sua vida. Não faltará quem se interesse por você.
DANIELA (vulgar, como uma bailarina de top less, provoca Carlos de forma grotesca) –
Nunca faltou! Foi só o meu marido ir embora que os urubus apareceram! Dois
ex-namorados e um antigo colega de faculdade. Como se tivesse sido posta à
venda. Vai dizer que você nunca pensou em transar comigo? Não lhe passou
pela cabeça? Por que não vem e me agarra? Estou avulsa, livre! (Carlos recua)
Exagerei na maquiagem. Parecia uma macaca, uma puta. Saía com um, saía com
outro. Enchia a cara. Bloody Mary! Marguerita! Vodca! Uísque sour! Comprei roupa
nova, meias novas, calcinhas novas, rendadas. Cortei o cabelo, tingi, mudei de
penteado. Fiquei louca de pedra! Estava tentando agradar o Felipe. (com ironia)
Agradar o Felipe! Lógico que não consegui. Olhava para o espelho e sentia ver-
gonha. (fica triste, senta-se numa cama) Agora fico enfiada em casa. Pelo menos
estou me sentindo menos ridícula do que quando bancava a mulher disponível.
(de repente começa a chorar aos prantos) Nunca pensei que doesse tanto. (retorce-se de
dor) Parece que não vai acabar nunca. (Felipe levanta-se assustado e vai em direção a
Daniela. Carlos o detém com um gesto brusco, de censura. Felipe entende e junta-se a Andréia)
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CARLOS (olhando os amantes) – Você quer que eu os mate?
DANIELA (sem ouvi-lo) – Sempre acreditei que se ele me deixasse não me faria
falta, que não era imprescindível...
CARLOS – Eu pensava o mesmo de Andréia.
DANIELA – Você também, Carlos?
CARLOS (para Daniela) – Nunca me comprometi muito... Sempre achei que se
apaixonar era algo altamente inconveniente, doloroso demais... Dito de outra
forma, inútil. Sempre traí Andréia, como traí minha primeira mulher. Quando
minha primeira mulher me largou, porque eu era infiel, senti que era muito
imatura, que ela não entendia que eu, no fundo, era leal.
As outras não passavam de casos sem importância. Pensei que Andréia fosse
diferente.  Afinal, ela parecia mais experiente, mais independente. Eu sou ho-
mem, entende? E nós, homens, gostamos de mulheres.
DANIELA – Acha que Felipe não era suficientemente homem?
CARLOS – Talvez você nunca tenha conhecido um homem de verdade,
Daniela.
DANIELA – Não sei como você tem coragem de falar assim, depois do que
eles fizeram com a gente.
CARLOS – Eu nunca a traí com uma mulher casada. Eram solteiras, separa-
das, até viúvas, mas nunca houve outro homem envolvido.(Olham-se. Depois
olham os amantes)
DANIELA – Talvez eles tenham razão. Talvez tenhamos sido nós mesmos
que provocamos tudo isso. Nós os desprezávamos. Éramos infiéis, orgulho-
sos, acreditando na nossa superioridade.
CARLOS – Você quer ir jantar comigo?
DANIELA – Ir jantar?
CARLOS – Por que não? A gente não tem nada a esconder.
DANIELA – Você acredita que é fácil, assim?
CARLOS – Acredito. Por que não nos vingamos? Por que você não se arruma,
põe seu vestido mais fino, faz uma bela maquiagem, passa seu melhor perfume
e usa suas jóias mais lindas e saímos... Juntos... Agora mesmo.
DANIELA (Daniela parece gostar da idéia, levanta-se) – Não, Carlos, não me peça
isso. Eu não poderia.
CARLOS – Dizem que não há nada melhor para aliviar a dor.
DANIELA (Carlos tomou Daniela pelos ombros. Felipe olha a cena. Andréia parece
dormir) – Não se aproxime, por favor.
CARLOS (os dois olhando Felipe) – Nunca traiu Felipe?
ANDRÉIA (para Felipe) – Felipe, no que você pensa?
FELIPE – Eu? Em nada.
ANDRÉIA (para Felipe) – Não fique assim! Está distraído, dando voltas na
cama. Não me quer mais? Não somos mais o fogo revolucionário? (começa a
acariciá-lo)
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(Daniela continua olhando Felipe. Este a acompanha com o olhar. Depois ela se dirige a
Carlos.)
DANIELA – Eu devo estar um horror. Nem tive tempo de me arrumar direi-
to. Não sei se você vai gostar.
FELIPE (para Andréia) – Não ria de mim.
CARLOS – Deixe comigo.
DANIELA – Você é muito gentil, Carlos.
ANDRÉIA (para Felipe) – Não estou rindo. Acontece que já faz um tempo que
eu não falava isso. É como se o tempo voltasse com as lembranças da revolução.
CARLOS – Eu falei que sei como tratar as mulheres.
DANIELA – Muito obrigada.
FELIPE (para Andréia) – Sou um artigo folclórico.
CARLOS – Então, você aceita?
DANIELA – Não, ainda não, Carlos. (sentam-se em camas separadas. Felipe os observa)
ANDRÉIA – É muito mais do que isso. Não fique zangado, eu gosto de você.
Não faz idéia do que eu sinto quando você me abraça. É como se o tempo
tivesse parado. Este motel é uma máquina do tempo que nos leva pro passado.
Sua magia evita meus fracassos e permite que a gente faça o que não fez.
Escute, por que você não transou comigo...?
FELIPE – Quando?
ANDRÉIA – No aniversário do Ramiro.
FELIPE – Ramiro? Que Ramiro? Ah, Ramiro.
ANDRÉIA – O que está acontecendo com você?
FELIPE – Nada, eu já disse. Não está acontecendo nada.
ANDRÉIA – Está feliz?
FELIPE – Claro, sou muito feliz.
ANDRÉIA – Você não está feliz como eu... Eu larguei tudo. Você não perdeu
nada
FELIPE – Olhe, não venha com essa agora. Eu também sofri. Foi difícil para
mim tomar uma decisão.
ANDRÉIA – Está acontecendo alguma coisa com você.
FELIPE – Não está acontecendo nada. Dá pra entender?
ANDRÉIA – Você está feliz?
FELIPE – Estou. Não está acontecendo nada de mais. Só fiquei um pouco
nervoso por ter ido ao advogado e falado da separação. Por ficar procurando
apartamento.
ANDRÉIA – Você está diferente.
FELIPE – Vai começar de novo? (para Daniela) Eu estou bem, Daniela.
DANIELA – Tem certeza?
FELIPE – Estou melhor do que nunca. Eu juro. Vocês não entendem.
CARLOS – O que está acontecendo com você, Felipe? Está acontecendo algo.
FELIPE (encurralado) – Chega! Estou falando que não está acontecendo nada
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comigo. Nada! Vocês é que não podem ver alguém contente, sem estragar
tudo. Vocês são muito invejosos. (vai para outra cama, levando o lençol)
ANDRÉIA – O que você está fazendo, Felipe?
DANIELA – Você está escrevendo?
FELIPE – Vou pôr tudo em dia. Ouviram? Vou escrever tudo o que não conse-
gui nesses anos perdidos. Tudo atrapalhou, o casamento, o emprego, o governo.
CARLOS – Sempre achamos um culpado.
FELIPE – Não se meta. Você pôde fazer o que quis com sua vida. Aposto que
era o garanhão da turma. O campeão de sinuca. O gostosão das praias. Você
não se frustrou como eu.
CARLOS – O que você está querendo dizer com isso?
FELIPE – Que não castraram seu talento. Que você é um vencedor. Que você
se deu bem em tudo. Que me odeia porque eu sou sua única derrota.
CARLOS – Quem falou isso? Você não sabe nada de mim... Eu pintava, entre
outras coisas...
FELIPE – Pintar? Você não tem nada a ver conosco. É muito diferente de
mim e de Andréia. É de outra classe. (Iniciam uma luta corpo a corpo)
CARLOS – Você também se vendeu. É isso que o incomoda.
FELIPE – Se eu tive de vender meu talento foi por estrita necessidade. Tinha
de sobreviver nessa sociedade hostil a todo tipo de arte.
CARLOS – Você me faz rir, sabia?
FELIPE – Hitler também pintava, sabia?
CARLOS – Você leu isso em alguma revista?
FELIPE – Ainda mato você.
CARLOS – Não lhe daria essa chance. Você é um fraco, um decadente que
leva tudo a sério, como se ainda fosse um garoto de dezoito anos.
FELIPE – Você fala como a Daniela.
CARLOS – Falo. Sobretudo agora que conheço bem ela.
FELIPE – Está me tirando do sério.
CARLOS – Quem você pensa que é? Você veio pra cima da minha mulher
com esse papo de artista. Artista de merda! Você é igual a mim, cara. Da mes-
ma laia. Os mesmos truques, as mesmas mentiras.
FELIPE – Você não sabe do que está falando.
CARLOS – É você que não sabe. Sobreviver? Sobreviver não é trocar de carro
todo ano. Nem ter uma casa na cidade e outra na praia para os fins de semana.
Nunca foi à luta mesmo. Nunca lhe faltou nada.
FELIPE – Como você sabe tudo isso?
CARLOS – Pesquisei.
FELIPE – Fala isso porque me odeia. Para me encher o saco.
CARLOS – Eu já odiava antes. Vocês se acham o sal da terra, mas apunhalam
o amigo na primeira oportunidade, como os mais vulgares dos mortais.
FELIPE – Se essa conversa fosse real eu matava você.
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CARLOS – É um sonho, graças a Deus.
FELIPE – É um pesadelo.
(Separam-se bruscamente)
ANDRÉIA – O que você quer escrever, Felipe?
DANIELA – Não deveria fazer-lhe essa pergunta.
ANDRÉIA – Por que não? Eu adoro ouvi-lo falar.
DANIELA – Vai se encher logo, logo.
ANDRÉIA – Acho que ele tinha razão. Estava faltando apoio.
DANIELA – Pensei nisso. Vai ver que era inveja do seu talento. Eu também
escrevia poemas, sabia?
ANDRÉIA – Como todo mundo uma vez na vida.
FELIPE – Olhe, Andréia, vamos montar uma pequena agência com uns ami-
gos. Diferente, autêntica, mas que dê para viver. Você poderia participar tam-
bém. Traduzindo alguns poemas franceses. A gente bota música e edita.
DANIELA – Como é bom ver alguém fazendo planos, Felipe. Está sendo
bom para você?
FELIPE – Depois mostro para você alguns poemas que escrevi.
ANDRÉIA (para Carlos) – Ele me escreveu apenas um poema nesses dias. Não
era ruim.
FELIPE (reparando em Daniela) – Pensei que não estivesse em casa. Vim trazer
as meninas. Elas se comportaram direito. Constanza está cada dia mais bonita.
Madalena cada vez mais meiga, como a mãe... Brincamos, lanchamos, nos di-
vertimos muito.
DANIELA (pronta para sair) – Interessante! Antes você não gostava de sair
com elas.
FELIPE – É verdade. Acontece que agora estou... Mais vivo.
CARLOS – Ou é a culpa.
ANDRÉIA – É o sentimento de culpa!
FELIPE – Não sei, hoje você está muito bonita. Bem arrumada. Não conheço
esse vestido.
DANIELA – Você nunca reparou que eu o tinha.
FELIPE – Como? Não é novo?
DANIELA – Parece que seus olhos estavam voltados para outro lugar.
FELIPE – Para o lugar em que você está mais magra.
DANIELA – Faz três semanas que não como nada. É o melhor regime.
FELIPE – Irônica, como sempre. Está de saída?
ANDRÉIA (para Felipe) – Por que demorou tanto? Onde você se meteu? Li-
guei para agência e ninguém sabia. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa
com você
FELIPE – Tive de falar com a mãe das minhas filhas. Ainda sou pai delas.
Você nem imagina o que é isso. Pare de querer me controlar. Não seja ciumen-
ta. Você está ficando igual a Daniela
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DANIELA (gritando) – Eu nunca tive ciúmes de você! Nunca!
FELIPE – Certo. Também nunca foi vulgar e nem esteve apaixonada, nós
nem sequer brigamos.
Você é uma mulher fria.
DANIELA – Com você!
FELIPE – O que você quer dizer com isso?
DANIELA – Que com outros homens sou bem diferente!
ANDRÉIA – Felipe!
CARLOS (para Daniela) – Você está deliciosamente vulgar, Daniela, mais sen-
sual, mais provocante. Irresistível.
FELIPE – Tenho que falar com ela. É uma mulher como qualquer outra,
absolutamente indiferente... (acariciando Andréia) Só você me excita, ela não
significa nada para mim.
ANDRÉIA (recusa as carícias) – Você está diferente. Toda vez que você sai com
suas filhas, volta diferente. (volta a arrumar as camas)
FELIPE – Você não vai me proibir de...
ANDRÉIA – Não vou te proibir nada! Está acontecendo alguma coisa com
você, eu sinto, é só isso.
FELIPE (agressivo) – Não está acontecendo nada comigo! Você não entende?!
Eu estou ótimo!!
CARLOS – Vocês se davam melhor como amantes. Era mais excitante, não
havia obrigações.
FELIPE (para Carlos) – Eu a tratei como deveria ser tratada. Não fiz como os
outros.
CARLOS – Mentira! Você estava é com medo de chegar aos quarenta. Tinha
vergonha de ser como todo mundo.
FELIPE – Eu disse que não queria mais vê-lo. (Andréia continua arrumando as camas)
CARLOS – Não deixaremos mais de pensar um no outro. Os adultérios são
sempre a quatro pessoas.
FELIPE – Eu queria viver uma paixão verdadeira. Como quando era jovem.
CARLOS – Paixão nada tem a ver com amor, Felipe...
(Felipe, na cama, se cobre com um lençol)
CARLOS – Você não enxerga. Está perdido nas suas lembranças... Está fugin-
do da morte.
FELIPE – Vá embora! (Carlos se afasta. Felipe vai tirando o lençol, percebe que está só)
O que está acontecendo comigo? Eu não era assim.
CARLOS (consolando Andréia) – Foi quando você falou do filho?
ANDRÉIA (resistindo) – Mas, Carlos, você acha que é necessário? (Carlos assente)
ANDRÉIA – Quero um filho seu, Felipe, apesar da idade. Eu não tolero a
idéia de envelhecer sem um filho, como for não importa, são, doente, mas seu,
seu filho. Algo que dê um sentido a nossas vidas, um futuro. O que você acha?
FELIPE (para si mesmo) – Que horror! Me deu náuseas!
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CARLOS – E você falou também dos móveis?
DANIELA – Claro, fale, Andréia
ANDRÉIA (tentando esconder a ansiedade) – Sabe, querido, não é por nada, mas
eu vi uns móveis numa loja. Não são caros. Eu ajudo... Não dá mais pra viver-
mos de favor na casa dos parentes. Mudar vai ser bom para nós.
FELIPE – Doía tudo! A cabeça, as costas, os joelhos.
ANDRÉIA – Não podemos continuar eternamente amantes. Precisamos ofi-
cializar a nossa situação. Eu preciso de você. Nós nos precisamos. Não dá para
continuar vivendo de um lado para outro, feito ciganos. São móveis lindos,
como os que sempre sonhamos!
FELIPE (debaixo da cama) – Vomitei! Disse para ela que não era nada. Inventei
uma desculpa. Que estava tudo bem, que estava com azia.
ANDRÉIA – Quero que você conheça meu pai. Vamos visitá-lo neste fim de
semana? Me indicaram um advogado que é ótimo. Ah, estava esquecendo, vi um
anúncio de um fogão que você vai adorar. Lembra o que você diz? Que ia ser bom
voltar a cozinharmos juntos como quando a gente cozinhava no acampamento.
FELIPE – Tomei litros de água. Me senti voltando para casa. Juro.
DANIELA (irônica) – Voltando para mim?
FELIPE – Não! Não! (debaixo da cama, como se estivesse no meio de um bombardeio.
Carlos e Daniela riem) Eu não sou um cara inconstante. Fui fiel à Daniela. Ou
pelo menos tentei ser. Agora vou ser fiel à Andréia. Não sei o que fazer! (Carlos
vai tirando os lençóis de onde ele se esconde como uma barata) E se eu tomasse um
Lexotan? Ou se fosse a um analista? Não, cobram uma fortuna. Não sei como
a Daniela consegue pagar o seu. Eu vou cortar a pensão das meninas. Não vou
mais às reuniões de pai e mestres. Se a pego com outro meto-lhe a mão. Um
Valium? Não, melhor um bom trago! Isso é coisa de homem. Foda-se o mun-
do! (vai engatinhando até a cama de Andréia. Carlos e Daniela riem às gargalhadas)
ANDRÉIA – Ande logo, Felipe! Eu estou pronta e você ainda está na cama. A
gente vai chegar atrasado e não vai ter lugar para estacionar.
FELIPE (irritado) – Você não está vendo que eu estou ocupado? Que é que
você quer? Ir ao teatro? Comer? Estourar o cartão de crédito? Você nunca
cansa? O que você está querendo desta vez? Ir a outro motel? Cama de água?
Hidromassagem? Filme pornô? Um negão com um puta cacete pra você? Um
ménage à trois?
ANDRÉIA – Cale essa boca! Não encha! (brigam, jogando-se travesseiros)
FELIPE – Sabe o que você é? Uma puta! Tem fogo no rabo e merda na cabeça.
A idiota da Daniela não gostava de trepar. Agora, você, só pensa nisso. Só pensa
em foder! Você não consegue se satisfazer nem com um batalhão de infantaria.
ANDRÉIA – Cale essa boca, seu porco de merda! Publicitário vendido! Bur-
guês cagão! Veado de uma figa! Seu pau não agüenta uma mulher de verdade!
FELIPE – Você se acha o máximo porque foi quase torturada! Porque foi
quase violentada! Como a cretina foi exilada, agora temos que agüentá-la.
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ANDRÉIA – Escute aqui, seu verme, você não entrou na luta de verdade.
Você pulou do barco antes da batalha. Seu covarde! Na hora do vamos ver,
virou as costas, você e todos esses veados. Estava preocupado em ser artista, a
bichona. Quando deveria estar brigando. Na luta!
FELIPE – De que luta você está falando? Sua hippie de merda, que ficou via-
jando pela Europa toda, trepando com um traficante. Que luta é essa?
ANDRÉIA – Estou falando da luta do povo, seu filho da puta! Do povo que
você nem conhece, filhinho de papai. Traidor! Traidor de merda!
FELIPE – Grite, sua vaca! Grite forte para que nos prendam e você seja vio-
lentada. É isso que você está querendo? Gosta disso, sua puta?
ANDRÉIA – Por isso estamos num motel, seu frouxo! (Atracam-se, aos tapas.
Da briga chegam ao orgasmo, gritando e se debatendo. Carlos e Daniela olham em silêncio.
Quando acabam, Daniela se aproxima e inicia um grotesco número de music hall. Carlos se
aproxima e finalizam com um beijo apaixonado no estilo Rodolfo Valentino. Felipe pula da
cama, como se estivesse acordando de um pesadelo. Carlos e Daniela se separam)
ANDRÉIA – Que foi, Felipe?
FELIPE – Um pesadelo. Sonhei com... Não dá pra contar. Carlos e Daniela...
Era horrível.
ANDRÉIA – Calma, meu amor, calma.
DANIELA (para Felipe) – Não aconteceu nada. Quase nada.
CARLOS – Trouxe essas flores para você, Daniela.
DANIELA – Você não é homem de dar flores.
CARLOS – Mas você é mulher que gosta de receber.
DANIELA – O que você está querendo dizer com essas flores?
CARLOS – Nada muito romântico. Quero trepar com você!
DANIELA (pausa. Olha Felipe que a segue com o olhar) – Não, ainda não, Carlos. (sai)
FELIPE (para Andréia) – Ela estava com outro. Eu fui deixar as crianças e um
homem estava saindo da minha casa. Da minha casa, a que eu sustento com o
meu dinheiro! Não, não fale que eu estou com ciúmes. Daniela é muito ingênua.
Vai saber que coisas esse sujeito está lhe pondo na cabeça. É muito perigoso
para as crianças... Não, não estou com ciúmes! Está entendendo?! Não é ciúme!
(Andréia o olha, sentindo que ele está muito distante dela. Vai até Daniela. Carlos contem-
pla a cena).
ANDRÉIA – Daniela!
DANIELA – Andréia?
ANDRÉIA – Talvez nunca imaginou que eu viesse falar com você.
DANIELA – Pode acreditar que eu queria que isso acontecesse.
ANDRÉIA – De verdade?
DANIELA – Para ter a chance de matar você. Para arrancar os seus olhos,
sabe? Mas não se preocupe. A vontade já passou.
ANDRÉIA – Eu sinto muito por você, acredite. Não sou o que você pensa.
No início nem percebi, saía com o Felipe, mas não tinha nenhuma esperança.
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De repente, foi aquela fogueira. Depois senti tanta dor, tanta culpa...
DANIELA (juntas, arrumam as camas) – E o fogo já apagou?.
ANDRÉIA – Não, eu ainda o amo. Mas ele está diferente.
DANIELA – É, ele é assim, volúvel. Tudo nele é ou não é. Parece um garoto.
ANDRÉIA – Um garoto carinhoso.
DANIELA – Pelo jeito você ainda o quer.
ANDRÉIA – E você, não?
DANIELA – Não sei.
ANDRÉIA – É verdade que você está saindo com o Carlos?
DANIELA – Quem disse isso?
ANDRÉIA – O Felipe. Ele anda sonhando com você. Já não é mais o mesmo.
DANIELA – Não posso deixar de me alegrar.
ANDRÉIA – Você fica alegre com quê?
DANIELA – Com o seu sofrimento.
ANDRÉIA – Nunca pensei que você fosse capaz disso. Quando Felipe fala de
você, diz que você é dura, moralista, repressora, inclusive um pouco sonsa,
mas sempre diz que seus sentimentos são tão nobres...
DANIELA – Eu também achava isso. Antes!
ANDRÉIA – Felipe diz que pra você tudo tem de ser claro e limpo. Que você
jamais aceitou uma fantasia. Não é como eu. Ele me violenta, me tortura.
Adoro quando ele age como se fosse um oficial nazista e me trata como se eu
fosse uma pobre judia num campo de concentração. Ou um vietnamita nas
mãos de uma agente americana que o maltrata com napalm.
(Elas riem como se falassem de trivialidades)
DANIELA – Deve ser divertido!
ANDRÉIA – Você não faz isso com Carlos?
DANIELA – Não! Ainda não!
ANDRÉIA (triste) – Os homens gostam disso. Eu, nem tanto. E você? Eles não
sabem fazer amor direito com uma mulher. Você percebe? Somos mais ternas,
mais românticas, mais delicadas. Eu ainda choro quando leio romances de amor.
DANIELA – Ficar doente de amor. Vibrar com um beijo. Uma mão acarician-
do a outra. Casar para toda a vida. Eu também já passei por isso tudo.
ANDRÉIA – Eu fui muito romântica, mas de um outro jeito. Gostava de
aventuras, de boemia, de muitas transas, de O Último Tango em Paris, Os Malditos,
disso tudo.
DANIELA – E como foi para você?
ANDRÉIA – Péssimo! Nada! Não me entendo com os homens. Não existiu
um único homem que soubesse me dar carinho, a ternura de que necessito,
todo o calor, a doçura, a suavidade ao acariciar meus seios, meu ventre. Beijar
minhas costas milímetro por milímetro. A segurança de se sentir amada.
DANIELA – Isso é verdade...
ANDRÉIA – Você nunca transou com uma mulher?
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DANIELA – Não, claro que não. Por quê?
ANDRÉIA – Dizem que é muito gostoso.
DANIELA – Não, por favor, por favor...
ANDRÉIA – É apenas carinho. Não acho que seja sujo.
DANIELA – Não se aproxime, Andréia.
ANDRÉIA – E se a gente se beijasse? (tenta acariciar Daniela, mas ela sai correndo
e gritando. Andréia recua. Felipe pula da cama)
ANDRÉIA – O que está acontecendo, Felipe?
FELIPE – A Daniela me chamou. (veste-se apressadamente) Aconteceu um aci-
dente com uma das meninas, no colégio.
ANDREIA – Você deu o telefone do apartamento pra ela!
FELIPE – O que você queria que eu fizesse? É a mãe das minhas filhas.
ANDRÉIA – Você continua gostando dela.
FELIPE – Não vamos brigar agora. Estou com pressa.
ANDRÉIA (aborrecida, cobre-se com o lençol) – Vá logo, merda.
CARLOS (para Andréia) – Deixe-o ir. Este é o mal dos compromissos, das
obrigações. A um amante tudo é perdoado, a um esposo não. Num casamento
estável, exigimos tudo e não suportamos nada. O fascinante no amante é o
detestável no marido. Injusto, não?
ANDRÉIA – Me deixe só.
CARLOS – É melhor assim. A gente acabaria se matando.
FELIPE (sacode Daniela, que ainda chora) – O que aconteceu?
DANIELA – Não foi nada grave. Eu tinha que vê-lo. Constanza se machucou
na escola e eu tive um pesadelo horrível.
FELIPE – Como? Com quem?
DANIELA – Não importa, já passou. Mas não vá embora tão rápido...
Constanza precisa de você.
FELIPE – E você? Precisa de mim?
DANIELA – Não. Eu tenho quem cuide de mim. (olha para Carlos por sobre o
ombro de Felipe)
FELIPE – O que você quer dizer com isso? Eu sempre quis tomar conta de você.
DANIELA – Me ajude com as meninas. Tenho muito trabalho para fazer,
muitas matérias para entregar.
FELIPE – Algum dia você vai me perdoar, Daniela?
CARLOS – Está arrependido, Felipe? Quanto tempo vai durar?
FELIPE – Não se meta no que não é da sua conta.
CARLOS – Como você sabe que não é da minha conta?
FELIPE (para Daniela) – A gente pode conversar? (ela o ignora)
CARLOS – Seja responsável pelos seus atos. Foi você quem provocou isto, Felipe.
FELIPE (resignado, vai até Andréia) – Sim, eu sei. Mas não consigo, não consigo!
ANDRÉIA – Que é isso, meu amor. Não sofra tanto assim. Você é um grande
amante, mas não é uma máquina infalível. Acontece com todo mundo. Vamos
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ver. O que está acontecendo com você?
FELIPE (sentado na cama) – Não sei. Eu gosto de você, mas não é a mesma
coisa. Não consigo! Não dá!
ANDRÉIA – E se a gente inventasse outra fantasia? Uma bem sacana. Transar
com um bicho, com um travesti.
FELIPE – Não é nada disso!
ANDRÉIA (levanta-se e começa a fazer ginástica) – São só fantasias. Fantasiar que
fazemos não faz mal a ninguém.
FELIPE – É, eu devia ter ficado só na fantasia com você.
ANDRÉIA – Como assim?
FELIPE – A gente se enganou, meu amor.
ANDRÉIA – Você está se mostrando mais conservador do que o Carlos.
FELIPE – Não estou falando desse infeliz. Estou falando da gente.
ANDRÉIA (concentrando-se na ginástica, sem ouvi-lo) – Você está preocupado com
o tamanho do dele.
FELIPE – Você não está me escutando, Andréia.
ANDRÉIA – Se quiser saber, pergunte para sua mulher. (olha para Carlos e
Daniela, que estão acompanhando de longe)
FELIPE – Daniela não transa com ele. Estou pouco ligando para isso. É pior.
É perceber que não dá mais para continuar...
ANDRÉIA (abraçando-o) – Venha Felipe, por favor...
FELIPE – Chega, não adianta! Acabou! (para si mesmo) O que aconteceu com a
nossa paixão? (Andréia permanece em silêncio, curvando-se ao peso da dor) Que fim
levaram os nossos sonhos? Ficamos extasiados olhando o passado. Fingindo
que o tempo não existe. Voltamos a nos enganar. Onde foram parar as nossas
lembranças? E o nosso amor de ontem? O que é que eu fiz com a minha família?
(Felipe fica só. Daniela aproxima-se devagar.)
DANIELA – O que aconteceu com a gente, Felipe?
FELIPE – Não se aproxime, Daniela. O problema não é você.
DANIELA – Lembra quando a gente se conheceu?
FELIPE – Me faz mal lembrar disso. Prefiro odiá-la e pensar que você não
representa mais nada para mim.
DANIELA – Você estava escondido por causa do golpe, confuso como agora.
Tinha o toque de recolher, A gente ficava horas no telefone. Você contava
piadas, boatos e notícias.
FELIPE – Não entendo como conseguíamos rir.
DANIELA – Você deve estar lembrado. Foi numa festa clandestina que nos
beijamos pela primeira vez.
FELIPE – Não é o momento para sentimentalismos.
DANIELA – Acontece que sempre fui romântica, Felipe. Só você não percebeu.
FELIPE – Incrível como tínhamos coragem de fazer essas festas. O país na-
quele caos...



193

DANIELA – Por isso mesmo, eram necessárias. Nunca mais você me beijou
daquele jeito. Com tanta paixão. Transamos no quarto enquanto lá embaixo
todo mundo dançava.
FELIPE – E do lado de fora, helicópteros, tiros e prisões.
DANIELA – Não escutávamos nada além de nós mesmos. Se as paixões são
assim, surdas e cegas, por que não deu certo? O que nos destruiu?
FELIPE – Nós mesmos. Nossos próprios sonhos nos destruíram. Não supor-
tamos a derrota. Não conseguimos aceitar os nossos próprios erros.
DANIELA – Você lembra da nossa lua-de-mel em Machu Pichu?
FELIPE – Achávamos que éramos poetas. Que pretensão.
DANIELA – Estávamos loucos e apaixonados.
FELIPE – Éramos traidores, Daniela. Aproveitando o dólar em baixa, apro-
veitando-nos do milagre econômico. Aproveitando tudo que renegávamos.
DANIELA – Não seja tão cruel com você mesmo.
FELIPE – Ah, Daniela! (abraçando-a) Quando sonho com você não quero mais
acordar. Encontrar você como se nada tivesse acontecido.
DANIELA – Meu pobre Felipe.
FELIPE – Você me amou muito, não é?
DANIELA – Sim, você foi minha paixão. Meu erro foi não deixar você perce-
ber isso.
FELIPE – Você acha que algum dia...
DANIELA – Não, não acho. Sou como Andréia, enterro meus mortos. Ainda
dói a garganta pronunciar seu nome.
(Felipe fica olhando o fantasma de Daniela que se afasta, terno e sorridente. Andréia está
diante dele.)
FELIPE – Desculpe, estava distraído.
ANDRÉIA – Faz tempo que você está assim. Aliás, você tem bebido muito.
Me trouxe aqui para jantar ou para assistir à sua bebedeira?
FELIPE – Andréia, meu amorzinho...
ANDRÉIA – Não diga isso. Você pensa que eu não percebo?
FELIPE – Não chore.
ANDRÉIA – Você não me ama, Felipe...
FELIPE – Não é assim, entenda. Não é fácil se separar depois de dez anos de
casado. Não é fácil deixar as crianças. O encontro com o advogado me deixou
nervoso. Além disso, a Daniela estava muito tensa.
ANDRÉIA – Você me trata como uma criança. Até quando você vai ficar
vivendo do passado?
FELIPE – Nós também somos o passado, Andréia. Éramos uma utopia e
agora estamos sendo ridículos.
ANDRÉIA – Assuma, fale a verdade. Você não me ama, pronto. Já estava
esperando por isso. Você é muito vaidoso, Felipe. Você brincou comigo. Me
fez largar o meu casamento. Pediu que viesse com você. Tudo isso, pra quê?
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FELIPE – Não é bem assim. Foi uma decisão de nós dois.
ANDRÉIA – Foi você quem insistiu. Quem me perseguiu com telefonemas,
presentes. Eu não queria. Não queria.
FELIPE – Está bem, mas não grite. Estamos num restaurante.
ANDRÉIA – E vamos brigar onde? Estou cansada de lugares discretos. Você
e sua paranóia que o Carlos nos segue. Por que você não comprou o fogão que
vimos?
FELIPE – Não fique assim.
ANDRÉIA – Você me deixa assim. Estou exilada no meu próprio país. Você
me prometeu o Sol, a Lua e as estrelas, e nada. Não tenho nada.
FELIPE – Era o que eu estava sentindo.
ANDRÉIA – Fui idiota em acreditar. (afasta-se. Vai até Carlos e chora em seus
braços) Além disso, estou grávida de você. Nunca vai ficar sabendo, será só
meu. Com ele nunca estarei só.
CARLOS – Você bebe comigo?
FELIPE – Não, já bebi o bastante. Fizemos tudo errado.
CARLOS – Aconteceu com todos nós.
FELIPE – Você é o que menos devia falar, não devia tê-la trazido de volta.
CARLOS – Ela não estava exilada. Veio porque quis.
FELIPE – O que aconteceu conosco? O quê?
CARLOS – Não sei, também não entendo. Eu sempre acabo como o vilão, o
cínico, o hipócrita, o explorador. E vocês, os bonzinhos.
FELIPE – Na verdade, não há nenhuma diferença.
CARLOS – Só tratei de ser feliz à custa dos outros, como todo mundo. O que
há de errado nisso? Não sou mais cruel do que você, nem do que Andréia,
nem mesmo do que Daniela.
FELIPE – Daniela é uma santa perto de nós.
CARLOS – Não é nenhuma santa. Tinha inveja e o menosprezava. Você pre-
cisa ouvir como falava de você. Que era um moleque, que só vivia sonhando.
FELIPE – O mesmo que Andréia falava de você.
CARLOS – Eu não disse?
FELIPE – Você sabe que fim levou a Daniela?
CARLOS – Teve um caso com o pediatra das meninas. Ele lhe propôs casa-
mento. Disse que largaria tudo por ela. Daniela respondeu que não acreditava
nessas coisas. Será que ela ainda gosta de você?
FELIPE (para Daniela, que não reage) – Não vá embora. Você não pode partir
assim. Fizemos amor. Ficamos juntos. Você não me esqueceu.
CARLOS – Você a magoa, Felipe. Como magoou a Andréia.
ANDRÉIA (se achega a Felipe, pelas costas) – Ele não se deu conta de como fui
me afastando. Como fui segurando o choro. Como levei minhas coisas. As
fitas, os livros de poemas.
FELIPE – Não percebi.
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CARLOS – Você não quis perceber. Não respondeu às três cartas que ela
mandou para o escritório. Nem sequer soube da morte dela.
FELIPE (para Andréia) – O que aconteceu com você?
ANDRÉIA – Tive um acidente. Vinha correndo pela estrada, tinha brigado com
um marinheiro. Eu o flagrei com outra. Você sabe, nunca tive sorte no amor.
CARLOS (fechando os olhos de Andréia) – O carro derrapou e caiu na água. Seu
corpo teve de ser retirado por mergulhadores. Saiu nos jornais, até. Eu fiquei
com o filho.
FELIPE – Que filho?
CARLOS – Ah, é verdade, você não soube de nada.
FELIPE – Não soube de quê?
CARLOS – De nada. Para onde você está indo? É mesmo, você tem o lança-
mento do seu primeiro livro.
FELIPE – Eu sempre quis ser artista, sabe?
CARLOS – Que bom que você conseguiu o que queria... Boa noite e... Boa
sorte. (aplaude)
(Felipe se volta para o público.)
FELIPE – Obrigado, obrigado. Canções de amor e morte. Canção primeira. Res-
gatei seu corpo náufrago unido à minha dor ausente / eu e você consumidos
nas fogueiras da vida / confundidos nas histórias da morte / cemitério e céu,
inferno e paraíso proibido / porta secreta do Pacífico. (hesita. Depois, pergunta
violentamente a Carlos) Satisfeito? É suficiente?
CARLOS – É suficiente para você, Daniela? (ela não responde e ajuda Andréia a se
deitar na mesma cama do início. A peça parece recomeçar) Temos de recomeçar, Felipe.
Uma, duas, mil, quantas vezes forem necessárias. Até não sobrar nem uma
gota de dor, nem uma só.
(Felipe aceita contrariado e começa a se despir como no início. Carlos passeia ouvindo o som
do mar. Felipe sai, seguido por Daniela. Carlos vai até Andréia e parece velar, comovido,
seu corpo. A luz se extingue aos poucos. Escuro. O ruído do mar persiste alguns segundos.)

FIM



196

CONCLUSÃO

Enfim, com muito trabalho e dedica-
ção, aquilo que antes era apenas uma idéia
na cabeça, se tornou, na prática, um grande
projeto, de proporções até mesmo maiores
àquelas linhas que antes havia escrito, que
aqueles sonhos que antes tínhamos sonha-
do realizar. A Comissão da Lei de Fomento,
que escolheu nosso Projeto Fronteiras, nos
deu a possibilidade de fazermos na prática
aquilo que antes figurava apenas nos escri-
tos de um projeto impresso.

A Lei de Fomento ao Teatro, uma
conquista da classe teatral, para nós foi a porta

de entrada para a construção mais aprofundada deste teatro que sempre fize-
mos, tirando do bolso para pagar nossos desejos, para  produzir nossa arte, que
com certeza não se encaixa nos produtos do mercado e necessitava deste sopro
de vida. É sim um teatro de idéias, de ideais, de sonhos de pessoas que trabalha-
ram e trabalham muito para concretizar cada etapa desta nossa poética.

Chegamos  ao fim desta etapa, lançando  o nosso Cadernos do Kaus, o
primeiro material documentado da fase de trabalhos deste módulo do Projeto
Fronteiras, que promete muito mais ao  longo dos anos. Descobrimos que não
conhecemos o Teatro da América Latina,  mas descobrimos também que o
restante da América Latina não conhece o Teatro do Brasil e, essa  nossa jor-
nada, possibilitou a apresentação  formal do Brasil aos países participantes e
vice e versa. Nos sentimos cada vez mais responsáveis em divulgar nosso tea-
tro na América Latina, fazer valer cada centavo do dinheiro público que finan-
ciou nossas atividades dentro deste Projeto.

Agradecemos aos parceiros indispensáveis como o Instituto Cervantes
de São Paulo e seu diretor Cultural, Francesc Puértolas, que abriu as portas
desse espaço para receber, e muito bem, todas as atividades de nosso projeto.
Sua colaboração foi, sem dúvida, essencial nessa jornada. Agradecemos aos
amigos que compraram a briga  e lutaram juntos até o fim, que viabilizaram as
traduções, que nos socorreram nas dúvidas mais difíceis e que, acima de tudo,
acreditaram em nosso Projeto, acreditaram no Teatro Kaus. Sem o crédito da
Comissão do Fomento, dos parceiros de sempre, dos grupos, amigos e do
público paulista nada disso seria possível. Queremos retribuir esse crédito en-
tregando à cidade este que espero ser um documento real do que somos e do
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fizemos com a confiança que nos foi atribuída.
Agradeço à minha parceira, a atriz e jornalista Amália Pereira,  que junto

comigo criou este grupo e que suportou  toda essa loucura, que nos tirou o
tempo e nos tomou o ar a cada segundo que lutamos, para fazer certo e digna-
mente nossa maior paixão que é o Teatro. Agradeço aos meus atores que,
enlouquecidamente, ensaiaram três peças, leram textos e foram fiéis até o fim
nessa luta, que só foi possível ganhar porque lutamos juntos, porque acredita-
mos uns nos outros, porque fazemos Teatro acima de tudo. Essa maravilhosa
loucura coletiva que nos suga até o último minuto de vida e que nos devolve
uma vida renovada pela arte,  paixão e tesão de estarmos vivos para saborear
cada segundo. Que venham novas aventuras tão boas quanto essa.

Reginaldo Nascimento



Fotos: Índio Abyara198
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REALIZAÇÃO

Teatro Kaus Cia. Experimental da Cooperativa Paulista de Teatro 
Instituto Cervantes de  São Paulo

Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São 
Paulo

Secretaria Municipal de Cultura
Prefeitura da Cidade de São Paulo

Contatos
Teatro Kaus Cia. Experimental

(11) 3159-1822
teatrokaus@gmail.com
www.teatrokaus.com.br

APOIO

Cabelaria/André Mateus, Cantina Luna de Capri, Cantina Piolin,
Central do Composite, Centro de Tradições Gaúchas Barbosa Lessa,
Exercise Academia, J F Moura Comunicação, Mania de Lavar, Ponto
Solidário, Restaurante Planetas e Thádiva.
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