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Nacional 
São João

9 Out
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RECITAL À BRASILEIRA
9+10 Out 2012 · ter+qua 18:00

CARTAS DE MARIA JULIETA  
E CARLOS DRUMMOND  
DE ANDRADE
31 Out + 1 Nov 2012 · qua+qui 21:30

HELL
3+4 Nov 2012 · sáb 21:30 dom 16:00

MISSA DOS QUILOMBOS
8-11 Nov 2012 · qui-sáb 21:30 dom 16:00

organização 
Comissariado -Geral para o Ano do Brasil  
em Portugal, Funarte/Ministério da Cultura  
do Brasil
colaboração 
TNSJ

Entre 7 de setembro (Dia da Independência do 

Brasil) e 10 de junho (Dia de Portugal), os dois 

países celebram ‑se mutuamente.  

O Ano de Portugal no Brasil e o Ano do 

Brasil em Portugal decorrem em simultâneo, 

promovendo encontros que mostram a 

criatividade e diversidade das manifestações 

artísticas, culturais, científicas e empresariais de 

ambos os países. O TNSJ, que vem escrevendo 

com o Brasil um romance inacabado (os últimos 

capítulos foram redigidos já em 2011 e 2012, com 

a fulgurante carreira de Sombras, espetáculo de 

Ricardo Pais, em São Paulo e a apresentação no 

Porto de duas criações assinadas pelo Centro de 

Pesquisa Teatral de Antunes Filho), toma parte 

da iniciativa, acolhendo três espetáculos teatrais 

e um recital de poesia.
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É uma honra para o comissariado brasileiro do 
Ano do Brasil em Portugal apresentar, em conjunto 
com o prestigiado Teatro Nacional São João, quatro 
trabalhos que refletem a diversidade da produção 
teatral brasileira. Esse é apenas o início de uma 
programação que se estenderá até junho de 2013, 
trazendo ao Porto vários outros exemplos e, 
certamente, consolidará nosso intercâmbio teatral 
para além dessas comemorações de agora.

Recital à Brasileira, Cartas de Maria Julieta e Carlos 
Drummond de Andrade, Hell e Missa dos Quilombos 
são espetáculos que possibilitarão ao público 
português conhecer um pouco do teatro brasileiro 
contemporâneo, através de textos brasileiros e 
estrangeiros, na concepção de diretores, companhias 
e atores de destaque no panorama das artes cênicas  
do Brasil.

O teatro brasileiro estará contribuindo nessa 
tarefa, que a comemoração simultânea entre os dois 
países nos proporciona: reinventar a história que 
todos nós conhecemos, certos de que nossa arte será 
a vanguarda de um intenso processo de troca em 
todas as áreas.

Pois acreditamos que existem muitas formas de 
cruzar o Atlântico e celebrar a amizade entre Brasil 
e Portugal, e juntos descobriremos outras tantas, 
marcando com tintas fortes a nossa língua no mapa, 
para sempre.

antonio grassi
Comissário Geral do Ano do Brasil em Portugal

“A NOSSA LÍNGUA  
NO MAPA, PARA SEMPRE”
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Um teatro livre – não há uma definição 
melhor do que esta para situar o teatro 
brasileiro atual. A frase é sumária, 
objetiva, mas esconde um volume 
considerável de informação – e de 
reflexão. De imediato, talvez ela ofereça 
um risco, o de sugerir a possibilidade de 
uma constatação ingênua, pois, diante 
da dimensão continental das terras 
brasileiras, a liberdade poderia ser vista 
como destino natural, decorrência 
automática da extensão. Aliás, talvez se 
pudesse considerar um outro ponto de 
vista, também equivocado, e bastante 
preconceituoso – durante séculos o país 
disseminou uma imagem associável a 
formas de existência livre…

A argumentação, fácil e natural, 
contudo, não é pertinente – a extensão 
territorial do Brasil não levou ao 
aparecimento de uma vida teatral 
intensa por toda a parte, ao contrário  
até. Portanto, a liberdade não é esta.  
A rigor, desde meados do século XX, 
os dois grandes mercados teatrais 
brasileiros são o Rio de Janeiro e São 
Paulo. Nas duas cidades estão radicados 
os principais conjuntos dedicados à arte, 
bem como os artistas de maior projeção. 
A cidade do Rio de Janeiro, o primeiro 
grande centro cultural do Brasil, polo da 
vida teatral nacional a partir do século 

XIX, capital política do século XVIII até 
o século XX, desempenha ainda hoje a 
função de “capital cultural” do país. 

Existe, sem dúvida, por todo o 
território brasileiro, um número 
elevado de centros teatrais dinâmicos, 
vigorosos, responsáveis por trabalhos de 
impacto. Cidades como Belo Horizonte, 
Curitiba, Recife, Porto Alegre, Salvador, 
Brasília, Fortaleza, Natal apresentam 
importância inegável para a cena da 
atualidade. Trata ‑se, contudo, de um 
teatro semiprofissional ou mesmo 
amador, com escassas equipes capazes de 
sobreviver exclusivamente do trabalho 
em cena. A rigor, historicamente, 
todos estes pequenos centros ainda 
seguem diretrizes formuladas no Rio 
de Janeiro, costume instaurado a partir 
do século XIX, e cumprem rotinas que 
remontam ao que desejamos chamar 
aqui exatamente de teatro livre, que não 
deriva da geografia, mas de variáveis um 
pouco mais complexas.

De certa forma, seria possível 
definir este teatro a partir de um 
debate em torno do tema tradição 
inventada, definido pelo historiador 
Eric Hobsbawm – se considerarmos 
que a tradição inventada permite 
localizar “um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras 

A TRADIÇÃO DA LIBERDADE
Uma apresentação do teatro brasileiro

tania brandão*
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tácita ou abertamente aceitas”.1 Tais 
práticas, desenvolvidas em sociedade, 
de natureza ritual ou simbólica, teriam 
como fim inculcar certos valores e 
normas de comportamento através da 
repetição, condição que implicaria, 
inclusive, uma continuidade em relação 
ao passado. E teriam, naturalmente, 
um cálculo objetivo de estruturação do 
poder – situação que apontaria para a 
possibilidade da constituição de teatros 
nacionais como trajetória política 
bastante clara, ainda que o seu chão fosse 
o universo da arte. O processo pode ser 
localizado de forma nítida na Europa 
Moderna e nos EUA, onde os teatros 
nacionais se afirmaram como tradições 
inventadas ao redor de iniciativas 
políticas deliberadas (como a Comédie‑
‑Française ou o Conservatoire); seria 
um fato lógico e natural na dinâmica 
pós ‑colonial brasileira.

No entanto, nada semelhante a 
uma “tradição inventada” para a 
formulação de uma arte nacional pode 
ser encontrado na história do palco do 
Brasil, ainda que algumas tentativas 
tenham sido feitas desde as cenas 
românticas dos anos 1830. O teatro a que 
nos acostumamos a chamar “brasileiro” 
não apresenta qualquer traço que possa 
ser vinculado a uma concepção de pátria, 
de identidade nacional: o que existe é um 
feixe de dinâmicas teatrais locais, com 
os pequenos centros em uma relação de 
filiação maior ou menor com as cenas do 
Rio de Janeiro e São Paulo. Indícios de 
uma forma brasileira de ser despontam 
neste jogo, nas obras, mais por acaso e 
acidente do que por imposição natal.

Eric Hobsbawm traça uma diferença, 
importante para esta reflexão, entre 

tradição e convenção ou rotina – caso em 
que não há nenhuma função simbólica 
nem ritual importante, embora tais 
funções possam vir a ser adquiridas.  
No seu dizer, certas práticas sociais muito 
repetidas tendem, por conveniência 
e para obter eficiência, a gerar certo 
número de convenções e rotinas, 
formalizadas de direito ou apenas de fato, 
para facilitar a própria transmissão do 
costume. Seria uma pura mecanicidade  
a agir no vazio, sem gerar lastro.

Eis o ponto fundamental que se deve 
considerar para fixar a definição do 
teatro brasileiro como teatro livre – 
sem conquistar relevância institucional 
ou política na sociedade, sem merecer 
reconhecimento efetivo enquanto 
manifestação de arte, o teatro aqui 
não instaurou tradições, não se tornou 
uma tradição e sobreviveu entregue 
a si, aos seus procedimentos isolados, 
de sobrevivência. Não foi uma prática 
colonial, afirmou ‑se, na realidade, 
como episódio da vida de corte, com 
a transmigração da família real para 
a colônia. Após a independência, o 
palco não se tornou, apesar dos grandes 
talentos e da imensa dedicação dos 
artistas, um ato cultural denso. Machado 
de Assis, em conhecida avaliação do 
teatro nacional nos finais do século XIX, 
referiu ‑se a ele com uma imagem forte 
– a de que seria apenas uma linha de 
reticências.

Em tais condições, o teatro brasileiro se 
apresentou sempre predominantemente 
como um teatro do ator – e o país teve 
primeiro um grande ator, João Caetano, 
antes de revelar qualquer grande 
dramaturgo, aliás, poucos. Assim, as 
tradições instauradas foram tradições de 
rotinas e convenções, acidentais e locais 
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e bastante tributárias da sensibilidade, 
da dedicação e da mobilização dos atores.

A liberdade do teatro brasileiro, 
portanto, é imensa – é o exercício livre 
da arte ao sabor do tempo vivido. Este 
é o sentido que atribuímos à expressão 
“teatro livre”. E mais – os atores são as 
células elementares de organização da 
atividade e, em geral, os profissionais‑
‑sacerdotes mais dedicados à arte. 
As demais habilidades envolvidas na 
prática teatral – autores, diretores, 
cenógrafos, figurinistas… – com 
frequência exercem outras profissões 
em paralelo ou desempenham funções 
assemelhadas no campo da arte, 
condição que confere um desenho 
sinuoso ao mercado.

Portanto, as múltiplas formas teatrais 
que podem ser localizadas em quaisquer 
mostras de teatro brasileiro são formatos 
naturais, decorrências diretas desta 
forma que, afinal, é histórica, antes de 
condição estética ou atestado do estado 
da arte. Neste panorama, as formas de 
produção coletiva – grupos, companhias, 
coletivos – têm vida instável, atribulada. 
Poucas e raras são as políticas públicas 
devotadas ao adensamento da atividade, 
à estruturação mais decidida do 
mercado ou à reversão da atmosfera de 
instabilidade. Nem mesmo a construção 
e a manutenção de casas de espetáculo 
e sedes de coletivos despontou como 
política institucional.

Neste quadro, portanto, tudo é 
possível, qualquer coisa pode ser feita.  
E o pior: talvez pouco se perpetue  
com alcance contundente, pois a 
velocidade das proposições tem que  
ser assustadora, já que elas remetem 
mais às competências isoladas do que  
à dinâmica da arte. 

Performance, narratividade, rapsódia, 
desconstrução cênica, distanciamento, 
representação, teatro espontâneo, 
apagamento, rupturas espocam em 
cena como tomadas de consciência a 
respeito da cena contemporânea, mas 
convivem com procedimentos antigos, 
às vezes até mesmo ultrapassados. Neste 
contexto, nem sempre o monólogo é 
sinal de projeto estético e artístico – 
muitas vezes ele acontece como forma de 
sobrevivência do artista.

O comentário importa para que se 
possa dimensionar o sentido subterrâneo 
dominante na variedade de propostas e 
de linhas de trabalho que constituem a 
cena brasileira hoje. E diante do rol tão 
variado de espetáculos selecionados para 
esta mostra teatral brasileira do Ano do 
Brasil em Portugal. 

De saída, a condição de “teatro livre” 
explica um denominador comum forte 
existente nas montagens. Afinal, Cartas 
de Maria Julieta e Carlos Drummond 
de Andrade, de Sura Berditchevsky, 
Hell, de Lolita Pille, dirigido por Hector 
Babenco, Missa dos Quilombos, da 
Companhia Ensaio Aberto, e Recital à 
Brasileira de Elisa Lucinda e Geovana 
Pires têm em comum a ambição da 
contemporaneidade, o desejo direto 
de diálogo com o presente, uma forma 
impositiva de reivindicar aceitação. Esta 
característica transparece tanto nos 
temas como no tratamento dispensado  
ao material encenado. Um outro ponto  
é a importância decisiva, hegemônica,  
do ator, eixo quase absoluto das propostas.

Há ainda um dado muito curioso – 
a forte presença da literatura –, aliás, 
de grandes nomes da literatura em 
português. O fato tem dupla extração – 
a fragilidade da dramaturgia brasileira 
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desponta aqui decidida, ao lado da 
liberdade do ator. Apesar da sintonia 
com os debates do teatro ocidental 
contemporâneo, ocupado com o 
rompimento do drama, o estudo da 
narratividade, da performance e a 
corrosão da interpretação, a dedicação 
aos recitais e o enfrentamento do nobre 
espaço da literatura sempre foram 
ocupações queridas – às vezes singelos 
atos de sobrevivência – do ator brasileiro.

Destaque ‑se, no entanto, que este 
campo pode conduzir a ousadias e 
criações de grande força. A encenação de 
Sura Berditchevsky das cartas trocadas 
pelo poeta Carlos Drummond de 
Andrade com sua filha Maria Julieta é um 
exemplo oportuno: além da atmosfera 
lírica, a opção alcança um tom ousado, 
se for considerada a extrema discrição 
cotidiana professada pelo poeta em vida.

Sura Berditchevsky sabe muito bem do 
que está tratando – além de ser formada 
em jornalismo, tornou ‑se atriz e se 
profissionalizou graças ao Tablado,  
um raro lugar de teatro do Rio de Janeiro,  
um grupo e escola de teatro fundado  
sob a liderança de Maria Clara Machado 
(1921 ‑2001), filha do consagrado escritor 
Aníbal Machado. Além de atriz, Sura 
Berditchevsky é autora e exerceu  
(e exerce ainda) a função de professora 
de teatro e diretora. Atuou no teatro, 
na televisão e no cinema e encenou 
diversos espetáculos infantis. Portanto, 
possui uma orientação em arte bastante 
coerente com a possibilidade de tentar 
ver em cena singelas cartas sentimentais 
trocadas entre um pai poeta e uma filha 
escritora.

Em um outro lugar muito diferente se 
pode situar outro espetáculo, o quase‑
‑monólogo Hell, a terceira direção 

assinada pelo cineasta Hector Babenco. 
A ousadia aqui reside na adaptação – ao 
que se tem notícia, a primeira realizada 
no mundo – do romance chocante escrito 
pela jovem francesa Lolita Pille; assinado 
pelo diretor e por Marco Antônio Braz, 
o texto é narrativo, fraturado em cenas, 
um gesto de ruptura com a dramaturgia 
convencional. A jovem atriz Bárbara 
Paz, de São Paulo, cuja formação 
abrangeu tanto o Centro de Pesquisa 
Teatral, do diretor Antunes Filho, como 
o tradicional Grupo Tapa, tem uma 
trajetória considerável de trabalhos 
também na televisão e no cinema. A cena 
povoada por seu desespero e futilidade 
pretende ser um painel do desvario e 
dos costumes tresloucados de uma alta 
classe consumista. As exigências da 
performance exuberante esfumaçam 
o papel do ator (Paulo Azevedo) que 
contracena com a atriz, fazendo com que 
a encenação tenha um peso de monólogo.

O conceito de teatro desenvolvido 
em Missa dos Quilombos, por sua vez, é 
de ordem bastante diversa – neste caso 
o espectador está diante de um grupo 
de teatro muito atuante, devotado ao 
teatro engajado, com forte preocupação 
com a formação de plateia e o debate 
de ideias políticas. O coletivo, dirigido 
por Luiz Fernando Lobo, estreou em 
1993, com Cemitério dos Vivos, de João 
Batista, baseado na obra e na biografia 
do escritor Lima Barreto (1881 ‑1922). 
E se mantém em atividade até hoje – 
uma longevidade que não é comum nos 
grupos e companhias teatrais brasileiros. 
A ótica é sempre política, questionadora, 
de discussão da realidade; o palco é 
visto como lugar social e as atividades 
paralelas, de ampliação de impacto 
das montagens, são fundamentais 
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para o grupo. A montagem de Missa 
dos Quilombos estreou em 2002, para 
comemorar os dez anos do conjunto,  
e se tornou um espetáculo de repertório, 
paradigmático, de grande efeito e de 
envergadura especial, graças à narrativa 
não linear, ao uso da música, das imagens 
e de representação poética do mundo do 
trabalho.

Já o recital de Elisa Lucinda e Geovana 
Pires aponta em outro sentido, um 
caminho mais próximo da busca da 
declamação e da apresentação viva de 
textos. Predomina no trabalho o desejo 
de mostrar a poesia de forma despojada 
e simples, como ato de palavra e gesto 
de criação, concepção norteadora da 
trajetória da atriz, poetisa, cantora, 
em atividade na publicação de livros 
de poesia, na televisão e no cinema. 
Nascida no estado do Espírito Santo, 
Elisa Lucinda mudou ‑se para o Rio de 
Janeiro em 1986, em busca de um campo 
profissional maior; em 2007, com a 
atriz Geovana Pires, criou a Companhia 
da Outra, uma singela associação das 
duas artistas para produzir pequenos 
espetáculos poéticos capazes de atualizar 
a arte de declamar, distanciando ‑a da 
retórica e da caricatura.

São linhas de arte, portanto, em que 
predomina a liberdade e a liberdade, 
por vezes, é um desafio de grandes 
dimensões. Elas apontam, contudo, 
para um cenário grandioso e de extrema 
importância cultural. Não se pode supor 
que o quadro institucional rarefeito 
impeça a arte brasileira de ter vigor.  
Os produtos de arte não são frutos 
modestos de meros espaços expressivos 
de indivíduos artistas – as condições 
gerais da arte descritas aqui nunca 
impediram o Brasil de contar com 

o aparecimento de grandes gênios 
criativos, expressões teatrais inventivas 
e densas. Observar estes quadros de 
produção sem a percepção nítida do 
seu chão, sem a tonalidade exata de sua 
tela, pode levar a um entendimento 
distorcido do que está em jogo. E pode – 
o que é pior – deixar de revelar em toda a 
sua extensão a guerra histórica surda que 
o artista brasileiro enfrenta no palco para 
poder criar e ser. Então, ao futuro! Ainda 
que não tenhamos uma brasilidade 
explícita, historicamente construída, 
para louvar neste instante, só nos resta 
levantar a voz e proclamar à maneira do 
antigo príncipe, agora à beira do riacho 
do teatro nacional – liberto de tudo, 
liberto de si, entregue a si, viva o teatro 
brasileiro!

1 Hobsbawm, Eric. Ranger, Terence. (organizadores) 
– A Invenção das Tradições. Tradução Celina Cardim 
Cavalcante. São Paulo: Paz e Terra, 2012.

* Professora e pesquisadora de História do Teatro, crítica 
de teatro, ensaísta, autora dos livros Uma Empresa e Seus 
Segredos: Companhia Maria Della Costa (1948 ‑1974)  
e A Máquina de Repetir e a Fábrica de Estrelas – Teatro  
dos Sete, e do ensaio "Teatro Brasileiro do Século XX –  
as Oscilações Vertiginosas" (Revista do Patrimônio, 2001).  
É co ‑curadora do Festival de Curitiba.
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1. Talvez mais de 200 grupos activos em 
todas as regiões de São Paulo. E no Rio de 
Janeiro uma nova cena além do cartão‑
‑postal e da Globo. É o que contam os 
criadores brasileiros sobre o que aqui 
tem sido construído enquanto na Europa 
é a guerra. No dia em que escrevo, 
Madrid saiu à rua apesar da carga policial 
e o governo português acabou com 
dezenas de fundações. 

2. Escrevo no bairro carioca do Cosme 
Velho, sempre aos pés de um cartaz das 
Dionisíacas que em 2010 o Teatro Oficina 
levou a Brasília ‑Salvador ‑Recife ‑Belém‑
‑Manaus ‑Belo Horizonte ‑Inhotim ‑Rio 
de Janeiro. Quando vim morar para o 
Brasil, em Dezembro desse ano, a turné 
ia encerrar na sede do Oficina com a 
sequência dos quatro espectáculos.  
Eu nunca vira a arquitectura de Lina Bo 
Bardi, tecto retráctil, dois andaimes com 
uma pista central, parede de vidro para 
a noite de São Paulo. Ao lado um baldio 
com uma tenda gigante onde centenas 
faziam fila para entrar. O Oficina era 
uma maratona de horas, no intervalo 
havia caldinhos, pastéis, açaí. As pessoas 
circulavam com pulseiras coloridas 
onde, consoante a noite, estava escrito 
“O Banquete”, “Taniko”, “Cacilda!” ou 
“Bacantes” (aquelas que nos anos 60 
despiram Caetano Veloso). José Celso 

Martinez Corrêa, dionísio tropical, 
levou ‑me pela mão aos bastidores (“Mal 
entramos, temos um nu masculino a 
secar a cabeça com uma toalha, num 
esplendor de estátua, mas cor de canela”, 
escrevi então. “Zé Celso corre para o 
sexo e pega ‑lhe: ‘Isso é pau do Brasil!’ 
Senta ‑se frente a um espelho para tirar 
o pó branco da cara. Tem 73 anos e esta 
memória: ‘Estive em Portugal do dia 18 
de Setembro ao dia 25 de Novembro’. 
De 1975, claro.”). Além da tenda e dos 
bastidores, a conversa alastrou a casa 
dele, e a um táxi em que ainda coube 
um chifre de boi. Ao fim de tantos 
anos antropofágicos, o Teatro Oficina 
continuava a comer a cidade e a ser 
comido.

3. No fim de Dezembro, Lula beijou a 
mão de Dilma e saiu de Brasília com 87 
por cento de popularidade. O Brasil ia 
chegar a sexta economia do mundo.  
À euforia económica correspondia uma 
pujança teatral. Não era só o Oficina 
manter o apetite com gente de 20 e 30 
anos, era a gente de 20 e 30 anos que já 
passara por lá, e a que nunca passara, 
alternativos, periféricos, outros. 

“No caso de São Paulo, a euforia 
começou uns anos mais cedo, porque 
no mandato da Marta Suplicy [PT, 
recém ‑nomeada Ministra da Cultura] 
aprovaram uma Lei de Fomento ao 
Teatro, municipal, que permitiu aos 
grupos inaugurar espaços, planear 
temporadas, enfim, estruturar 
minimamente a actividade”, diz o 
português Jorge Louraço Figueira, 
que calha estar em São Paulo quando 
nos cruzamos online, na véspera deste 
texto. Além de crítico e doutorando 
com uma pesquisa sobre teatro 

VONTADE DE SER BRASIL

alexandra lucas coelho*
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brasileiro, trabalha como dramaturgo 
em adaptações paulistanas de Madame 
Bovary e Ricardo III.

Esta decisiva Lei de Fomento é de 2002, 
ano em que Lula foi eleito pela primeira 
vez. Mas a sua origem é anterior, vem de 
uma contestação ao período de Fernando 
Henrique Cardoso, na década de 90.

“Nesses anos houve uma grande 
união da classe artística, em torno de 
um movimento chamado Arte Contra 
a Barbárie, que no fundo criou a 
demanda por essa lei, e se apresentou 
à cidade com um projecto global de 
intervenção cultural e artística, do 
qual a lei foi uma parte”, resume Jorge. 
“Esse movimento trabalhou no sentido 
de refazer a ligação com o trabalho 
teatral dos anos 60, em especial do 
Teatro de Arena e do Teatro Oficina, 
entretanto interrompido pela ditadura 
e depois pelo teatro de imagens dos 
anos 80. Porém, os espectáculos criados 
começaram desde cedo a trabalhar na 
contracorrente da euforia nacional, 
porque muitas vezes denunciavam a 
corrupção e a miséria de São Paulo, até 
porque muitos destes grupos têm sedes 
no centro da cidade, paredes meias 
com os sem ‑tecto, os crackeiros, etc. 
Uma das palavras ‑chave que se ouviam 
no teatro alternativo de São Paulo era 
o ‘desmanche’ do Estado brasileiro, o 
desmontar do aparelho de Estado, em 
tempos de neo ‑liberalismo, que o teatro 
pretendia denunciar. De caminho 
foram sendo feitas obras emblemáticas, 
como Frátria Amada e Orfeu Mestiço,  
do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos; 
Hysteria e Hygiene, do XIX; Otelo e 
Oresteia, do Folias; BR ‑3, do Teatro 
da Vertigem; Ópera dos Vivos, da 
Companhia do Latão.”

4. O “teatro de grupo” é a marca mais 
forte desses anos em São Paulo, diz Sérgio 
de Carvalho, fundador da Companhia 
do Latão e professor de teatro na 
Universidade de Campinas. “Isso vem 
da reacção às políticas neo ‑liberais de 
Fernando Henrique. Houve uma ideia de 
enraizamento na cidade, de que o teatro 
deve dialogar mais, começaram sendo 
usados espaços do Centro, surgiram vários 
grupos na periferia. E hoje existe uma 
grande qualidade do movimento teatral, 
ainda que o pós ‑Lula tenha gerado um 
refluxo, um enfraquecimento do vigor 
político. A era Lula aumentou o dinheiro 
para a cultura mas o nível da crítica política 
diminuiu. Mas não deixa de ser um quadro 
notável. Nenhuma cidade brasileira tem 
tantos grupos que não estão interessados 
em produzir para um aparelho existente. 
Existe uma vontade de modificar.” 

Com 17 membros e sede na boémia Vila 
Madalena, a Companhia do Latão acaba 
de concluir, no momento em que falamos, 
uma ocupação de cinco meses do Teatro 
de Arena, conquistada por concurso 
público. O Arena foi o mítico teatro de 
José Renato, Augusto Boal e Gianfresco 
Guarnieri, activo nos anos 50 e 60. 

5. Não apenas encenadora, também 
luminoplasta, Cibele Forjaz integrou  
o Teatro Oficina em 1993, ainda antes 
da fase Fernando Henrique. Entretanto, 
destacaram ‑se as suas versões de Büchner, 
Tennessee Williams ou Nelson Rodrigues. 
Fundou mais de um grupo, e também ela 
vê o colectivo como a marca forte da cena 
paulistana. “Em São Paulo devem existir 
hoje uns 200 grupos em continuidade e 
vários têm espaços próprios. Nos anos 90 
havia uma demanda por aprofundamento, 
mas faltavam estruturas.” O que mudou 
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com a Lei de Fomento. E uma das 
consequências foi a descentralização.  
“Há projectos por toda a cidade, e com uma 
diversidade muito grande. Cada grupo 
vira uma pequena fábrica. As pessoas 
têm várias funções, produzem, reflectem, 
escrevem. Os actores são cada vez mais 
iluminadores ou cenógrafos. O trabalho 
é cada vez mais colectivo. Os textos estão 
sendo escritos em salas de ensaio. É normal  
que esses grupos tenham revistas, 
livros ou publiquem as peças. Há um 
desenvolvimento tanto da prática como  
da reflexão.” E vários grupos têm extensões 
de trabalho social ou didáctico. “Há uma 
inserção na ideia de comunidade, de que 
uma cidade como São Paulo necessita.  
Os grupos acabam sendo pólos de cultura.” 

6. Ao mesmo tempo, “a cena comercial 
também ganhou espaço”, alerta Claudia 
Schapira, actriz, encenadora, figurinista, 
dramaturga. “Muitos musicais da 
Broadway, uma concorrência pungente. 
Vivemos um momento crítico. Por 
um lado estão surgindo grupos novos 
contemplados com a Lei de Fomento, 
enquanto grupos com 10, 15 anos estão 
deixando de ser contemplados. Mas 
a cidade está em plena efervescência 
teatral. Muita coisa acontecendo e o 
público voltando.”

7. Actriz, encenadora, professora, 
Georgette Fadel fala mesmo de um tipo 
novo de actor. “Essa proliferação de 
grupos, com um trabalho bem colectivo, 
horizontal, sem tanta diferenciação 
de poder, gera um actor com funções 
expandidas, o que faz com que a 
interpretação se altere. Acho que se está 
gerando um actor bem potente, que 
consegue lidar com a ficção e com  

a rua. O que o leva a estar no palco ou na 
rua, fazer este texto ou um outro já não 
é o mercado ou o encenador. Ele está 
envolvido no porquê das coisas. Ele pode 
falar com outros textos, de outros grupos. 
É um processo lento, que está sendo 
conquistado. Ele ganha possibilidade de 
trânsito em todas as esferas da criação.” 
Georgette propõe uma fórmula: “É o actor 
MC [Mestre de Cerimónias, figura do 
rap], que fala em nome próprio”. E não é 
só em São Paulo. “O Rio está fervilhando, 
o Brasil inteiro. A rede nacional de teatros 
de rua tem discussões muito avançadas.”

8. No mesmo mês de Dezembro de 
2010 em que imergi no Teatro Oficina, 
descobri a companhia Armazém aqui 
no Rio de Janeiro. Uma peça chamada 
Antes da Coisa Toda Começar, dirigida 
por Paulo de Moraes. O programa tinha 
a imagem de uma caveira. “E quando 
as luzes se apagaram, foi Hamlet, 
Tempestade e Tragédia Grega, Lou Reed 
e Piaf, Grotowski e Deep Purple”, escrevi. 
“O texto era uma energia omnívora. Eles 
atacavam o baixo e a bateria, cantavam, 
morriam, ressuscitavam. Os bastidores 
vinham para a frente, os espelhos 
partiam ‑se perante a Europa.” 

Quase dois anos depois, é a Europa que 
se parte diante dos espelhos. Entretanto, 
na correria consegui perder tudo o que 
se seguiu do Armazém, até a reposição 
de Toda Nudez Será Castigada, de Nelson 
Rodrigues, que em Agosto fez cem anos. 
Na véspera deste texto liguei a Paulo de 
Moraes para saber como via as mudanças 
na cena carioca, ele que chegou à cidade há 
14 anos. “Quando me transferi para o Rio, 
a cena de São Paulo era mais importante. 
O Rio tinha pouquíssimos grupos estáveis. 
O teatro era mais comercial. Os actores 
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eram bem mais voltados para a TV, era 
uma questão de mercado e não havia 
muitos exemplos que quebrassem com 
esse paradigma.” O Rio é a sede da TV 
Globo, e isso teve consequências. Mas 
nos últimos anos houve “um aumento 
muito grande de grupos, de pesquisa”, diz 
Moraes. “Hoje não vejo muita diferença 
entre São Paulo e Rio. Trabalhar em grupo 
dá para construir uma linguagem.” Além 
do Armazém, cresceram a Companhia dos 
Atores, a Intrépida Trupe ou os Fodidos 
Privilegiados. “Aí, os actores que estão 
começando, começam com referências 
novas e surgem outros grupos, ainda que 
não estáveis.”

Retrato, então, da cena carioca  
em 2012: “Tem muita coisa nova.  
O pessoal do Brecha Coletivo, o Jô Bilac, 
o Vinicius Arneiro, a Renata Mizrahi, 
a Julia Spadaccini, o Pedro Brício, o 
Daniel Pereira de Carvalho, pessoal 
que está começando a escrever, novos 
dramaturgos, novos encenadores, que 
conseguem formar núcleos de trabalho. 
Isso fez o teatro do Rio crescer bastante. 
O Moacir Chaves tem conseguido 
trabalhar com gente muito bacana e está 
ocupando o Teatro do Serrador”. Que 
fica na Cinelândia, a principal praça do 
Centro Histórico do Rio, desabitado nos 
últimos anos. O próprio Armazém tem 
sede na Lapa. “Há uma deslocação para 
o Centro da cidade. Se você pegar numa 
escola de teatro como a Martins Pena, 
que não é na Zona Sul, é na Lapa, tem 
gente lá de todo o Rio, e tem saído gente 
muito interessante de lá, como o Jô Bilac, 
o Vinicius, o Faustini…”

9. A última vez que o vi, Marcus 
Faustini estava de pé numa sala da 
Pavuna, periferia bem avançada do 

Rio de Janeiro. Era a casa de Dona 
Emília, uma portuguesa há décadas 
no Brasil. Eu tinha vindo a ouvir no 
carro “Dreamworld”, aquela canção 
que Caetano canta com David Byrne 
e tem Marco de Canaveses no refrão. 
Aconteceu que Dona Emília nascera 
em Marco de Canaveses e a casa dela 
naquela noite era o teatro. Um dos 
muitos projectos de Faustini: pegou em 
três mulheres, uma do burguês Jardim 
Botânico, outra da favela da Maré, outra 
da periférica Pavuna, pôs uma actriz 
conhecida a fazer monólogos com as 
histórias das três, e a história de uma é 
representada em casa da outra. Foi isto 
no meio de Setembro. 

“De Madureira para lá tem mais de 100 
grupos de teatro”, dissera ‑me Faustini 
na penúltima vez que nos víramos. 
Madureira é Zona Norte do Rio, periferia 
histórica pelas escolas de samba, a 
Portela. “Provavelmente está nascendo 
a ópera funk e ninguém está registando”, 
continuou Faustini. “Porque já está tendo 
sketch dentro do baile funk. O baile pára e 
entra um actor e começa a fazer um texto 
musicado. Um número. Dramaturgia.”  
O Rio é uma cidade de grandes produtoras. 
“A Globo absorve e apoia.” Mas agora, com 
a ascensão de milhões não só ao consumo 
como, lentamente, aos meios de produção 
cultural, o centro está em toda a parte.  
A periferia virou o centro. E Faustini,  
com o dom carioca da frase, acredita nisto:  
“O Brasil não é o outro do mundo. O mundo  
tem uma vontade de ser Brasil”.

* Jornalista e escritora. Correspondente no Brasil do jornal 
Público.

 
 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Cruzou por mim, veio ter comigo,  
 numa rua da Baixa
Aquele homem mal vestido, pedinte  
 por profissão que se lhe vê na cara
Que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele;
E reciprocamente, num gesto largo,
 transbordante, dei ‑lhe tudo quanto tinha
(Excepto, naturalmente, o que estava  
 na algibeira onde trago mais dinheiro:
Não sou parvo nem romancista russo,   
 aplicado,
E romantismo, sim, mas devagar…).

álvaro de campos 

“
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Intimamente, me sinto filha da língua. Ela 
é parte fundamental de minha identidade, 
meu trajeto, minha vida. Brasileiros e 
portugueses, se fossem signos, seriam 
opostos complementares. Há um laço entre 
nós, um caminho livre que usamos pouco, 
portanto juntar na mesma cena a poesia 
da nossa língua é uma declaração de amor 
a Portugal e a esta origem. Um Recital à 
Brasileira tem o nosso olhar sobre a mesma 
palavra que nos dá nome e história.
elisa lucinda

Fazer Um Recital à Brasileira em Portugal 
é um profundo mergulho na língua mater. 
Somos irmãos separados por um Atlântico 
e uma cultura, porém, unidos pela história. 
Nós nos redescobrimos a cada travessia, 
aprendemos a raiz do nosso português. Unir 
poetas brasileiros e portugueses nos irmana 
ainda mais e a bandeira é a Poesia.
geovana pires
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dedicando a “curar” gays, francamente: 
poesia numa hora dessas?

É que estive no Rio duas semanas 
atrás e participei de um recital poético 
organizado pela escritora e atriz Elisa 
Lucinda em sua Casa Poema. A Casa 
Poema nada mais é do que uma utopia 
levada a cabo. Elisa mantém uma casa 
antiga em Botafogo onde ela ensina 
pessoas a ler poesia, dizer poesia (o verbo 
“declamar” é proibido) e gostar de poesia. 
Promove bate ‑papos com escritores, faz 
audições públicas da obra de inúmeros 
autores brasileiros, abre espaço para 
pequenas apresentações e para sessões de 
autógrafos, tudo de forma muito afetiva 
e sem luxo. Só pelos serviços prestados, 
a Casa Poema deveria ser tombada pelo 
Patrimônio Histórico. E Elisa deveria 
ser tombada junto, porque o que ela 

Peguei emprestada a expressão que 
o Verissimo usa para apresentar seus 
poemas. É que eu quero falar justamente 
sobre poesia, um assunto que me parece 
emergencial, apesar de que tudo leva 
a crer que não é o momento. Gente 
morrendo por causa da gripe H1N1,  
o Sarney insistindo no “daqui não saio, 
daqui ninguém me tira” e psicóloga se 

POESIA NUMA HORA 
DESSAS?
martha medeiros*
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faz é suprir uma carência dos nossos 
currículos escolares: ela educa para a 
sensibilidade e os sentidos.

Elisa me deu de presente o livro que 
transcreve o encontro que ela teve na 
mesma Casa Poema com o escritor 
Rubem Alves. Corra e adquira o seu, 
foi lançado pela editora 7 Mares. Nesse 
livro, Elisa e Rubem discutem sobre o 
desserviço que é obrigar uma criança 
a ler um livro de que não gosta, sobre 
o poder que a arte tem de transfigurar 
maus destinos, sobre o quanto a 
poesia pode ensinar tudo (geografia, 
história, matemática) e como não há 
jeito de se reter conhecimento se não 
houver emoção. E eles vão mais longe: 
acusam os professores que empurram 
livros goela abaixo de seus alunos 
sem eles mesmos estarem “tomados” 
pela beleza e importância do que 
estão recomendando, e aí, lógico, não 
conseguem ensinar o prazer da leitura. 
Aliás, é bom lembrar que encantamento 
deve começar em casa. Não é à toa que as 
crianças que ouviram seus pais contando 
histórias são as que, quando adultas, 
mais se sentem atraídas pelo universo 
mágico da literatura.

Escutar um poema. Falar um poema 
em voz alta. Perceber seu ritmo, sua 
música, sua comunicabilidade. Elisa 
Lucinda tem o talento de transformar 
qualquer verso em algo fácil e acessível. 
Ela prova por A + B que poesia não 
precisa ser um troço chato. Quando 
uma amiga lhe telefona contando sobre 
uma dor íntima, Elisa saca na hora um 
poema para ajudá ‑la a entender melhor 
o que está sentindo. Elisa é uma outra 
espécie de doutora: prescreve poesia. 
Um Tamiflu emocional que ela distribui 
generosamente.

Mas poesia logo agora que a bruxa está 
solta no espaço aéreo, que há censura aos 
veículos de comunicação na Venezuela 
(e, em alguns casos, aqui também) e que 
os políticos estão perdendo as estribeiras 
e deixando cair suas máscaras em 
plenário?

Pois é, me pareceu um momento 
oportuno.

* O Globo (16 ago. 2009).
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Poeta, atriz e cantora brasileira. Natural  
do estado do Espírito Santo, é formada  
em Jornalismo e em Artes Cénicas, e vive 
há 26 anos no Rio de Janeiro. É autora de 
mais de uma dúzia de livros:  
O Semelhante, Euteamo e Suas Estreias, 
A Fúria da Beleza, A Menina Transparente, 
Contos de Vista, Parem de Falar Mal da 
Rotina, entre outros. A atriz comemora 
dez anos do espetáculo Parem de Falar 
Mal da Rotina, já visto por dois milhões  
de espectadores, não apenas no Brasil, 
mas também em Portugal e Espanha.  
É fundadora da Casa Poema, instituição 
socioeducativa que visa, através da poesia 
falada, o desenvolvimento da capacidade 
de expressão de vários profissionais e a 
sua formação cívica. Em parceria com a 
Organização Internacional do Trabalho,  
a Casa Poema tem desenvolvido o projeto 
Palavra de Polícia: Outras Armas, onde 
ensina poesia falada a profissionais de 
segurança, promovendo os direitos 
humanos e transformando os antigos 
modos de atuação em relação ao género  
e à raça. Considerada a artista brasileira da 
sua geração que mais populariza a poesia, 
criou, com Geovana Pires, a Companhia da 
Outra, grupo teatral que desenvolve a sua 
linguagem através da poesia. Conhecida 
pelos seus inúmeros espetáculos e recitais 
em empresas, teatros e escolas de todo 
o Brasil, a atriz é ainda admirada pelo seu 
trabalho em telenovelas da Rede Globo 
(citem ‑se Mulheres Apaixonadas, Páginas 
da Vida, Insensato Coração e Aquele 
Beijo). Também premiada no cinema, 
participa no filme A Última Estação, de 
Marcio Curi, estreado em setembro deste 
ano no Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro. Atualmente, enquanto cantora  
e intérprete, faz a digressão do seu A Letra 
que Eu Canto, espetáculo criado com o 
maestro e pianista João Carlos Coutinho.

Atriz e encenadora, iniciou a sua carreira 
em 1996, no Teatro O Tablado, onde 
permaneceu oito anos como aluna 
de improvisação de Lionel Fischer. 
Formou ‑se na Casa das Artes de 
Laranjeiras, escola de teatro do Rio de 
Janeiro, onde, em 2002, foi dirigida 
por Amir Haddad no espetáculo A Paz. 
Com o encenador criou e coordenou 
diversas oficinas de teatro, participando 
também em vários espetáculos da sua 
autoria. Em 2003, estreou Aprendiz de 
Feiticeiro, texto para crianças de Maria 
Clara Machado, com encenação de Lionel 
Fischer, obtendo um grande sucesso 
de público e de crítica. É sócia de Elisa 
Lucinda na Casa Poema, onde fundaram 
a Companhia da Outra, desenvolvendo a 
narrativa poética no palco. A dupla viaja 
por todo o Brasil, apresentando recitais e 
espetáculos cujo protagonista é a poesia.  
O seu espetáculo mais recente é  
A Natureza do Olhar, com a poesia de 
Fernando Pessoa, no qual Geovana Pires 
interpreta Alberto Caeiro e Elisa Lucinda 
assume o papel de Álvaro de Campos,  
com a supervisão de Amir Haddad. 
Estreou ‑se como encenadora em julho  
de 2008, quando esteve em Portugal 
com o espetáculo A Fúria da Beleza, 
escrito e protagonizado por Elisa Lucinda. 
Em 2010, escreveu e encenou a peça 
Caeirinho e a Carta da Terra. Em 2011, 
encenou A Letra que Eu Canto, com Elisa 
Lucinda, João Carlos Coutinho e Jaime 
Alem.

ELISA LUCINDA GEOVANA PIRES
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Escreva, minha filha, escreva. Quando 
estiver entediada, nostálgica, desocupada, 
neutra, escreva. Escreva mesmo 
bobagens, palavras soltas, experimente 
fazer versos, artigos, pensamentos soltos, 
descreva como exercício o degrau da 
escada de seu edifício (saiu em verso 
sem querer), escreva sempre, mesmo 
para não publicar e principalmente para 
não publicar. Não tenha a preocupação 
de fazer obras ‑primas, que de há muito 
eu já perdi, se algum dia a tive, mas só 
e simplesmente escrever, se exprimir, 
desenvolver um movimento interior que 
encontra em si próprio sua justificação. 
Isto é muito melhor do que traduzir 
Proust, distração que não distrai, porque 
é chata como toda tradução, e acaba nos 
desculpando muito fracamente perante 
nós mesmos de não havermos escrito por 
nossa conta e responsabilidade.

carlos drummond de andrade 
Carta a Maria Julieta (7 de fevereiro de 1950)

“
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Um menino corre de um lado a outro.
Como um foguete, um foguetinho.
Eu acompanho o movimento do menino.
Ele tem cabelos louros e cacheados.
E corre, corre muito. E ri.
E quase voa.
É engraçado, o menino.
E na exaustão da correria, toma impulso 
de longe e joga ‑se, agarra ‑se ao corpo do 
pai, que aparece na outra extremidade do 
pátio.
Abraçam ‑se. 
Ficam assim, grudados. O menino e o pai.

Foi assim o início de Cartas de Maria 
Julieta e Carlos Drummond de Andrade.

Eu, sozinha num canto, numa festa  
de aniversário de crianças, observando.

Reconheci o pai do menino, neto de 
Carlos Drummond de Andrade e filho  
de Maria Julieta, que eu havia conhecido.

Fico muito impressionada com a 
semelhança física do menino com a avó.

E, emocionada, penso o quanto ela 
gostaria de estar ali, naquele momento, 
no meu lugar, vendo o encontro de seu 
filho com o neto.

Aproximo ‑me de Pedro, nós não nos 
víamos há alguns anos.

Falamos de nossos trabalhos, nossos 
projetos.

Ele conta ‑me da obra de seu avô, é ele 
quem cuida.

E eu digo ‑lhe dos meus planos de voltar 
a atuar, agora novamente como atriz, 
já que passei muitos anos dirigindo, 
lecionando, produzindo, escrevendo 
para teatro. 

Dias depois, estou no gabinete do 
poeta, cercada de livros e objetos pessoais 
de Carlos Drummond de Andrade, 
que agora misturam ‑se aos de Pedro, 
morador do mesmo apartamento.

No meu colo, livros e o último texto que 
Maria Julieta escreveu, um pouco antes 
de sua morte – Topázio. 

Na parte de baixo da estante, muitas 
pastas, impecavelmente organizadas, 
verde claro, contendo a vasta 
correspondência de Drummond com  
sua única filha.

Inicia ‑se na infância, quando Juju 
passava as férias – naquela época as 
férias eram longas – em Minas Gerais, 
com a família. Depois, as viagens com o 
bandeirantismo e a dura separação física, 
quando Maria Julieta se casa e vai morar 
na Argentina.

Desenhos, bilhetes, bilhetinhos, 
recados, cartinhas de infância, cartas, 
cartas, cartas… Correspondência que 
percorre, preenche e colora a vida dos 
dois, até suas mortes, no mesmo mês do 
mesmo ano.

Uma vida inteira de amor e de troca.
Através das palavras.

“UMA VIDA INTEIRA  
DE AMOR E DE TROCA.  
ATRAVÉS DAS 
PALAVRAS.”

sura berditchevsky
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Comecei a ler as cartas de mamãe e 
Carlos por pura saudade deles e de 
vovó. Logo percebi que há nelas uma 
carga dramática que ultrapassa o mero 
relato do cotidiano de uma família: essa 
correspondência, mantida ao longo de 
cinco décadas, poderia transformar ‑se 
em livro, em filme ou em peça de teatro.

Num encontro fortuito com Sura, 
mencionei a existência do acervo 
epistolar. Em poucos dias, ambos nos 

debruçamos na leitura das cartas com 
o entusiasmo e a curiosidade de quem 
segue a trama de um folhetim.

Sura, que conheceu mamãe e partilhou 
com ela uma profunda amizade por 
Maria Clara Machado, concordou com 
minha impressão sobre o potencial 
cénico das cartas. E o resultado de um ano 
de leituras é, basicamente, um espetáculo 
sobre o amor entre um pai e sua filha.

Em Cartas de Maria Julieta e Carlos 
Drummond de Andrade, com talento 
e sensibilidade criativa, Sura nos 
apresenta as palavras inéditas de dois 
companheiros de ofício que souberam 
observar o seu tempo com lucidez.

Só me resta agradecer sinceramente 
a Sura Berditchevsky, à equipe de 
produção e ao público espectador por 
compor este abraço atemporal que 
nos deixa um recado simples, porém 
profundo: há cartas que são para todos.

“HÁ CARTAS QUE  
SÃO PARA TODOS”
pedro drummond
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A correspondência, desde a infância até 
o final da vida, de pai e filha, ele poeta, 
ela escritora, não se restringe ao âmbito 
literário, mas ao espaço do afeto. É de 
lá que saem os primeiros e constantes 
liames de uma conversa epistolar que 
acompanhou a ambos, alimentando com 
carinho as alegrias e vicissitudes que 
fazem parte de todas as existências.

A pesquisa de Sura Berditchevsky e 
do filho de Julieta e neto de Drummond, 
Pedro, perpassa, em tempo emocional, 
a troca de sentimentos que as cartas 
expressam e a filiação sustenta. São 
corações abertos, prontos a lançar, ao 
compasso do cotidiano das vivências, 
os laços que reforçam prazeres, 
dores, alegrias, melancolia, até o 
desaparecimento. Pai e filha teceram o 
bordado de cada fase de suas vidas, como 
duradoura prova de amor, que resistiu à 
distância e a momentos em que a poesia 
pareceu fugir.

Cartas é uma montagem que expõe 
convivência delicada e docemente 
familiar, e que atinge a platéia com 
igual delicadeza e doçura. A seleção, 
que obedece à cronologia da escrita, 
demonstra o cuidado dos pesquisadores 
em ressaltar o que cada carta poderia 

provocar na arquitetura cênica para 
ser fruída na mesma sintonia em que 
foi gerada. A direção conjunta da atriz 
e de Luis Fernando Philbert, com a 
contribuição das imagens de Renato 
e Ricardo Vilarouca e da cenografia 
atuante de Bia Junqueira, detalham 
a evolução de duas vidas que se 
mantiveram ligadas sem interrupção.

A atriz, que se movimenta 
continuamente, evitando a possível 
rigidez anti ‑dramática de troca de 
cartas, é apoiada pelas projeções e 
pela mobilidade que a cenografia 
permite. Sura Berditchevsky conduz 
não apenas a correspondência no 
seu sentido epistolar, mas também 
aquela que Maria Julieta e Carlos 
Drummond desenvolveram até à morte. 
A atriz mantém uniformidade vocal e 
contenção interpretativa, que servem, 
perfeitamente, ao clima poético que se 
espalha, suavemente, na cena.

*  Jornal do Brasil (5 out. 2011).

CONVERSA EPISTOLAR 
ENTRE CORAÇÕES 
ABERTOS
macksen luiz*
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Sura pinta a saracura
com seu jeito de contar.
Sua mão leve e segura
tece histórias de encantar.
Sura pega a tanajura
e sai com ela a bailar:
brincadeira, diabrura,
alegre ciranda no ar.
Há em Sura uma doçura
que faz a gente sonhar. 
Carlos Drummond de Andrade

Atriz, diretora, produtora e autora. 
Estudou jornalismo na Universidade 
Federal Fluminense e em 1971 iniciou 
a sua formação em teatro com Maria 
Clara Machado, escritora e dramaturga 
brasileira, fundadora de O Tablado, 
lendária escola de teatro do Rio de 
Janeiro. Três anos depois, integrou o 
primeiro corpo de professores do Teatro 
O Tablado e, sob a direção de Maria Clara 
Machado, atuou em diversos espetáculos 
de teatro infantil e teatro para adultos. 
Em 1976, sob a direção de Zdenek 
Hampl, fundou a companhia de palhaços 
Irmãos Flagelo, grupo que teve um papel 
pioneiro no desenvolvimento do teatro 
performático e de rua no Rio de Janeiro.
Na televisão, alcançou um amplo sucesso 
e reconhecimento ao participar, a partir 
de 1979, em diversas telenovelas da Rede 
Globo e da Rede Manchete, algumas das 
quais exibidas em Portugal (recordem ‑se 
Dancin Days, Marron Glacée, Plumas 
e Paetês, Selva de Pedra, Barriga de 
Aluguel e Era uma Vez), bem como 
em séries e programas realizados por 
Ziembinski, Paulo José, Daniel Filho, 
Herval Rossano, entre outros. No cinema, 
atuou em Ajuricaba, de Oswaldo Caldeira 
(1977); Coronel Delmiro Gouveia, de 
Geraldo Sarno (1978); Os Sete Gatinhos, 
de Neville d’Almeida, baseado na obra 

de Nelson Rodrigues (1980); Noites do 
Sertão, de Carlos Alberto Prates (1984);  
O Cavalinho Azul, de Eduardo Escorel 
(1984), um clássico infantil do cinema 
brasileiro em que participou como atriz  
e coguionista; O Vestido, de Paulo 
Thiago (2003); Meu Nome Não é Johnny, 
de Mauro Lima (2008); e O Diário de Tati, 
de Mauro Farias (2012).
Em 1980, dedicou ‑se à literatura infantil, 
tendo escrito Amor de Cão, Um Peixe  
Fora d’Água e Os Olhos da Cara, 
livros que foram adotados em escolas 
de todo o Brasil. A partir de 1987, 
encenou e produziu as suas próprias 
peças teatrais, transformando ‑as em 
espetáculos musicais para crianças e 
adolescentes, em parceria com grandes 
nomes do teatro brasileiro, como Edu 
Lobo, Ubirajara Cabral e Jorginho de 
Carvalho. Estas produções alcançaram 
um assinalável sucesso de crítica e 
público, para além dos mais importantes 
prémios. Dos seus espetáculos para 
adultos, destaque ‑se a encenação de 
Cócegas, de Heloísa Périssé e Ingrid 
Guimarães, em cartaz há 12 anos, que 
ultrapassou já a fasquia de um milhão 
de espectadores. No mesmo período, 
escreve a dramaturgia de Cosquinha, 
espetáculo infantil que obteve diversos 
prémios e um expressivo sucesso de 
público e crítica.
De Nelson Rodrigues, encenou Valsa n.º 6, 
com Cláudia Jimenez, foi protagonista 
de Dorotéia e atriz em A Serpente, última 
peça do autor encenada alguns meses 
antes da sua morte.
Entre 1988 e 2000, dirigiu o Curso de 
Teatro Sura Berditchevsky no Teatro 
Villa ‑Lobos (Rio de Janeiro), onde 
formou diversos atores e profissionais 
de teatro, cinema e televisão. Em 2000, 
regressou como professora de teatro a  

SURA BERDITCHEVSky
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O Tablado. Participou na criação 
do Prémio Oficial de Teatro Infantil 
Coca ‑Cola, integrando o júri durante 
quatro anos e colaborando na criação 
do Prémio de Teatro Jovem, que obteve 
repercussão nacional e internacional. Nos 
últimos anos, foi membro de vários júris 
de prémios de teatro e cultura no Brasil.
Atualmente, dirige a sua própria 
companhia de teatro no Rio de Janeiro, 
onde dá aulas a crianças, adolescentes 
e adultos, dando assim continuidade 
ao seu trabalho de formação de 
profissionais das artes cénicas.
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Ainda não me apresentei. Meus 
pais me chamaram de Ella, 
e sempre odiei este nome de 
menina boazinha e mimada, 
que eu não era. Para os meus 
amigos eu era Elle. Mas também 
não gostava que me chamassem 
assim, como aquela que passa 
na rua ou que fez uma besteira. 
Resolvi então me batizar para 
mim e para aqueles que me 
entenderão. Eu me chamo Hell  
e sou uma predestinada.

hell

“
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HELL
DE
LOLITA PILLE
ENCENAçãO
HECTOR BABENCO

Teatro 
Nacional 
São João

3+4 
Nov
2012

adaptação 
Hector Babenco 
Marco Antônio Braz

apoio à encenação 
Murilo Hauser
conceção de imagem 
Giovanni Bianco
cenografia 
Felipe Tassara
desenho de luz 
Beto Bruel

interpretação 
Bárbara Paz
Paulo Azevedo

direção de produção 
Henrique Mariano
produção executiva 
Roberta koyama
assistência de 
produção 
Laura Salerno

produção 
H2E Produções  
(São Paulo, Brasil)
apoio 
Sabesp

estreia 7Out2010 
Teatro SESI 
(São Paulo)

dur. aprox. 1:15
M/12 anos

sáb 21:30 
dom 16:00



28

Sou essencialmente um homem de 
teatro. Foi assim que comecei e assim 
tenho prosseguido. Deixando esta marca 
forte dentro dos meus filmes.

A descoberta do livro Hell me 
despertou de uma forma feroz, como 
nunca antes me aconteceu. Loucos 
de Amor, de Sam Shepard, Closer, de 

Patrick Marber, ambos dirigidos por 
mim, e outros espetáculos que produzi, 
nasceram de uma vontade enorme de 
voltar ao palco. O encontro do livro 
Hell me deixou perplexo diante da 
devastadora banalidade da vida narrada 
na primeira pessoa pela personagem 
principal, que nos leva a uma história de 
amor, intensa e cega, que com a mesma 
força que nasce e se mantém, se desfaz, 
imersa num universo de drogas  
e futilidades.

Penso que a transposição deste texto 
para dramaturgia de dois atores pode 
de alguma forma flagrar um instante de 
vida onde a vida real parece impossível. 
Gostaria de entregar no palco a sensação 
do fracasso do amor, entre pessoas 
que têm tudo para ser felizes e que 
são impedidas pelos vícios ou por um 
comportamento doentio delas mesmas.

“A DEVASTADORA 
BANALIDADE DA VIDA 
NARRADA NA PRIMEIRA 
PESSOA”
hector babenco
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A arrebatadora interpretação de 
Bárbara Paz é em si um espetáculo 
dentro da poderosa encenação que 
Hector Babenco fez de Hell, de Lolita 
Pille. Com juventude, beleza e paixão, 
Bárbara recria um texto. A peça situa‑
‑se entre a ficção e o depoimento ao 
revelar o cotidiano de uma francesa 
acostumada ao circuito do luxo fácil 
de Paris, o desperdício insano e tédio 
mortal. Uma gente que, de certa 
maneira, é irreal. A França é um país de 
classe média (a Europa é assim) e não se 
vê tanta ostentação em Montparnasse e 
Saint ‑Germain ‑des ‑Prés, onde mora a 
inteligência, a boémia e a polêmica. As 
ruas silenciosas e os edifícios dos bairros 
Seizième e Neuilly e da avenue Foch são 
fantasmagorias. A humanidade comum 
ouve dizer que “eles” estão lá. Mas o 
interesse da obra não é o de mostrar 
apenas determinado lugar.  
Hell está ao nosso lado. Só que, de vez 
em quando, uma pobre menina rica 
resolve escancarar a cena do crime (ou 
crème de la crème). Sua contundência fez 
da obra um sucesso de vendas e elevou 
Lolita Pille a uma prematura condição 
de a nova Françoise Sagan de Bonjour 
tristesse.

Em meio a litros de vodca, pacotes de 
cocaína e roupas de etiquetas famosas, 

uma bomba explode na região nobre 
parisiense chamada “triângulo de ouro” 
(que é uma metáfora). No torpor do dia 
seguinte, a personagem constata que 
“nós estamos todos mortos na explosão”. 
É uma conversa delirante, claro. A vida 
continuará, mas o retrato crítico está 
traçado. Porque ela, a jovem embriagada 
de tudo, não tem para onde ir, nem para 
a hipótese filosófica do suicídio aventada 
por Albert Camus e nem para a ironia 
criativa estrangeira de Henry Miller, 
que, nos anos 30, passou dias de dor e 
ressurreição na Paris que descreveu 
em Trópico de Câncer, onde, por 
outras razões, escreveu a mesma frase: 
“Estamos completamente sozinhos aqui 
e estamos mortos”. Exagero poético. 
Miller estava vagabundeando à procura 
de si mesmo, como Hector Babenco 
faria mais tarde no circuito Paris‑
‑Amsterdã ‑Madrid antes de se tornar 
cineasta. A anti ‑heroína de Hell só atinge 
alguma humanidade no seu convulso 
romantismo final. Bárbara Paz agarra 
o enredo patético de Pille e produz um 
incêndio emocional. Usando sua beleza 
e temperamento forte, inteligência 
artística, admirável técnica física e vocal, 
faz da peça um momento vital de teatro 
[…]. Como bom diretor, Babenco compôs 
uma partitura cênica de grande requinte 
visual, sobretudo a iluminação, e sonoro 
que confere à representação um alto 
poder de impacto. Rigoroso artista do 
cinema e do palco.

* Excerto de “O inferno do luxo e do sangue”.  
O Estado de S. Paulo (25 out. 2010).

“UM INCÊNDIO 
EMOCIONAL”
jefferson del rios*
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Não são poucas as obras que têm 
aparecido nos últimos anos a respeito 
dos desmandos trágicos do modo 
de vida dos jovens filhos de pais 
ultrarricos, poucos dos quais se voltam 
com real interesse para a educação 
(bem mais do que escolaridade) 
desses herdeiros de seus exemplos 
consumistas. Dentre as obras que 
chegam ao palco, Hell, adaptação de 
Hector Babenco e Marco Antônio Braz 
do romance da francesa Lolita Pille, me 
parece a mais cruel, ou talvez apenas 
a mais verdadeira, a que menos tenta 
encontrar desculpas ou justificativas 
para o desatino dessas vidas. Em 
um tom de objetividade, isenta de 
atenuantes, o texto apresenta uma vida 
perdida – a da protagonista, que optou 
pelo apelido de Hell –, cujos restos de 
raciocínio servem apenas para registrar 
o dia ‑a ‑dia de consumo, boates, 
bebidas, drogas e sexo, com perda total 
de valores para si ou para a vida de 
modo geral.

Mas o que marca Hell mais 
dolorosamente é a falta de esperança, de 
qualquer mínima crença de que possa 
haver qualquer tipo de recuperação, 
mesmo quando momentaneamente ela 
tem vaga noção de que poderia estar 
encontrando um verdadeiro amor. 
Saber tão claramente que não há futuro 

possível, quando tão jovem, só pode levar 
à repetição e ao agravamento do que já 
era uma vida degradada e inútil.

A encenação de Hell é toda 
concebida para ressaltar a implacável 
autodestruição da protagonista. Na 
cenografia de Felipe Tassara, só o 
quarto, com suas roupas de grife, seus 
cigarros e sua maquiagem têm presença 
concreta, assim mesmo sobre um 
fundo tão negro quanto todo o resto do 
palco. Ali, Hell muda freneticamente 
de roupa (figurinos de Renata Corrêa), 
insatisfeita com tudo o que tem demais; 
dali ela sai para os lugares que só 
existem por focos de luz (de Beto Bruel), 
o que é certo porque nada tem valor, 
nada tem razão de ser, tudo é visto com 
olhos que não se importam com o que 
veem. A trilha de Murilo Hauser é justa 
para aquele universo. E a direção de 
Hector Babenco mantém o clima de 
desencanto e desespero, de mentira 
e hipocrisia, de amor reprimido e 
derrotado pela falta de futuro.

Paulo Azevedo, o André que prende 
Hell por algum tempo, é do mesmo 
mundo, mas seu desespero é mais 
contido e ele ainda se ilude falando 
de uma vida enquadrada no mundo 
do dinheiro, mas falsa até mesmo 
quando sonhada. E Bárbara Paz domina 
o espetáculo com um trabalho tão 
exaustivo quanto detalhado, impecável 
na criação de alguém que se tortura 
por saber como e o que é aquela 
vida desatinada que leva. Hell é um 
espetáculo de alta categoria, que honra 
o teatro como instrumento de nosso 
conhecimento de nós mesmos. 

* O Globo (22 jun. 2011).

A VIDA COMO ELA É

barbara heliodora*
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Realizador e encenador, nasceu em 1946, 
na Argentina, radicando ‑se no Brasil aos 19 
anos de idade. Naturalizou ‑se brasileiro em 
1977. Em teatro, encenou espetáculos como 
Louco de Amor, de Sam Shepard, com 
Edson Celulari, Xuxa Lopes, Antonio Calloni 
e Linneu Dias (1988); e Closer – Mais Perto, 
de Patrick Marber, com Renata Sorrah, 
José Mayer, Marco Ricca e Guta Stresser 
(2000). No cinema, escreveu e realizou as 
seguintes longas ‑metragens: Lúcio Flávio, 
O Passageiro da Agonia (Prêmio do Público 
na Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo, 1977); Pixote, A Lei do Mais Fraco, 
com Marília Pêra, Jardel Filho e Fernando 
Ramos da Silva (Leopardo de Prata do 
Festival de Locarno, 1980); O Beijo da 
Mulher ‑Aranha, com William Hurt, Raúl Juliá, 
Sónia Braga e José Lewgoy (nomeação 
para o Óscar de Melhor Realizador, 1984); 
Ironweed, com Jack Nicholson e Meryl 
Streep (1987); Brincando nos Campos 
do Senhor, com Aidan Quinn, Tom Waits, 
Stênio Garcia, Nelson Xavier e José Dumont; 
Coração Iluminado (nomeação para o 
Grande Prêmio Cinema Brasil, categoria 
Melhor Realizador, 1998); Carandiru, que 
alcançou uma audiência superior a 5 
milhões de espectadores; e O Passado, com 
Gael Garcia Bernal e Paulo Autran (2007).

Atriz formada pelo Centro de Pesquisa 
Teatral do SESC, dirigido por Antunes Filho, 
trabalhou com importantes companhias 
de teatro paulinas, como o Grupo Tapa, 
Parlapatões e Pia Fraus. Com mais de 15 
espetáculos teatrais no currículo, os seus 
principais trabalhos foram A Importância 
de Ser Fiel, de Oscar Wilde, enc. Eduardo 
Tolentino; Madame de Sade, de Yukio 
Mishima, enc. Roberto Lage; Os Sete 
Gatinhos, de Nelson Rodrigues, enc. 

Alexandre Reinecke; e Contos de Sedução, 
de Guy de Maupassant, enc. Eduardo 
Tolentino. No cinema, participou em Ilha 
Rá ‑Tim ‑Bum, de Eliana Fonseca, e Seja o 
que Deus Quiser, de Murilo Salles. Em 2003, 
recebeu o prémio Kikito de Melhor Atriz 
pela curta ‑metragem Produto Descartável, 
de Rafael Primot e Flavia Rea. Realizou e 
escreveu, em 2005, a sua primeira curta‑
‑metragem. Dirige e apresenta no Canal 
Brasil o programa Curta na Estrada. 
Participou em várias telenovelas, entre as 
quais se conta Viver a Vida, da Rede Globo, 
onde fez o papel de Renata.

Ator, promotor cultural e jornalista. Atua há 
15 anos como ator e produtor com grupos 
e encenadores reconhecidos da cena 
brasileira, como Hector Babenco, Cibele 
Forjaz, Yara de Novaes, Ione de Medeiros  
e Mônica Ribeiro. É fundador e ex ‑membro 
do Grupo Espanca!, tendo participado 
nos espetáculos Por Elise (indicado pela 
revista Bravo! como um dos 100 melhores 
espetáculos produzidos nos últimos oito 
anos no Brasil e vencedor de dois dos 
mais importantes galardões brasileiros – o 
prémio da Associação Paulista de Críticos 
de Arte e o prémio Shell São Paulo de 
Melhor Texto) e Amores Surdos, pelo qual 
foi nomeado para os prémios Qualidade 
Brasil e Usiminas Sinparc, na categoria de 
Melhor Actor, além de três outras nomeações 
para o prémio Shell São Paulo. Assinou 
a conceção, guião e interpretação, em 
parceria com Rita Clemente, do espetáculo 
Histórias de Chocar, baseado no romance 
Ensaios de Amor, de Alain de Botton. Como 
dramaturgo, assinou os espetáculos Sonetos 
de Areia e Nômades, sob a coordenação do 
encenador Antônio Araújo e do dramaturgo 
Luís Alberto de Abreu. Em 2011, encenou 
o espetáculo A Carne Exausta, com texto 
inédito de Cássio Pires.

HECTOR BABENCO

BÁRBARA PAZ

PAULO AZEVEDO
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Estamos chegando do fundo da terra,
estamos chegando do ventre da noite,
da carne do açoite nós somos,
viemos lembrar.

Estamos chegando da morte nos mares,
estamos chegando dos turvos porões,
herdeiros do banzo nós somos, 
viemos chorar.

Estamos chegando dos pretos rosários,
estamos chegando dos nossos terreiros,
dos santos malditos nós somos, 
viemos rezar.

Estamos chegando do chão da oficina,
estamos chegando do som e das formas,
da arte negada que somos 
viemos criar.

Estamos chegando do fundo do medo,
estamos chegando das surdas correntes,
um longo lamento nós somos,
viemos louvar.
missa dos quilombos

“



33

MISSA DOS 
QUILOMBOS

MúSICA 
MILTON NASCIMENTO
TExTOS 
PEDRO CASALDÁLIGA
PEDRO TIERRA
DIREçãO gERAL
LUIZ FERNANDO LOBO
DIREçãO MuSICAL  
E ARRANJOS 
TúLIO MOURÃO

Teatro 
Nacional 
São João

8-11 
Nov
2012

cenografia 

Cláudio Moura
figurinos 

Beth Filipecki 
Renaldo Machado
desenho de luz 

Leysa Vidal
preparação corporal 

Joana Marinho
danças afro -brasileiras 

Valéria Monã
coreografias 

(mariama e ofertório) 

Paula Águas
direção de produção 

Tuca Moraes

interpretação 

Aurora Dias, Chamon, 

Cláudio Bastos, 

Cristianne de Souza, 

Carlos Negreiros, 

Flávia dos Prazeres, 

Fernando Muzzi, 
Gilberto Miranda, 

Ana Luiza Leite, 

Joana Marinho, 

Juliana Rubim, 

Ladston do 
Nascimento, 

Leandro Vieira, 

Letícia Soares, 

Luiza Moraes, 

Manoel Evangelista, 

Nelson Reis, 

Rafael de Castro, 

Valéria Monã, 

Tuca Moraes (atores); 

Túlio Mourão 
(teclados) 

Jorge Oscar  
(baixo acústico) 

Jairo de Lara (sopros) 

Renato Saldanha 
(violão e guitarra) 

Robertinho Silva 

(coordenação  

de percussão) 

Régis Gonçalves 

Ronaldo Silva 

Rodrigo Pacato 

(percussão)

produção executiva 

Lucas Mansor
direção técnica 

César de Ramires 

Luiz Fernando Lobo 

produção de set 

Luiz Prado
direção de cena 

Leandro Alves
assistência de direção 

Joana Magalhães

produção de logística 

e assistência executiva 

Larissa Benini
assistência de produção 

Marcos Castello
cenotécnico 

Adílio Athos
estagiária de direção  

e stand in  

Anna Luiza Mendes
programação visual 

Daniel de Souza

produção  

Companhia Ensaio 
Aberto (Rio de 

Janeiro, Brasil)

curadoria Centro 
de Artes Cênicas 
– Ceacen/Funarte
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Meus cúmplices são os negros  
de todas as raças.
heiner müller

Pretos, meus irmãos.
Num dia do ano de 1999 recebíamos 

o público para mais uma função do 
espetáculo Companheiros, no Teatro 
Glauce Rocha, quando chegou o Padre 
Ricardo Rezende. Eu o cumprimentei 
e agradeci sua presença, ele ficou 
um pouco surpreso. Nós não nos 
conhecíamos. Ou melhor, ele não me 
conhecia. Eu acompanhava sua luta 
contra o trabalho escravo. Já éramos 
companheiros. Naquele dia nasceu 
uma amizade e, sem que eu soubesse, 
começava a história deste nosso 
espetáculo. No ano seguinte, quando 
montamos Morte e Vida Severina, 
Ricardo foi conversar com o elenco 
sobre a realidade do trabalho escravo 
no Brasil. O elenco ficou perplexo. 
Trabalho escravo não era força de 
expressão. Ao contrário, eram dados 
concretos e alarmantes: a escravidão 
contemporânea.

Em 1984, Leonardo Boff sentava na 
mesma cadeira que séculos antes sentou 
Galileu Galilei diante do Santo Ofício. 
Qual era o seu pecado? Um documento 
do Departamento de Estado americano 
considera a Teologia da Libertação mais 

perigosa do que o comunismo. Porquê? 
Em El Salvador, um bispo é assassinado 
logo após rezar uma missa. Dias antes 
tinha previsto seu assassinato, com 
a certeza que seu corpo ressuscitaria 
na luta do seu povo. Até quando 
precisaremos de mártires? No Brasil, 
hoje, uma criança corta uma tonelada de 
cana por dia. Justiça social?

A Missa dos Quilombos canta os 
novos Quilombos, as novas formas de 
resistência, as novas utopias. A esperança 
de um mundo mais justo e fraterno. A fé  
na periferia do mundo, a “memória 
subversiva de Jesus de Nazaré”. 
Milton e os Pedros se tornaram novos 
companheiros imprescindíveis nestas 
lutas de libertação. O elenco mais que 
profissional foi cúmplice.

Nossos cúmplices são os negros de 
todas as raças.

* In Missa dos Quilombos: Programa. Rio de Janeiro: 
Companhia Ensaio Aberto, 2002.

UMA TONELADA POR DIA

luiz fernando lobo*
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Em nome de um Deus supostamente 
branco e colonizador, que nações cristãs 
têm adorado como se fosse o Deus e Pai 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, milhões de 
negros vêm sendo submetidos, durante 
séculos, à escravidão, ao desespero e à 
morte. No Brasil, na América, na África 
mãe, no Mundo.

Deportados, como “peças”, da ancestral 
Aruanda, encheram de mão ‑de ‑obra  
barata os canaviais e as minas e encheram 
as senzalas de indivíduos desculturados, 
clandestinos, inviáveis. (Enchem ainda 
de subgente – para os brancos senhores  
e as brancas madames e a lei dos brancos 
– as cozinhas, os cais, os bordéis, as 
favelas, as baixadas, os xadrezes).

Mas um dia, uma noite, surgiram  
os Quilombos, e entre todos eles,  
o Sinai negro de Palmares, e nasceu,  
de Palmares, o Moisés negro, Zumbi.  
E a liberdade impossível e a identidade 
proibida floresceram, “em nome do 
Deus de todos os nomes”, “que faz toda 
carne, a preta e a branca, vermelhas no 
sangue”. Vindos “do fundo da terra”, 
“da carne do açoite”, “do exílio da vida”, 
os Negros resolveram forçar “os novos 
albores” e reconquistar Palmares e voltar 
a Aruanda.

E estão aí, de pé, quebrando muitos 
grilhões – em casa, na rua, no trabalho, 
na igreja, fulgurantemente negros ao sol 
da Luta e da Esperança. Para escândalo 
de muitos fariseus e para alívio de muitos 

arrependidos, a Missa dos Quilombos 
confessa, diante de Deus e da História, 
esta máxima Culpa Cristã. Na música 
do negro mineiro Milton e de seus 
cantadores e tocadores, oferece ao único 
Senhor “o trabalho, as lutas, o martírio do 
Povo Negro de todos os tempos e de todos 
os lugares”.

E garante ao Povo Negro a Paz 
conquistada da Libertação. Pelos rios  
de sangue negro, derramado no Mundo. 
Pelo sangue do Homem “sem figura 
humana”, sacrificado pelos poderes do 
Império e do Templo, mas ressuscitado 
da Ignomínia e da Morte pelo Espírito 
de Deus, seu Pai. Como toda verdadeira 
missa, a Missa dos Quilombos é pascal: 
celebra a Morte e a Ressurreição do  
Povo Negro, na Morte e Ressurreição  
do Cristo.

Pedro Tierra e eu já emprestamos nossa 
palavra, iradamente fraterna, à Causa 
dos Povos Indígenas, com a Missa da 
Terra sem Males; emprestamos agora a 
mesma palavra à Causa do Povo Negro, 
com esta Missa dos Quilombos. 

Está na hora de cantar o Quilombo 
que vem vindo: está na hora de celebrar 
a Missa dos Quilombos, em rebelde 
esperança, com todos “os Negros da 
África, os afro da América, os Negros do 
Mundo, na Aliança com todos os Pobres 
da Terra”.

* Texto originalmente escrito em 1981. In Missa dos 
Quilombos: Programa. Rio de Janeiro: Companhia Ensaio 
Aberto, 2002.

“NOSSA PALAVRA, 
IRADAMENTE 
FRATERNA”
d. pedro casaldáliga*
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Clamando e louvando a Deus de todas 
as línguas, de todos os povos, Milton 
Nascimento, Pedro Casaldáliga e 
Pedro Tierra uniram ‑se musical e 
poeticamente e criaram a Missa dos 
Quilombos (1981). Deus é desvelado 
amorosamente em manifestações afros 
e, sob o olhar arguto de Luiz Fernando 
Lobo e de sua equipe, penetrou no 
universo operário e camponês, vestido 
à moda salgadiana. É o Deus de Moisés, 
libertando o povo da escravidão; é o 
Deus Filho, primeiro de uma lista de 
mártires pela causa da vida que irrompe 
e povoa esperanças de almas de todas 
cores e culturas. Ele é sentido no mundo 
do trabalho e é ouvido no ritmo de 
máquinas industriais – aí tem o talento 
de Robertinho Silva –, que ecoam no 
meio de um universo onde dores e lutas 
explodem.

A Missa dos Quilombos não é trazer 
para o palco um passado arcaico 
quando o mundo já é outro e outras 
são as relações sociais? Como falar de 
Quilombos, quando a Lei Áurea é mais 
que centenária? Contudo, suíços vão ao 
Sudão libertar escravos seqüestrados 
em guerras tribais; famílias cristãs 

tornam ‑se escravas por dívidas no 
Paquistão; um norte ‑americano submete 
um brasileiro à escravidão na América 
do Norte, e jornais ingleses e franceses 
escandalizam a Europa revelando 
escravidão de imigrantes em Londres e 
Paris. Em 2001, no Brasil, pelo menos 
2400 pessoas, denuncia a Comissão 
Pastoral da Terra, foram utilizadas como 
escravos. A mais antiga ONG de Direitos 
Humanos no mundo, a Anti ‑Slavery 
International, está ativa e de olhos no 
Brasil. A Organização Internacional do 
Trabalho constata que nunca houve, 
sob o ponto de vista absoluto, tantos 
escravos como agora no mundo. Essas 
notícias podem ser lidas em jornais 
diários, revistas ou em documentos, 
e elas revelam a persistência de uma 
modalidade de trabalho conseguida por 
coerção, sob o pretexto de uma dívida ou 
por razões étnicas, raciais ou religiosas. 
A pessoa não pode vender sua força de 
trabalho nem dispor dela. É o trabalho 
escravo contemporâneo.

No Brasil, nos últimos anos, as 
denúncias se referem à escravidão por 
dívida principalmente em abertura ou 
manutenção de grandes fazendas na 
Amazônia. Um estudo sobre a frente 
pioneira, citado por J.S. Martins, 
calculou que no começo dos anos 
1960 havia ali entre 250 mil e 400 
mil peões trabalhando em fazendas 
na estação seca. Na década de 1970, 
uma empresa instalada entre o Pará 
e o Amapá de um bilionário norte‑
‑americano, foi acusada de escravizar 
milhares de pessoas. Estima ‑se que, 
em 1973, houve ali pelo menos 100 mil 
vítimas do crime na Amazônia. Uma 
única fazenda, a Suiá ‑Missú (MT), 
precisava empregar mais de 21 mil 

A MISSA DOS 
QUILOMBOS E 
A ESCRAVIDÃO 
CONTEMPORÂNEA
padre ricardo rezende figueira*
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trabalhadores para derrubar a mata, 
semear o capim, limpar os pastos, 
preparar as cercas. A propriedade 
tinha quase 700 mil hectares, dos 
quais cerca de 217 mil incluídos nas 
atividades agropecuárias propriamente 
ditas. Como a regra era desrespeitar 
as leis, reter os peões nas fazendas sob 
o pretexto de dívida, com o auxílio de 
homens armados, pode ‑se supor que 
boa parte dos aliciados das diversas 
fazendas não trabalhava livremente. Na 
década de 1980, eclodiram denúncias 
contra muitas grandes empresas de 
capital financeiro e industrial que, na 
Amazônia, criavam gado com apoio 
econômico do próprio governo. Na 
década seguinte, a liberação de verbas 
para as atividades de desflorestamento e 
as isenções de impostos foram suspensas 
e muitas dessas empresas venderam 
suas propriedades. Mesmo assim, a 
Comissão Pastoral da Terra, de 1988 a 
1999, recebeu denúncias de que houve 
pelo menos 101.962 escravizados no 
Brasil em 242 imóveis. Em 2000, a 
mesma Comissão Pastoral estimou 
que, em apenas dois municípios do sul 
do Pará, mais de 10 mil pessoas foram 
escravizadas. Os esclavagistas nem 
sempre foram pessoas desinformadas, 
fazendeiros turrões e primários, mas 
empresas de grande porte, mesmo 
internacionais. 

Tem havido um crescimento do 
número conhecido das vítimas. 
Contudo, o número conhecido não 
significa necessariamente o número 
de escravizados. A quantidade real de 
vítimas não é possível mensurar. Trata‑
‑se de uma escravidão temporária em 
que pessoas são vendidas sem se passar 
recibo. Além disso, apesar do trabalho 

extraordinário dos Grupos Móveis do 
Ministério do Trabalho e das denúncias 
da Comissão Pastoral, as fiscalizações 
dos imóveis por parte do governo 
ainda são insuficientes. Há demora nas 
apurações, as penalidades são leves e há 
reincidência no crime, mesmo em casos 
onde houve condenação. 

A Missa dos Quilombos é um manifesto 
abolicionista dessas e de outras 
escravidões; é um convite ao respeito à 
diversidade das manifestações religiosas 
e é uma homenagem aos nossos irmãos 
e irmãs vindos da África. Rememora 
o homem ‑Deus Jesus, que entregou 
sua vida, sua história, seu corpo e seu 
sangue, pela salvação da humanidade. 
Ele, assassinado numa cruz, depois de ter 
sido julgado em dois tribunais, o religioso 
e o político ‑militar, ressuscitou. A Missa 
é um espetáculo de beleza e convocação. 
Parabéns, Ensaio Aberto.

* In Missa dos Quilombos: Programa. Rio de Janeiro: 
Companhia Ensaio Aberto, 2002.
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A Missa dos Quilombos foi idealizada 
no final da década de 1970 por Dom 
Hélder Câmara, na época arcebispo 
de Recife e Olinda. A ideia encantou 
o arcebispo Pedro Casaldáliga, de São 
Félix do Araguaia (estado de Mato 
Grosso), e o poeta Pedro Tierra, nascido 
Hamilton Pereira, em Porto Nacional 
(Tierra participou na guerrilha durante a 
ditadura militar, sendo preso entre 1972 
e 1977). Em 1980, Milton Nascimento 

juntou ‑se à causa e, em 22 de novembro 
do ano seguinte, apresentava para oito 
mil pessoas, em Recife, na praça em 
frente à Igreja do Carmo – local onde 
a cabeça de Zumbi dos Palmares foi 
exibida no alto de uma estaca em 1695 –,  
a sua partitura para os poemas de 
Casaldáliga e Tierra. A história dos 
negros no Brasil, vinculada à história de 
todos os negros e oprimidos do mundo, 
estava poeticamente cantada e contada, 
o que voltou a acontecer noutros lugares, 
como a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos 
Homens, no Caraça (Minas Gerais) – 
onde a música foi gravada –, e Santiago 
de Compostela, Espanha. Apesar de 
todo o interesse e fascínio suscitado pela 
obra, a Missa dos Quilombos não obteve 
do Vaticano a autorização para se tornar 
uma forma regular de celebração nas 
igrejas católicas no Brasil.

NOTA SOBRE A HISTÓRIA  
DA MISSA DOS 
QUILOMBOS
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Diretor Artístico e fundador da Companhia 
Ensaio Aberto, é também dramaturgo, 
ator e professor de interpretação. Dirigiu 
cursos noutros países, destacando ‑se o 
realizado em Cuba a convite da Casa das 
Américas. Participou em diversos festivais 
internacionais. Em cinema, trabalhou  
com o realizador Silvio Tendler. Entre 
os trabalhos teatrais mais importantes, 
destaquem ‑se Tambores na Noite e A Mãe, 
de Bertolt Brecht; Cabaré Youkali,  
de Brecht e Kurt Weill; Cemitério dos 
Vivos, de Lima Barreto; Morte e Vida 
Severina, de João Cabral de Melo Neto; 
Missa dos Quilombos; Companheiros, Olga 
Benário: um breve futuro e Havana Café, 
do próprio Luiz Fernando Lobo (Havana 
Café em parceria com João Batista). Com 
Sérgio Britto, encenou as óperas Judas em 
Sábado de Aleluia, de Cirlei de Hollanda, e 
Il Campanello, de Donizetti. Com João das 
Neves, encenou a Missa dos Quilombos, 
um espetáculo de rua que reuniu os mais 
importantes atores negros do Brasil na 
comemoração dos 100 anos da abolição da 
escravatura. Em 2007, encenou o espetáculo 
da tomada de posse do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Em 2008 e 2009, dirigiu 
o prémio Ordem do Mérito Cultural no 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro e no 
Teatro Casa Grande, respetivamente. Em 
2009, dirigiu a Terceira Jornada de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência no Palácio 
das Artes, em Belo Horizonte. Realizou 
30 filmes para a campanha Igual a Você, 
programa contra o estigma e o preconceito 
promovido pela UNAIDS, ACNUR, UNESCO, 
UNIFEM e UNODC. Em 2010, encenou  
Terra de Livres, um espetáculo de rua com 
120 atores em São João del ‑Rei (Minas 
Gerais), e o espetáculo de abertura da 3.ª 
Conferência Nacional de Cultura. Em 2002, 
ganhou o prémio Golfinho de Ouro, como 
reconhecimento pelo conjunto da sua obra.

Fundada em 1992, no Rio de Janeiro, 
por um grupo de profissionais de teatro, 
a Companhia Ensaio Aberto tinha 
originalmente como objetivo discutir  
o panorama do teatro no quadro geral 
da sociedade brasileira contemporânea. 
Com 21 espetáculos no repertório, quase 
todos de vocação crítica e política, a 
companhia mostra, desde o seu primeiro 
trabalho, apresentado em janeiro de 1993 
(Cemitério dos Vivos, baseado no romance 
de Lima Barreto), que surgiu para falar 
principalmente dos excluídos.

LUIZ FERNANDO LOBO COMPANHIA ENSAIO ABERTO
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