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Resumo 

 

 

 
PEREIRA JUNIOR, Mario Celso. O texto encenado: a relação dos discentes 
em Teatro-Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas com a literatura 
dramática. 2018. 78f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Teatro-
Licenciatura, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 

 

Esta monografia tem como objeto de estudo a relação dos discentes em Teatro-
Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas com a literatura dramática, 
principalmente o texto utilizado no trabalho final da disciplina de Encenação II. 
Para tanto, este trabalho principia com um breve panorama do texto teatral e sua 
ligação com a cena ao longo do tempo, partindo da Grécia Antiga e chegando 
aos dias de hoje. Em seguida, traz uma pesquisa realizada com os estudantes 
por meio de um questionário, apresentando informações a respeito da relação 
estabelecida entre o Curso, os discentes e o texto dramático, a fim de 
compreender o movimento da utilização das dramaturgias como conhecimento, 
apreciação estética e material criativo. Na sequência, debruça-se em uma 
análise um pouco mais detalhada na trajetória de dois processos criativos, 
refletindo sobre as motivações e os caminhos trilhados para as escolhas das 
estudantes/encenadoras. Posteriormente, esmiúça a proximidade do autor 
dessa monografia com a literatura dramática no decorrer de sua formação, bem 
como a criação de sua encenação intitulada Quarto de despejo, expondo as 
influências, atravessamentos e o resultado alcançado. À guisa de conclusão, a 
pesquisa reflete acerca do movimento teatral dentro e fora do curso, fala das 
possibilidades de trajetórias dentro da graduação e, por fim, avalia a 
ressignificação da prática teatral a partir de sua reflexão teórica.  
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Lista de figuras 

 

1 - Resultado em forma de gráfico da questão 11 do questionário .................. 23 

2 – Resultado em forma de gráfico da questão 12 do questionário ................. 25 

3 - Resultado em forma de gráfico da questão 13 do questionário .................. 27 

4 - Resultado em forma de gráfico da questão 18 do questionário .................. 30 

5 - Foto da apresentação do Fala baixo senão eu grito dirigida pela Gabrielle 

Winck - Arquivo pessoal da diretora. ................................................................ 35 

6 - Foto da peça Ofélias dirigida pela Juliana Caroline - Arquivo pessoal da 

diretora. ............................................................................................................ 39 

7 - Foto do cartaz da peça Quarto de despejo dirigida por mim, Mario Celso – 

Arte gráfica criada por Jardel Athayde. ............................................................ 49 

file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727860
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727861
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727862
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727863
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727864
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727864
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727865
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727865
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727866
file:///C:/Users/barbu/Documents/TCC/TCC%20MARIO%20-%2022-11%20versão%20final.docx%23_Toc530727866


Sumário 

PRÓLOGO ......................................................................................................... 9 

ATO I ................................................................................................................ 16 

Cena 1 - A dramaturgia e o discente – aproximações e distanciamentos ........ 16 

Cena 2 - Análise do primeiro questionário ....................................................... 17 

ATO II ............................................................................................................... 33 

Cena 1 - A trajetória e motivações de dois processos criativos ....................... 33 

Cena 2 - Análise do segundo questionário ....................................................... 33 

ATO III .............................................................................................................. 41 

Cena 1 – A dramaturgia e eu: aproximações e distanciamentos ..................... 41 

Cena 2 – Quarto de despejo: trajetória e motivações no processo de criação 45 

ATO IV ............................................................................................................. 56 

Última cena – Considerações finais ................................................................. 56 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 63 

ENTREVISTAS/QUESTIONÁRIOS .................................................................. 65 

APÊNDICE ....................................................................................................... 67 

ANEXOS .......................................................................................................... 75 

 

 

 

 



9 
 

PRÓLOGO 

 

 

Estamos cercados por textos. Sejam eles curtos como uma receita de 

macarrão instantâneo, ou longos como teses de doutorados. Durante minha 

infância, minha relação com textos se restringia a gibis ou histórias em 

quadrinhos de super-heróis, mas sempre tive extrema admiração pelos leitores, 

em especial por minha mãe. Ela sempre afirmou que ama ler, qualquer tipo de 

texto e com isso passava horas lendo. Recordo-me que uma vez ela passou a 

madrugada agarrada em um livro porque queria saber o final da história. Essa 

fixação por textos que ela sempre teve, hoje me pertence de certa forma, mas 

voltada a textos teatrais. Afinal de contas, o que significa a palavra texto? 

Segundo Ferreira (2010), a palavra texto comporta algumas definições 

como: - conjunto de palavras, de frases escritas; - expressões que a escrita fixou; 

- obra escrita considerada na sua redação original e autêntica, etc. “Chama-se 

texto o conjunto dos enunciados linguísticos submetidos à análise: o texto é 

então uma amostra de comportamento linguístico que pode ser escrito ou falado” 

(DUBOIS apud VIDOR, 2016). A palavra vem do latim texere, que significa tecer, 

construir, depois textus utilizado como substantivo para referir a uma “coisa 

tecida”, ou apenas tecido. “Dessa forma, proponho pensar no texto como um 

tecido, cuja trama apresenta espaços – os fios tramados são as palavras. O 

conjunto de fios tramados origina um todo unificado, escrito ou falado (VIDOR, 

2016, p. 86)”. 

Esse emaranhado de palavras que forma um tecido chamado texto foi um 

dos pontos que me encantou dentro do teatro. “O texto como pluralidade possível 

e potente estabelece um campo de diálogo e terra fértil para a criação teatral e 

serve de base para que a inspiração e a discussão germinem no processo 

criativo (VIDOR, idem, p. 86)”. Porém, nem sempre o texto foi encarado como 

plural, como diálogo, mas sim, como forma pura e perfeita dentro do teatro. 

Durante muitos anos, a relação entre texto e teatro foi pautada pela 

soberania da literatura, por uma posição de poder da palavra escrita, uma 

concepção logocêntrica. Desde a época de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) até 

aproximadamente metade do século XX, a ação teatral basicamente era voltada 
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para representar o que o autor havia escrito, criando apenas uma releitura do 

texto, ou como diz Patrice Pavis (1999), a obra literária estaria no primeiro plano 

e a cena seria a expressão superficial da beleza real, a fábula que o texto 

apresenta. Essa posição de destaque estava diretamente ligada a uma questão 

de detenção do poder artístico e da glória.  

Segundo Roubine (1998), por volta do século XVII, a valorização da 

literatura foi extrema, a tal ponto que um grupo de intelectuais estabeleceu uma 

hierarquia, beneficiando e sobressaindo aquelas formas teatrais que se 

debruçavam sobre o texto em detrimento das práticas em que a ação ganhava 

um pouco mais de atenção (a farsa, ópera com máquinas etc.) Automaticamente, 

essas “regras” de hierarquização refletiam dentro do fazer teatral, ou seja, no 

topo do sucesso estavam os autores, e logo em seguida as vedetes e por fim 

todos os outros envolvidos. Esse período ficou conhecido como a sacralização 

e o reinado do texto, iniciando então uma tradição que durou até 

aproximadamente 1950. Essa tradição 

 

teve repercussões sobre a teoria e a prática da cenografia, o cenógrafo 
considerando-se um artesão cuja missão – subalterna – consiste 
apenas em materializar o espaço exigido pelo texto; e sobre o trabalho 
do ator, cuja arte e aprendizagem terão como enfoque central a 
problemática da encarnação de um personagem e da dicção, 
supostamente justa, de um texto. (ROUBINE, 1998, p. 46) 

 

Nesse contexto, como mencionado acima, as práticas teatrais que não se 

inclinavam para a soberania do texto acabavam ficando marginalizadas. 

Entretanto, justamente por serem assim, algumas delas ficaram conhecidas, 

como é o caso da Commedia dell’arte na Itália, da arte circense, da pantomima, 

do music-hall, da ópera. O reconhecimento dessas artes poderia causar inveja 

em muitos dramaturgos na época. 

Mas essa noção do textocentrismo, causada por essa interpretação a 

partir da dramaturgia clássica (que mantém uma série de regras estruturais: 

exposição, nó, conflito, conclusão etc.) foi se relativizando com a ascensão, ou 

melhor, com a valorização do encenador, a partir do século XX. Nessa época, 

buscava-se uma nova forma de encarar o texto. Embora ainda se criasse em 

cima de um bom texto, o diretor empenhava-se para interpretar à sua maneira o 

que o dramaturgo havia criado. Um exemplo disso foi a relação entre o 
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encenador Stanislavski, diretor do Teatro de Arte de Moscou (TAM), com o 

escritor naturalista Tchecov. Esse último “queixa-se, após um certo número de 

experiências bem-sucedidas, de que Stanislavski deturpa, através da 

encenação, a sua obra (ROUBINE, idem, p. 51)”. Isso ocorreu devido ao poder 

criativo que o encenador ganhou no período. 

É inegável que, na mesma época, existiram aqueles que negaram o lugar 

de dominação que o texto ocupava, como foram os casos de Gordon Craig, 

Meyerhold, Gaston Baty e Antonin Artaud.  Craig não mantinha uma supressão 

do texto, mas tinha uma postura de negar o predomínio e autonomia que o autor 

exigia. Meyerhold, que embora encenasse textos, rejeitava a inclinação do 

espetáculo ao mimetismo psicológico ou ao naturalismo desenvolvido pelo texto. 

Ele buscava outras formas de teatralidades, explorando os recursos e 

possibilidades do teatro. Gaston Baty priorizava e defendia a supremacia do 

encenador, alegando que a finalidade do teatro é o espetáculo e esse só 

alcançaria a perfeição quando o diretor gozasse da plenitude de seus direitos 

enquanto criador. Por fim, Antonin Artaud, que defendia a polissemia do texto, 

colocando-o “em primeiro lugar como um instrumento, o veículo, o trampolim de 

uma materialidade sonora, de uma energia física (ROUBINE, idem, p. 64)”. Em 

outras palavras, o texto para Artaud se tornava apenas uma ferramenta, podendo 

ser violado, criando novos olhares. Essas personalidades contribuíram, cada um 

a seu modo, para estabelecer um período conhecido como a deposição do texto 

dramático. 

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma nova tendência, 

uma procura de um novo uso do texto. Isso ficou evidente a partir de Brecht e de 

seu teatro épico. A dramaturgia ganhou um novo significado, abrangendo tanto 

o texto quanto os meios cênicos empregados na atuação, ou seja, ele inseriu 

novas formas de apresentar o texto, utilizando canções, projeções, tabelas, 

cartazes, conferindo um espaço de distanciamento entre obra e espectador, 

atingindo seu objetivo político de expandir a reflexão por parte daqueles que 

assistiam. Ou seja, o público não mais se identificou de forma catártica com os 

personagens, mas sim, passou a pensar sobre si mesmo e sobre sua realidade 

ao observar as suas histórias. Assim, a dramaturgia épica de Brecht 

caracterizou-se como “uma forma teatral que usa os procedimentos de 

comentário e de colocação à distância épica para melhor descrever a realidade 
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social a ser encarada, e contribuir assim para sua transformação (PAVIS, 1999, 

p. 113)”. 

Ainda nesse período, envolvido pelo sentimento geral do pós-guerra, o 

dramaturgo, encenador, romancista Samuel Beckett buscava novas formas de 

se olhar para o texto, para as palavras, para as ações dos atores, para o tempo 

teatral etc. Em seu teatro, o silêncio e o gesto mínimo são latentes e pulsantes. 

Com 

 

a dramaturgia e a cena beckettianas, reinventam-se modos de leituras 
e encenação que encorajam estudiosos, pesquisadores, diretores, 
atores, técnicos e espectadores a abandonar fórmulas consagradas 
para se defrontarem com uma escritura singular. (MARFUZ, 2013, p. 
XXIII) 

 

Essas transformações não ocorreram somente no teatro de Beckett, mas 

de outros que compuseram o Teatro, dito, do Absurdo1, como o Eugène Ionesco, 

o Arthur Adamov, o Harold Pinter, entre outros. Com essa forma de se fazer 

teatro, criaram-se 

 

Novas relações com o espaço, que comprime objetos e personagens; 
o tempo, cíclico e indeterminado; a performance cênica, que leva 
encenadores e atores a descobrirem no desconforto físico, na 
economia dos meios e na musicalidade das palavras diferentes modos 
do fazer artístico; e o público, convidado a penetrar nos mistérios da 
linguagem e na estranha poesia da cena. (MARFUZ, idem) 

 

Outro nome que contribuiu para essa nova forma de lidar com o texto foi 

Jerzy Grotowski. Ele e sua equipe do Teatro Laboratório de Wroclaw, passaram 

a centrar o foco no ator e em suas potencialidades criativas. Ele afirmava que no 

palco o ator deve desnudar-se, revelar-se, não no sentido narcisista, mas com o 

objetivo de fazer ressoar alguma fagulha de seu íntimo, de sua interioridade mais 

profunda para assim atingir o espectador de uma forma que o teatro dito 

tradicional não pode alcançar. Dessa forma, o texto “é triturado, remodelado ao 

sabor das exigências da introspecção e do autodesnudamento empreendidos 

pelo ator (ROUBINE, 1998, p. 72)”. Dessa maneira, quando questionado sobre 

                                            
1 O termo Teatro do Absurdo foi criado pelo crítico Martin Esslin. Ele cunhou esse termo para 
tentar abarcar algumas peças que se assemelhavam por fugir da dramaturgia tradicional, às 
vezes sem enredo, com situações circulares, tratando de assuntos surgidos após a Segunda-
Guerra Mundial. É importante salientar que não se constituiu em um movimento, mas sim em 
uma classificação com a finalidade de destacar algumas tendências teatrais da época. 
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a real autoria do texto, não mais a resposta será direta, colocando apenas o 

autor, mas essa noção de criação se expande para o ator e a coletividade em 

que ele se insere. Daí por diante, surge uma tendência de criação coletiva dos 

textos, alavancada a partir de 1970. 

Com esse movimento, ficou difícil desvincular os textos das práticas 

teatrais, visto que o primeiro surge, muitas vezes, a partir de experimentações e 

criações no palco. Ou seja, dentro de um mesmo processo, todos os elementos 

da encenação (inclusive o texto) participam de uma mesma autoria coletiva 

desempenhada dentro da sala de ensaio. É nessa criação de uma dramaturgia 

coletiva que emerge, por exemplo, o Théâtre du Soleil e sua encenadora Ariane 

Mnouchkine.  

 

O Théâtre du Soleil desenvolve por conseguinte um amplo trabalho de 
improvisação, baseado em temas, roteiros ou indicações técnicas e 
estilísticas utilizando como pontos de referência: os palhaços, os 
personagens tradicionais da Commedia dell’arte etc. Não é por acaso 
que são exploradas formas fixas, práticas catalogadas de 
representação sem autor e de criação do texto a partir da própria 
representação dos comediantes. (ROUBINE, idem, p. 74) 
 

Com essa prática consagrada pelo Théâtre du Soleil, o texto perde seu 

status de sagrado, e o espetáculo não aparece mais como uma espécie de 

extensão ou interpretação do tecido de tramas, ou melhor do texto. Enquanto a 

criação de uma peça feita por um autor pode ser apreciada como uma obra 

literária, bastando a si mesma, a dramaturgia coletiva por outro lado, não 

pretende ser outra coisa senão uma parte de um todo, ou seja, 

 

a dimensão verbal é indissociável da dimensão gestual, esta sendo 
frequentemente fonte daquela. Publicar apenas o diálogo, mesmo 
acompanhado de rubricas detalhadas, equivaleria no fundo a modificar 
e mutilar o verdadeiro texto (ROUBINE, idem, p. 76) 

 

Esse movimento todo não excluiu as outras funções, ou outros 

significados que a dramaturgia, ou o texto já teve, pelo contrário, agora há tanto 

textos escritos por dramaturgos para serem apreciados pela leitura, 

independentemente da sua existência cênica, como textos que não pensam em 

existir fora da prática teatral. Até mesmo o profissional da escrita, os autores, 

podem vir a contribuir e participar dessas novas formas de escrita coletiva, 

colocando-se como uma forma de conselheiro e propositor textual, esboçando o 



 
 

14 
 

material levantado na sala de ensaio, propondo soluções nas tramas, atendendo 

as necessidades que o coletivo necessita. Construindo assim, um tecido de 

patchwork2, ou melhor, um texto que não atende a simples inspiração de uma 

única pessoa, mas representa uma costura coletiva, com a colaboração de 

diversas pessoas. 

Todas essas mudanças em relação ao texto e suas formas de criar e 

encenar se deram no mundo teatral como um todo (pensando no ocidente) mas, 

ao pensar nessas transformações, uma dúvida me surgiu em relação ao meu 

universo. Como os estudantes do curso de Teatro-Licenciatura da Universidade 

Federal de Pelotas estão se relacionando com os textos? Como estão 

encenando? Haveria aqueles que mantêm a tradição textocentrista? Ou aqueles 

que detêm uma forma mais épica, assemelhando-se a Brecht? Ou até mesmo 

partindo de uma criação coletiva? Como eu, enquanto discente/encenador venho 

lidando com a literatura dramática? Enfim, foi a partir desses atravessamentos e 

inquietações que desenvolvi esse trabalho. 

Optei por dividir a monografia em 4 partes, ou melhor, em 4 ATOS, com 

suas respectivas subdivisões, denominadas “cenas”. No primeiro Ato, me propus 

a fazer uma pesquisa de campo, um levantamento com aspecto quantitativo, 

tentando abranger o maior número possível de estudantes e egressos 

colaboradores, a fim de entender como vêm acontecendo essas relações entre 

discentes e texto dramático. Esses dados foram interpretados e ao final 

classificados em dois grandes grupos, os estudantes/encenadores que, no seu 

trabalho final da Disciplina de Encenação II, trabalharam com textos pré-

existentes, ou seja, escolheram uma peça ou cena para montar, e aqueles 

estudantes/encenadores que optaram por produzir o texto concomitantemente, 

apresentando um texto criado especificamente para o trabalho final.  

No Ato II, apresento um estudo qualitativo de duas encenações, uma de 

cada grupo mencionado acima. Nessa parte, desenvolvo um texto sobre as 

motivações, dificuldades e caminhos escolhidos pelos dois trabalhos analisados. 

Esses dados foram interpretados a partir das falas das encenadoras, 

estruturando assim uma discussão, aproximando e distanciando os dois 

discursos a partir de pontos em comum. Por fim, o último Ato volta-se para uma 

                                            
2 A tradução literal seria “trabalho com retalho”. É uma técnica de costura que trabalha com a 
união de diversos tipos e tamanhos de tecidos, unindo e criando uma forma unificada. 
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reflexão pessoal, das minhas relações com a literatura dramática, apresentando 

um pouco da minha trajetória enquanto estudante/pesquisador de textos, e como 

eu trabalhei como encenador na montagem final da disciplina Encenação II.  

Ciente de que essa escrita é apenas um breve estudo e que certamente 

muitos outros detalhes não serão alcançados, minha consideração final é 

apresentada como um encerramento brechtiano, ou seja, mesmo que esse 

trabalho tenha um fim, desejo que sua reflexão se desdobre para além da leitura, 

e atinja outros níveis de observações, podendo causar (como desejava também 

Brecht) uma transformação, uma mudança na forma de olhar a dramaturgia, o 

texto dramático dentro do curso que vem me formando. Peço, dessa forma, ao 

leitor, que contribua com esse texto enriquecendo-o com seus pensamentos, 

tecendo-o à sua maneira e apreciando esse tecido o qual me empenhei para 

costurar. Portanto, boa leitura e um ótimo tecer. 
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ATO I 

 

 

Cena 1 - A dramaturgia e o discente – aproximações e 

distanciamentos 

Durante os meses de abril e maio de 2018, foi elaborado e realizado um 

questionário como parte do levantamento de dados do Trabalho de Conclusão 

de Curso acerca das dramaturgias utilizadas na montagem final da disciplina 

Encenação II do curso de Teatro-Licenciatura. O intuito desta pesquisa é colher 

o maior número de informações a respeito da relação estabelecida entre o Curso, 

os estudantes e o texto dramático, a fim de compreender o movimento natural 

da utilização das dramaturgias como conhecimento, apreciação estética e 

material criativo. 

O formulário foi estruturado dentro da plataforma Google Docs3, com a 

finalidade de facilitar o acesso dos colaboradores e do acompanhamento das 

respostas. Ele foi construído em quatro blocos de perguntas, ou melhor, quatro 

quadros. O primeiro diz respeito à identificação e caracterização dos sujeitos, 

aqueles para quem foram entregues o questionário4. O segundo quadro está 

relacionado à subjetividade de cada indivíduo, compartilhando seus gostos 

literários, motivações e interesses de leituras. A terceira divisão aborda a visão 

dos discentes do curso quanto à utilização da literatura dramática no curso de 

Teatro-Licenciatura da UFPel, apontando de uma forma singela possíveis êxitos 

e falhas quanto à relação estudantes e texto dramático. E por fim, o quarto eixo 

trata da escolha feita pelos entrevistados quanto à dramaturgia utilizada no 

trabalho final para a disciplina de Encenação II. No total foram elaboradas vinte 

e uma perguntas. 

Este primeiro contato foi realizado por meio da rede social Facebook, por 

ser uma plataforma de relações bastante utilizada para diversas pesquisas, 

como por exemplo o Projeto de Pesquisa "Acompanhamento de egressos do 

                                            
3 Para facilitar a sua visualização, o recriei no formato Word e o inseri nos Apêndices. 
4 Será mantido o anonimato nas reflexões e análises de resultados, ou seja, em nenhum 
momento os sujeitos serão identificados. Cada colaborador será nomeado como ‘Participante’ e 
a ordem será estabelecida pelo número do questionário. 
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Curso de Teatro-UFPEL e sua inserção profissional docente", coordenado pela 

Prof.ª Dra. Vanessa Caldeira Leite. Como eu não possuo vínculo com a maioria 

dos egressos e a professora referida já desenvolve um trabalho com os ex-

estudantes do curso, decidi estabelecer o contato mediante o grupo do Facebook 

formado exclusivamente por eles. Desta forma, o questionário foi enviado para 

setenta e três pessoas através de mensagem neste grupo e para outras quarenta 

e uma por meio de mensagem direta. No total, o formulário foi enviado para cento 

e catorze indivíduos, com o objetivo de apanhar dados sobre o contato que eles 

tiveram com as dramaturgias durante a graduação, e quais as escolhas feitas 

em relação aos textos utilizados durante o processo de encenação. É importante 

ressaltar que foi enviado o mesmo questionário para todos, tendo sido facultativo 

respondê-lo.  

Vale destacar que em nenhum momento essa pesquisa será categórica, 

ou seja, esses dados, tanto sobre os estudantes, quanto sobre o curso vieram 

apenas por meio de perguntas e respostas simples. Não configura-se, portanto, 

como uma pesquisa com a finalidade de classificar o curso de Teatro-

Licenciatura da UFPel, mas sim para entender os fatores que podem influenciar 

direta e indiretamente nos trabalhos artísticos dos discentes. 

 

 

Cena 2 - Análise do primeiro questionário 

 Das quarenta e nove pessoas entrevistadas, dezoito são egressos e o 

restante é composto por estudantes em fases distintas do curso. A faixa etária 

desse grupo oscila entre 21 e 30 anos. Este primeiro quadro de respostas 

apresenta dados que mostram um pouco da posição de fala dos sujeitos, 

considerando uma equipe composta majoritariamente por jovens adultos, mas 

com a presença de adultos mais velhos.  

O quadro dois nos apresenta um panorama interessante quanto à leitura. 

Em relação ao prazer em ler peças teatrais, 77,6% dos entrevistados 

responderam que gostam dessa atividade. Os outros 22,4% apontaram que o 

conteúdo das peças interfere nos seus gostos. Este número de pessoas que 

respondeu ao formulário evidentemente não representa todos os estudantes, 

mas considerando este grupo como totalidade de colaboradores, podemos 
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analisar que se trata de um coletivo que mantém uma boa relação com a 

literatura dramática, apesar de ter uma pequena fração que afirmou que depende 

do conteúdo.  

Para auxiliar nesta observação, foi perguntado para os participantes 

quantas peças teatrais já tinham lido, tendo como opções de respostas os 

intervalos de  

o 0 a 10; 

o 10 a 30; 

o 30 a 50; 

o Mais de 50 peças.  

A partir dessas indicações, 36,7% dos entrevistados indicaram que já 

leram de 30 a 50 peças teatrais, 14,3% disseram ter lido mais de 50 peças e os 

outros 49% assinalaram de 10 a 30 peças. Embora possa parecer que dentro 

das porções isoladas, aqueles que responderam entre 10 a 30 peças, sejam a 

maior parte, a somatória dos outros dois grupos atinge 51% dos entrevistados, 

ou seja, dentro desta amostra, mais da metade dos entrevistados leram mais de 

30 peças teatrais. Essa estatística contribui para delinear melhor o perfil do grupo 

em questão. 

Todos são, ou foram, estudantes de um curso de Teatro, portanto deduzo 

que, em algum momento, tiveram que ler uma peça para algum trabalho, seja 

para uma prova, seminário, montagem cênica etc. Esses textos trabalhados nas 

disciplinas entrariam para o escopo de peças lidas desses sujeitos. Poderia 

acontecer então, de o número total apontado pelos entrevistados como textos 

dramáticos lidos estar diretamente vinculado com o ambiente acadêmico e com 

o que o curso proporcionou. No entanto, uma das questões do formulário era 

referente à leitura antes do ingresso na Universidade, perguntando se antes de 

entrar para o curso de Teatro-Licenciatura o entrevistado já havia lido alguma 

peça teatral, tendo como opções para marcar:  

o Sim;  

o Acredito que sim, mas não tenho certeza;  

o Não;  

o Acredito que não, mas não tenho certeza.  

83,7% disseram que antes de entrar para a universidade já haviam lido ao 

menos uma peça de teatro, ao passo que 6,1% optaram por responder que não 
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se lembram e que talvez tivessem lido. Em contraponto, 8,2% acenaram que não 

leram nenhum texto dramático, e apenas 2% afirmaram que acham que não 

leram também. Isso mostra que esta pequena fração de entrevistados só 

começou a se envolver com a leitura de peças teatrais dentro da faculdade.  

Outro detalhe importante de ser analisado é que 81,6% dos entrevistados 

já leram dramaturgias apenas por motivos de apreciação literária, ou seja, fora 

da obrigação da academia ou de finalidade de trabalho. Já 8,2% somente leram 

para fins de trabalho ou acadêmicos e 10,2% novamente disseram que não se 

lembram, respondendo que talvez tenham realizado esta prática de apreciação 

literária. 

 Os resultados corroboram a afirmação de que essas pessoas 

colaboradoras (ou pelo menos a maioria) fazem parte de uma fatia de alunos 

que mantém uma relação próxima com a leitura de peças teatrais. Para estreitar 

mais o perfil desse pequeno grupo, duas perguntas foram feitas focando os 

textos dramáticos. A primeira foi a respeito da origem dos textos, indagando que 

tipo de dramaturgias os participantes preferiam. Como opções haviam:  

o Nacionais;  

o Internacionais;  

o Ambas as opções; 

o Não saberia responder.  

Obtendo um resultado de 69,4% preferindo textos dramáticos nacionais e 

internacionais, 18,4% apenas nacionais, 4,1% apenas internacionais e 8,2% não 

saberiam responder. Talvez fosse interessante investigar os motivos para tais 

escolhas, visto que a maioria dos colaboradores responderam que preferem ler 

peças nacionais. Isso se daria pela proximidade com esses textos? Ou seria pela 

possível escassez de textos teatrais traduzidos para o português? Seria por uma 

afinidade com a escrita brasileira? Ou simplesmente por puro gosto? Essas 

indagações poderiam gerar uma nova pesquisa, entretanto, o foco da pergunta 

do questionário foi apenas identificar possíveis distinções na definição textual 

para a encenação. 

A segunda pergunta consistia em refletir sobre qual peça escolheriam 

para indicar para alguém. O resultado gerou um vasto panorama de 

escritores/escritoras e textos dramáticos. Para facilitar a leitura, os dados serão 
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divididos entre peças nacionais e internacionais, sendo ordenadas por número 

de indicações e ordem alfabética nos casos de empate. 

 

Peças e autores nacionais5 

Autor(a) Peças Total de 
indicação 

Grace Passô Por Elise 
(2005) 

Amores 
surdos 
(2006) 

Vaga 
Carne 
(2016) 

3 

Plínio Marcos Balada de um 
Palhaço 
(1986) 

Navalha na Carne 
(1968) (2) 

3 

Ariano Suassuna O auto da compadecida (1955) (3) 3 

Chico Buarque Gota D’água (1975) (2) 2 

Dias Gomes Campeões do 
Mundo (1979) 

O pagador de 
promessas (1960) 

2 

Gianfrancesco 
Guarnieri 

Eles não usam black-tie (1958) (2) 2 

Leilah Assunção Fala baixo senão eu grito (1969) (2) 2 

Abdias do Nascimento Sortilégio II – O mistério de Zumbi dos 
Palmares (1980) 

1 

Aldri Anunciação Namíbia, não! (2012) 1 

Antônio Bivar Cordélia Brasil (1967) 1 

Augusto Boal A tempestade (1974) 1 

Diones Camargo Nove mentiras sobre a verdade (2010) 1 

Filhos de Tereza Tereza da Silva (2017) 1 

Flávio de Souza Fica comigo esta noite (1988) 1 

Jô Bilac Alguém acaba de morrer lá fora (2006) 1 

Joraci Camargo Deus lhe pague (1934) 1 

Martins Pena O juiz de paz na roça (1938) 1 

Nelson Rodrigues “Qualquer uma”6 1 

Timochenco Wehbi O longo caminho que vai de zero a ene 
(1974) 

1 

 

É interessante observar o escopo de dramaturgias brasileiras 

apresentado pelos participantes da pesquisa. É possível observar esta tabela a 

partir de diferentes pontos de vista, como por exemplo, o gênero dos autores. 

Das 19 personalidades presentes, apenas 2 são mulheres, sendo Grace Passô 

a primeira da lista com três peças distintas (considerando tanto o número de 

                                            
5 Mesmo que a pergunta solicitasse uma indicação, alguns participantes optaram por apontar 
mais de uma peça teatral. O mesmo vale para a tabela de peças internacionais. 
6 Resposta retirada mantendo as palavras do participante, que não especificou nenhuma peça. 
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indicações, quanto a ordem alfabética) tornando-se a escritora com maior 

quantidade de peças brasileiras apontadas no questionário. Observa-se também 

que há nomes citados que escreveram suas obras há anos atrás como Martins 

Pena (primeira metade do século XIX), assim como autores contemporâneos, 

tendo como exemplo Diones Camargo (século XXI, ou melhor, os dias atuais).  

Pode-se analisar que as indicações podem surgir tanto pelo apreço das 

peças propriamente ditas, quanto pelos dramaturgos. Esse ponto de vista é 

justificado com a recomendação de qualquer peça do autor Nelson Rodrigues. 

O mesmo pode ocorrer com a escritora Grace Passô que apresenta três peças, 

diferente do Ariano Suassuna por exemplo, que desponta também com três 

votos, mas com apenas uma peça. Os motivos para as escolhas são infinitos, 

dessa forma não há julgamento de valor perante a escrita dos autores, ou seja, 

mesmo que um escritor tenha sido indicado com mais peças, não significa que 

ele seja melhor do que os outros. 

 

Peças e autores internacionais 

Autor Peças Total de 
indicação 

William 
Shakespeare 

Otelo 
(1603) 

Macbeth 
(1606) 

(2) 

A 
megera 
domada 
(1594) 

Sonhos de 
uma noite 
de verão 
(1595) 

5 

Henrik Ibsen Um 
inimigo 
do povo 
(1882) 

Casa de bonecas (1879) (3) 4 

Anton Tchekhov A gaivota (1896) (2) 2 

Jean-Paul Sartre Entre quatro paredes (1944) (2) 2 

Maurice 
Maeterlinck 

O pássaro azul (1908) (2) 2 

Sófocles Édipo Rei (427 a.C.) (2) 2 

Alexandre Dumas 
Filho 

A dama das camélias (1848) 1 

Bertolt Brecht Os fuzis da senhora Carrar (1937) 1 

Carlo Goldoni Arlequim servidor de dois amos (1746) 1 

Clássicos 
Gregos7 

 1 

                                            
7 O contribuinte acenou somente para este leque de possibilidades, não especificando nenhuma 
peça. 
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Federico Garcia 
Lorca 

Bodas de sangue (1932) 1 

Gil Vicente O auto da barca do inferno (1531) 1 

Eugène Ionesco A cantora careca (1949) 1 

Jean Genet As criadas (1947) 1 

 

Assim como nas peças nacionais, é significativo observar o panorama de 

peças internacionais indicadas para leitura. As análises realizadas no primeiro 

quadro podem ser feitas igualmente aqui nessa tabela. Um ponto que fica 

evidente é a ausência de mulheres dramaturgas nessa mostra. Mesmo que na 

primeira tabela o número de escritoras seja violentamente menor, ainda 

podemos observar a presença das mesmas, o que não ocorre nesse segundo 

caso.  

Outro detalhe pertinente é a presença do cânone William Shakespeare 

em primeiro lugar. A quantidade de votos supera até mesmo se comparado as 

dramaturgias nacionais, como o total de 5 indicações. Além disso, é curioso 

pensar que mesmo recebendo essa quantidade de nomeações, duas de suas 

peças mais famosas, Hamlet (1600) e Romeu e Julieta (1594) não aparecem. 

Isso não quer dizer que as outras não sejam relevantes, nem que essas duas 

sejam diferenciadas, mas são dramaturgias que muitos conhecem, uma pela 

famosa frase “To be, or not to be, that is the question”8 e a outra pela tão 

conhecida história de amor e desamor dos dois enamorados. 

Às vezes, temos no imaginário que as peças internacionais são mais 

presentes nos estudos teatrais, visto que o registro do teatro brasileiro começa 

com a invasão portuguesa em 1500 (sem levar em conta as manifestações 

indígenas anteriores a esse período) e o teatro internacional com o registro de 

centenas de anos antes e dessa forma seriam mais indicadas, mas pelo 

resultado vemos que para esse grupo específico isso não acontece. Foram 

apontados 14 dramaturgos internacionais e 19 nacionais.  

É significativo analisar que as indicações de peças e consequentemente 

de autores, trazem uma diversidade de posição de fala, ou seja, as respostas 

contemplaram por exemplo autores estrangeiros (Ibsen, Shakespeare, Brecht 

etc.), duas dramaturgas (Leilah Assumpção e Grace Passô), escritores negros 

(Aldri Anunciação, Grace Passô, Abdias do Nascimento, Jô Bilac etc.). Esta 

                                            
8 Tradução: “Ser ou não ser, eis a questão”. 
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riqueza de diversidade apresenta também que embora todos os colaboradores 

tenham tido aulas no mesmo curso, as peças que lhes atravessam a ponto de 

serem indicadas como leitura para outra pessoa, são diferentes. Isso poderia 

acontecer por diversos motivos, mas será que mesmo cursando a mesma 

graduação, os estudantes acabam tendo a mesma formação? Ou melhor, em 

relação aos textos dramáticos, os alunos estão tendo contato com os textos em 

quais âmbitos acadêmicos? 

O gráfico9 abaixo mostra o resultado da pergunta a esse respeito. Os 

participantes poderiam assinalar mais de uma opção, sendo que ao marcarem a 

última, era indicado que escrevessem no campo abaixo a qual âmbito estavam 

se referindo. 

 

 

Embora 7 pessoas tenham assinalado a opção: -Outros âmbitos não 

citados, apenas 4 participantes preencheram o campo indicado. As respostas 

foram:  

- Espectador e por acaso nas promoções do xerox da esquina;  

- Oficinas e via Teatro Independente (Ruidosa Alma);  

                                            
9 O gráfico foi inserido aqui como imagem pois foi retirado diretamente do questionário, com a 
finalidade de facilitar a visualização. 

1 - Resultado em forma de gráfico da questão 11 do questionário 
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- Cia. Teatral Aurora;  

- Em grupos de teatro oriundos do curso de teatro.  

É curioso pensar que de uma maneira ou de outra as respostas se ligam, 

visto que todas apontam para o fazer teatral (considerando o fazer também como 

o ato de assistir, criar, ler etc.).  Os grupos que aparecem citados nasceram 

dentro do curso, por estudantes que, motivados a montar suas peças, 

produziram suas companhias independentes. Pensando por esse lado, não 

deixa de ser uma extensão, um fruto do trabalho do âmbito acadêmico que, 

segundo os colaboradores, proporcionou um contato com textos dramáticos.  

É relevante observamos que por meio destas respostas podemos ter uma 

visão parcial10 de que o curso de Teatro da UFPel garante uma proximidade com 

a literatura dramática, dado que nenhum campo citado recebeu poucos votos, 

sendo o menos indicado os projetos de ensino. Um fato notado é de que, por 

unanimidade, as disciplinas teóricas são a área que mais proporciona momentos 

em que os estudantes têm contato com textos dramáticos, seguido das 

disciplinas práticas com 91,8% de marcações. Nesse ponto é possível afirmar 

que essas disciplinas estão mantendo uma relação mais evidente ou até mesmo 

mais profunda com a literatura dramática, uma vez que, tanto os egressos quanto 

os atuais discentes afirmaram esse contato. 

 Sabendo desses dados sobre a oferta de dramaturgias no contexto 

acadêmico, foi solicitado em seguida aos entrevistados que avaliassem o 

incentivo do curso à leitura de peças teatrais. Podemos observar o resultado11 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Visto que é a partir da visão de alguns alunos, não havendo um aprofundamento das ementas 
das disciplinas e dos projetos de pesquisa, extensão e ensino. 
11 O gráfico foi inserido aqui como imagem, pois foi retirado diretamente do questionário, com a 
finalidade de facilitar a visualização. 
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É interessante notarmos a diferença entre oferecer contato com textos 

dramáticos e o incentivo à leitura dos mesmos. Se por um lado o curso de Teatro-

Licenciatura da UFPel aparentemente se mostra preocupado na oferta, por 

outro, na visão dos entrevistados, o incentivo poderia ser repensado. Isso não 

quer dizer que nesse assunto o curso é ruim, pelo contrário, é notável que a 

discrepância entre as respostas -Ruim (com apenas 2 votos)12 e -Razoável (com 

8 indicações) em relação a de -Bom e -Excelente é muito grande. Além de 

avaliar, havia um espaço para comentar, sugerir e opinar, caso o participante 

quisesse. Um dos indivíduos aconselhou que 

 

há um incentivo para os alunos, mas não o suficiente, poderia ser 
pensado em possibilidades de aproximar os alunos do prazer na 
leitura, da fruição, o que é alcançado em alguns projetos, como por 
exemplo o Leituras do Drama Contemporâneo, explorando a leitura por 
ela mesma, não por outro fim, como para prova. Porém, uma melhoria 
depende também da postura de cada aluno diante de um texto, 
depende de sua motivação. (PARTICIPANTE 49, 2018)13 

 

                                            
12 Como a fração referente à resposta - Ruim é muito pequena, a porcentagem não aparece na 
imagem. Com 2 votos ela fica com 4,1% do total. 
13 Participante 49. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018.  

2 – Resultado em forma de gráfico da questão 12 do questionário 
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Outra pessoa também comentou que “Organizar leituras dramáticas na 

sala de aula ajudaria a galera a criar mais interesse” (PARTICIPANTE 03, 

2018)14. Isso mostra que embora os entrevistados tenham respondido que já 

leram peças apenas por motivos de apreciação literária, esses comentários 

mostram a preocupação com os outros estudantes, talvez daqueles que não 

fizeram parte deste grupo. Além disso, há vários relatos em relação à maneira 

como os textos são abordados nas disciplinas, argumentando que embora exista 

o incentivo à leitura, há também a forte cobrança que a academia exige, como 

expõe esse participante: 

 

Deveria ter mais relação orgânica com estes textos, quero dizer com 
isso, mais prazer em ler e escrever através de experiências relacionais 
pelos textos, permitir sentir os sentimentos que eles emanam. Deixar 
mais fluido, sem o rigor da academia, o peso. Não acho que 
racionalismo direto sobre as leituras ajudem na recepção de textos que 
falam sobre a arte e a vida. (PARTICIPANTE 46, 2018)15 

 

Como o primeiro comentário supracitado diz, estas leituras não dependem 

apenas do incentivo do corpo docente do curso, mas também do empenho e 

dedicação por parte dos estudantes. Por isso, como uma autoavaliação, cada 

participante se avaliou nos mesmos parâmetros que avaliou o curso e o resultado 

podemos analisar logo abaixo16. 

                                            
14 Participante 03. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
15 Participante 46. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
16 O gráfico foi inserido aqui como imagem, pois foi retirado diretamente do questionário, com a 
finalidade de facilitar a visualização. 
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O exercício de se dar um conceito enquanto estudante nos apresenta 

alguns dados curiosos. Um deles é que as porcentagens se alteraram diminuindo 

os votos para -Excelente e -Bom, aumentando os -Razoável e -Ruim17, isso se 

comparado à avaliação em relação ao curso. Entretanto, essa mudança ainda 

manteve positiva a relação dos egressos e discentes em relação à leitura de 

textos dramáticos. 

Assim como na questão anterior, havia um espaço para comentários 

acerca dessa autoavaliação. Alguns escreveram de forma direta o motivo das 

suas respostas, tais como: “Sou preguiçosa” (PARTICIPANTE 10, 2018)18, “Eu 

não tive proatividade suficiente para ler mais do que o exigido” (PARTICIPANTE 

14, 2018)19 e  

 

com meu amadurecimento no curso fui percebendo que nos primeiros 
semestres não absorvi o desejável das leituras que havia feito. Recém 
saída do ensino médio, cheguei na universidade como uma aluna que 
estuda para adquirir uma nota e não um conhecimento, muitas das 
dramaturgias que li no primeiro, segundo e terceiro semestre foram 
leituras desgostosas para mim, eu não estava acostumada a ler um 
texto teatral e gostar, apesar de que já havia lido antes, achava melhor 
o romance, a narração (PARTICIPANTE 49, 2018). 

                                            
17 Como a fração referente à resposta - Ruim é muito pequena, a porcentagem não aparece na 
imagem. Com 3 votos ela fica com 6,1% do total. 
18 Participante 10. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
19 Participante 14. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 

3 - Resultado em forma de gráfico da questão 13 do questionário 
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Outros apontam a falta de tempo para tal atividade, como mostram esses 

comentários: “Poderia ler mais. Mas com a pouca disponibilidade de tempo não 

há mais empenho de leitura.” (PARTICIPANTE 30, 2018)20 e “Como trabalho e 

estudo, tenho um tempo curto para me dedicar à leitura” (PARTICIPANTE 36, 

2018)21.  

Esses atravessamentos podem ocorrer por exemplo nos trabalhos finais 

da disciplina de Encenação, que tem por pretensão proporcionar um espaço para 

que cada discente ocupe o lugar de diretor teatral. Desse modo, os estudantes 

são encarregados de realizar diversas escolhas, entre elas, o tipo de dramaturgia 

usada no processo criativo. Partindo do princípio que, pela amostragem, a 

maioria desse grupo se constitui por estudantes leitores, a tendência seria 

escolher um texto dramático existente para suas encenações, mas o 

questionário nos mostra um resultado diferente. Apenas 30,6% dos 

colaboradores montaram peças ou cenas já existentes. As escolhas foram: 

 

Peça Autor(a) 

As cartas marcadas ou os assassinos 
(1961) 

Ivo Bender 

Morte e Vida Severina (1955) João Cabral de Melo Neto 

A caixa de Pandora (1904) Frank Wedekind 

Vamos sair da chuva quando a 
bomba cair (1988) 

Mario Bortolotto 

Deus lhe pague (1934) Joracy Camargo 

“Uma cena/monólogo sobre tabaco”22 - 

Noite Estrelada (2009) Tanise Carrali 

A lição (1951) Eugène Ionesco 

Nove mentiras sobre a verdade 
(2010) 

Diones Camargo 

Valsa nº6 (1951) Nelson Rodrigues 

Sol lá si mi tocar (2003) Fernando Lira 

Yerma (1934) Federico García Lorca 

Fala baixo senão eu grito (1969) Leilah Assumpção 

Fica comigo esta noite (1988) Flávio de Souza 

A Gaivota (1896), A Metamorfose 
(1912) e Lisístrata (411 a.C.) 

Anton Tchekhov, Franz Kafka e 
Aristófanes 

Completamente Só (1968) Terence Rattigan 

                                            
20 Participante 30. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
21 Participante 36. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
22 O participante ainda acrescenta: “mas não lembro com exatidão o nome da peça nesse 
momento.” 
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Interessante notar que, dentre as escolhas, há autores e autoras, 

nacionais e internacionais, antigos e atuais, enfim, uma ampla diversidade visto 

que são poucos os trabalhos voltados para uma dramaturgia existente. Os 

motivos para as escolhas podem ter sido os mais diversos possíveis, entretanto 

alguns entrevistados materializaram em palavras alguns deles, como por 

exemplo: “Porque [o texto] não faz sentido nenhum e eu amo isso” 

(PARTICIPANTE 03, 2018); “Conheci a peça em uma aula no momento de 

começar a criar a cena, gostei muito e caiu como uma luva” (PARTICIPANTE 10, 

2018); “Me interessei pelo assunto e pela temática. Quero apresentá-la na escola 

que farei o estágio e, dessa forma, usa- lá se possível como uma ferramenta de 

reflexão para os alunos” (PARTICPANTE 15, 2018)23. Esses são alguns dos 

comentários a respeito do porquê das escolhas, não caberia nesse trabalho 

analisar com profundidade os motivos de cada um, dessa forma apresento 

alguns deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 Participante 15. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
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É notável a porcentagem de participantes que responderam que utilizaram 

em suas encenações finais textos criados especificamente para esses trabalhos, 

foram 67,3% dos votos. Além disso, outro aspecto relevante que diz respeito a 

esse dado, são as formas nas quais essas dramaturgias foram criadas, ou seja, 

podemos ver no gráfico24 abaixo as diferentes maneiras de escritas para os 

trabalhos de encenação. 

Penso que dentre as opções, a única que pode precisar de uma 

contextualização seja o dramaturgismo que é o processo no qual o 

dramaturgista, ou seja, etimologicamente o poeta da cena, trabalha na 

concepção de um texto dramático a partir de múltiplas tarefas, diferenciando-se 

assim da função do dramaturgo25. Além disso, uma alternativa que no gráfico se 

mostra incompleta é a última, dessa forma, apresento algumas das respostas 

que a complementa:  

- “A partir de um livro de lendas e mitos do Brasil” (PARTICIPANTE 02, 2018)26; 

- “Uso de poesias e letras de música” (PARTICIPANTE 12, 2018)27;  

                                            
24 O gráfico foi inserido aqui como imagem, pois foi retirado diretamente do questionário, com a 
finalidade de facilitar a visualização. 
25 Para maiores informações sobre a função do dramaturgista, ler SAADI, Fátima. Dramaturgias: 
estudos sobre a função do dramaturgista. Questão de crítica, Rio de Janeiro, 2013. Disponível 
em: <http://www.questaodecritica.com.br/2013/12/dramaturgias/#more-4167>. 
26 Participante 02. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
27 Participante 12. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 

4 - Resultado em forma de gráfico da questão 18 do questionário 

http://www.questaodecritica.com.br/2013/12/dramaturgias/#more-4167
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- “São adaptações de alguns trechos do livro Turing e o computador em 90 

minutos (1997), de Paul Strathern” (PARTICIPANTE 13, 2018)28 

- “Utilizamos, integralmente, três contos de Nelson Rodrigues do livro A vida 

como ela é (1950-1961): ‘A agonia’, ‘O homem fiel’ e ‘A esbofeteada’” 

(PARTICIPANTE 47, 2018)29. 

Estes dados nos mostram que o contato com a literatura dramática e sua 

apreciação estética pode estar ligado a possíveis escolhas de textos para 

trabalhar, mas nem sempre. Às vezes, a relação com a dramaturgia existente 

pode desencadear a vontade de escrever e o desejo de compor, como mostra o 

relato de um entrevistado 

 

A dramaturgia foi concebida, inicialmente, na disciplina de 
Dramaturgia, e como a avaliação foi positiva e destacada pela 
professora como em condições de ser encenada, me senti motivado a 
encenar uma dramaturgia de criação própria. O trabalho foi então 
desenvolvido em Encenação I e II. (PARTICIPANTE 01, 2018)30 

 

Em outros casos, a motivação é despertada por um tema ou a partir de 

algo que leve a pessoa a escrever, ou pedir para alguém compor, como foi o 

caso desse entrevistado que diz ter feito uma “reflexão sobre a situação 

degradante que eram tratados os homossexuais na Alemanha até o ano de 1994, 

considerando as leis vigentes naquele país” (PARTICIPANTE 35, 2018)31 ou até 

mesmo esse colaborador que afirma que 

 

tinha uma proposta do tipo de texto que gostaria que fosse criado a 
partir de certas referências [...]. Não queria um texto pronto com uma 
personagem já moldada, não queria colagens, não queria que fosse 
um compilado de textos de releituras existentes [...]. Queria algo que 
me permitisse passar por esses caminhos, mas o contrariasse 
também, me dando liberdade dentro dessa atmosfera criada com 
referências. (PARTICIPANTE 49, 2018) 

 

As motivações na escolha da dramaturgia pode ser das mais variadas, 

bem como os processos de escrita e montagem da cena. Esta pluralidade de 

                                            
28 Participante 13. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
29 Participante 47. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
30 Participante 01. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
31 Participante 35. Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da UFPel 
com a literatura dramática. Pelotas, 2018. 
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criações dentro do curso de Teatro-Licenciatura da UFPel reflete um pouco do 

que vem acontecendo na contemporaneidade do mundo teatral como visto 

anteriormente. Não obstante, o próximo capítulo volta-se para uma análise, um 

pouco mais detalhada, da trajetória de dois processos, refletindo sobre as 

motivações e os caminhos trilhados para as escolhas. 
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ATO II 

 

 

Cena 1 - A trajetória e motivações de dois processos criativos 

Como o foco de análise desse trabalho são as dramaturgias utilizadas nas 

encenações, optei por separá-las em dois grandes universos: as criações a partir 

de dramaturgias existentes e as composições com base em textos criados 

especialmente para os trabalhos. Ambos possuem suas próprias características 

e especificidades, como visto anteriormente. Com isso, esse capítulo debruça-

se a refletir acerca de uma encenação de cada eixo. Os estudos serão sobre a 

trajetória criativa da egressa Gabrielle Winck de Moraes, que escolheu uma peça 

já publicada para montar, e da Juliane Carolina da Silva, também ex-estudante 

do curso, que optou por utilizar uma dramaturgia criada especificamente para 

seu trabalho de encenação. 

As colaboradoras para essa fase da pesquisa foram escolhidas por conta 

da temática de seus trabalhos, que refletem sobre a mulher e a sociedade. Além 

disso, os textos foram escritos por mulheres. Esses tópicos tangenciam as duas 

criações, delimitando um perfil semelhante a ser estudado.  

Os dados foram colhidos por meio de um questionário específico para 

cada trabalho, contendo perguntas análogas, mas focadas nas entrelinhas das 

escolhas das diretoras/colaboradoras. Por se tratar de um número menor de 

entrevistados, as questões foram enviadas por meio de um documento no 

formato Word. É importante ressaltar que as duas colaboradoras estão cientes 

a respeito da exposição de seus nomes, visto que se trata de um estudo focado 

em seus trabalhos enquanto diretoras.  

 

Cena 2 - Análise do segundo questionário 

 Cada uma das participantes recebeu perguntas diretamente relacionadas 

com seus trabalhos finais da disciplina de Encenação II e sobre suas trajetórias 

enquanto artistas. A primeira pergunta diz respeito ao início teatral das 

colaboradoras. Na resposta, Gabrielle relata que seu primeiro contato com o 

teatro foi por meio da escola, onde teve a oportunidade de participar de uma 

disciplina, na qual atuou como atriz e, de certa forma, como diretora (ou 
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assistente de direção), auxiliando os colegas a “imitarem” os personagens e 

coordenando outros aspectos das cenas. Mas embora tenha tido essa 

experiência, ela comenta que sua real inserção no mundo teatral veio por meio 

da Universidade.  

A outra entrevistada, Juliana, expôs que, aos 12 anos de idade, participou 

de um grupo chamado “Pastorinhos de Fátima”, pertencente à uma igreja 

católica da cidade de Santa Branca -SP. O coletivo apresentava cenas teatrais 

inspiradas nos evangelhos da Bíblia, durante as missas. Além disso, conta que 

participou de aulas teatrais por meio de uma agência de modelos. Essas 

experiências inspiraram-na a realizar sua formação em Teatro-Licenciatura. 

Contudo, também afirma que foi com o ingresso na Universidade que seu real 

contato com o teatro se estabeleceu. 

 É interessante ver que ambas afirmam que o curso de Teatro-Licenciatura 

da UFPel é o agente fomentador dessa área artística na vida delas. Entretanto, 

reconhecer as outras instâncias que motivaram as duas a cursar a respectiva 

formação é de extrema importância, visto que muitos desses lugares podem vir 

a ser mercado de trabalho para egressos do curso.  

 A segunda questão volta-se para a dramaturgia, instigando-as a refletir 

sobre o que significa esse termo para elas. Para Gabrielle, a dramaturgia surge 

como um elemento repleto de possibilidades criativas, como um disparador de 

ideias, algo que estimula a pensar e a desenvolver caminhos para a criação 

cênica. Ela complementa sua resposta apontando a importância da dramaturgia 

para a literatura. Juliana declara que dramaturgia para ela é o texto teatral. Ela 

reconhece que há outras definições para o termo, com sentidos mais amplos, 

mas costuma associar a palavra ao sentido texto de teatro. É visível que para 

ambas o significado recai para o gênero literário, para o texto propriamente dito.  

 A terceira pergunta visa entender como elas enxergam a dramaturgia no 

curso em que se formaram. Gabrielle diz que falta instruções e estudos acerca 

da dramaturgia, que explorem a potencialidade artística das obras. Isso devido 

às suas experiências dificultosas com a dramaturgia durante a disciplina de 

Encenação. Entretanto, para Juliana, a dramaturgia é um dos pilares do ensino, 

principalmente dentro das matérias teóricas. Ela exemplifica dizendo que dentro 

das disciplinas de história do teatro, há o processo de identificar as 

características do período estudado nos textos dramáticos, a fim de buscar uma 
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compreensão de como era o teatro da época. Isso evidencia o que mostra na 

pesquisa quantitativa anteriormente abordado, no qual 100% dos entrevistados 

apontaram que as disciplinas teóricas proporcionaram momentos de contato 

com o texto dramático. A participante ainda elenca as abordagens da 

dramaturgia nas disciplinas práticas e no espaço dedicado à elaboração de 

peças teatrais. Esse âmbito é um dos estímulos para o discente produzir e 

montar seus próprios textos na disciplina de Encenação. 

 A partir da quarta questão, as entrevistas voltam-se especificamente para 

os trabalhos finais enquanto diretoras. Sobre o início do processo, Gabrielle 

relata que sua ideia inicial era escrever sua própria dramaturgia, que pudesse 

abordar personagens que tivessem elementos psicológicos fortes, mas devido 

ao escasso tempo do semestre, optou por encenar um texto existente que se 

aproximasse dos temas que havia pensado. Ela conta que inicialmente teve 

dificuldade para encontrar textos que atendessem as suas questões, e foi o 

professor que lhe apresentou a dramaturgia que viria a ser encenada, a peça 

Fala baixo senão eu grito (1969), da dramaturga Leilah Assumpção. Com o texto 

em mãos, os primeiros passos foram ganhando forma a partir das leituras. A 

colaboradora afirma que todas as inspirações e estímulos criativos vieram por 

meio da dramaturgia, das interpretações e análises que ela e o grupo fizeram.  

 

5 - Foto da apresentação do Fala baixo senão eu grito dirigida pela Gabrielle Winck - 
Arquivo pessoal da diretora. 
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 O início da criação de Juliana também veio por meio de um texto 

dramático que havia conhecido através do projeto de pesquisa “Leituras do 

drama contemporâneo”, o Hamlet-Máquina (1977) do escritor Heiner Müller. Ela 

descreve que a personagem Ofélia que o autor apresenta em seu texto lhe 

intrigou e, ao mesmo tempo, a motivou a pesquisar e encenar algo referente a 

essa personagem. Todavia, seu desejo era buscar outras releituras da 

personagem Shakespeariana e identificar aspectos em comum entre elas, e 

utilizar essas características para dizer a respeito da mulher na sociedade. Suas 

pesquisas ultrapassaram a literatura e tangenciaram obras fílmicas, como Elena 

(2012), de Petra Costa, e Melancholia (2011), do diretor Lars Von Trier e 

pinturas, como o quadro Ophélia (1851) do artista John Everett Millais32.  

 A quinta pergunta indaga em qual momento o texto entrou no processo. 

Gabrielle responde que havia sido logo no início, antes mesmo de convidar os 

atores. Como comentado anteriormente, foi a partir do texto e das leituras que 

emergiu a sua criação, a começar pela escolha do perfil dos atores que ela 

imaginou para cada personagem. Já para Juliana, o texto foi se formando com 

base nas referências pesquisadas. O material colhido foi enviado para Carla 

Araújo, dramaturga e atriz do trabalho. A diretora explicou suas vontades e 

inquietações e com isso Carla ia escrevendo e conforme o texto ganhava forma, 

a Juliana desenhava as possibilidades de cenário, maquiagem e figurino, 

inspirada na dramaturgia em processo.  

 Questionando a Gabrielle a respeito de como foi trabalhar com um texto 

dramático pronto, ela afirma que foi desafiador. Segundo a participante, a leitura 

significou uma peça chave para o processo de criação, visto que foi por meio 

dela que o elenco pôde compreender os meandros do texto e somente em um 

segundo momento experimentar as cenas na prática. Ela ainda complementa 

que nem todas as partes do texto fizeram parte da montagem final.  

 Quanto a Juliana e seu trabalho com um texto criado especificamente para 

sua montagem, relata que ao mesmo tempo que foi prazeroso, também foi 

                                            
32 Esses detalhes foram retirados do Trabalho de Conclusão de Curso da entrevistada, com a 
finalidade de enriquecer a pesquisa. Para mais informações, ler SILVA, Juliana Caroline. A 
representação da mulher na construção do processo de encenação teatral Ofélias. 2017. 
69 p. Trabalho de Conclusão de Curso em Teatro-Licenciatura, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2017. Disponível em: < 
https://wp.ufpel.edu.br/teatro/files/2018/04/TCC.FORMATADO.CD_.JULIANACAROLINE.pdf>.  

https://wp.ufpel.edu.br/teatro/files/2018/04/TCC.FORMATADO.CD_.JULIANACAROLINE.pdf
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desafiador. Isso porque no meio do processo outros atravessamentos 

modificaram a trajetória de criação. Ela cita como exemplo a dificuldade de 

diálogo com a primeira atriz convidada para fazer a personagem Ofélia, uma vez 

que a atriz questionava as frases escritas por Carla, não no sentido de analisar 

e entender, mas no sentido crítico de gostos pessoais, ou seja, segundo a 

diretora, a atriz reclamava da maneira como foram escritas as palavras do texto. 

Outros motivos fizeram com que essa atriz deixasse o processo, com isso, a 

Juliana convidou a própria dramaturga para ocupar o espaço de atriz, encenando 

a personagem que havia criado através do texto. Essa mudança de posição 

resultou em momentos interessantes de relação com a dramaturgia, já que, 

experimentando na prática, tanto a diretora quanto a dramaturga/atriz foram 

ressignificando suas impressões sobre a personagem e as cenas.  

 Em outra pergunta, questiono o motivo pela qual a Gabrielle havia 

escolhido o texto Fala baixo senão eu grito, da Leilah Assumpção. A entrevistada 

diz que seu desejo era encenar temáticas femininas abordando tanto questões 

psicológicas quanto sociais e nesse sentido, a dramaturgia supracitada 

contemplava essa vontade. Ela justifica dizendo que o texto trata de questões 

que estão em pauta nos dias de hoje, mesmo tendo sido escrito na década de 

60.  

 

Ele (o texto) aponta tanto questões psicológicas que vão se enraizando 
dentro da mente humana, como também mostra como isso acaba se 
manifestando no comportamento das pessoas. Questões sobre o 
capitalismo, machismo, também estão presentes no texto. (MORAES, 
2018)33 

 

Gabrielle acrescenta que a estrutura da peça de Leilah apresenta um 

enredo interessante. A forma como se desenvolve o conflito e as soluções 

encontradas pelos personagens traz um humor para a história, conseguindo 

abordar temas densos com leveza e sutileza. 

No questionário anterior, uma das questões era relacionada ao tema das 

dramaturgias utilizadas nos trabalhos de encenação, e a partir da resposta da 

Gabrielle, indaguei-a sobre como ela observava o tema “opressão psicológica 

feminina” na peça Fala baixo senão eu grito. Ela reforça a afirmação de que 

                                            
33 MORAES, Gabrielle Winck de. Segunda entrevista para o TCC – pesquisa qualitativa – 
Colaboradora Gabrielle Winck. Pelotas, 2018. 
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estão presentes situações que existiam em 1969 (ano de escrita da peça) e que 

existem atualmente, em que as mulheres são oprimidas psicologicamente. O que 

ela busca de inspiração no texto e traz para a cena, é justamente a exposição 

desse assunto, tratar dos detalhes que aparecem nesses casos, a fim de 

evidenciar o quanto isso afeta negativamente muitas mulheres até hoje. As 

temáticas e a maneira como foram estruturadas no texto da Leilah Assumpção 

são o que mais chamaram a atenção de Gabrielle. 

O mesmo foi feito com Juliana, ou seja, foi perguntado como ela vê o tema 

“ser mulher, encontrar-se subordinada e almejar contrariar” no texto produzido 

por Carla Araújo.  

 

Quando eu tive contato com uma Ofélia revoltada com a sua condição 
e que age para mudar isso, me identifiquei enquanto mulher. Na época 
(2015/2016) eu estava constantemente em contato com discussões 
feministas, refletindo sobre isso, sobre mim, sobre ser mulher, sobre a 
história desse ser mulher (SILVA, 2018)34 

 

A entrevistada explica que percebia o momento que ela estava vivendo e 

que outras mulheres também estavam, que era um momento de 

empoderamento, de perceber as situações que as colocavam como submissas 

e a ação de mudar essas situações, revoltando-se. Isso de certa forma foi 

transpassado para a dramaturgia textual e para a encenação dirigida por Juliana. 

O que mais chamou a atenção da diretora ao ver o texto pronto, foram dois 

detalhes: a construção da personagem Ofélia criada por Carla, que se distancia 

da personagem Shakespeariana, por estar em outro contexto, com outros 

atravessamentos, outras inspirações, mas que por meio das palavras e frases 

se assemelha a ela, garantindo a sua essência. E a escrita que abre 

possibilidades para a imaginação. 

                                            
34 SILVA, Juliana Caroline da. Segunda entrevista para o TCC – pesquisa qualitativa – 
Colaboradora Juliana Caroline. Pelotas, 2018. 
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Para finalizar o questionário, foi perguntado para Gabrielle o porquê de 

não ter escrito sua própria dramaturgia para abordar os temas que pretendia 

trabalhar. Ela comenta que foi por falta de estudo, por não se sentir preparada 

para tal tarefa, lhe faltando explorar mais a leitura de peças, exercitar a escrita 

antes de criar. Para Juliana, foi interrogado o porquê de não ter escolhido um 

texto existente para abordar os temas de Ofélia. Ela responde que antes mesmo 

de pensar no tema, sua vontade de criar uma outra releitura de Ofélia era maior. 

Inspirada na releitura de Heiner Müller e de outros artistas, ela pensava em 

conceber uma personagem que mantivesse sua essência, mas que ganhasse 

outras qualidades. Somente depois disso que o tema ser mulher foi atravessando 

o processo, enriquecendo essa nova versão da personagem, ganhando as 

percepções pessoais a respeito do feminismo, tanto de Juliana quanto de Carla. 

O desejo de recriar foi seu impulso para criar.   

É interessante observar como o mesmo curso de Ensino Superior pode 

resultar em duas formações distintas. Isso não quer dizer que uma é melhor do 

6 - Foto da peça Ofélias dirigida pela Juliana Caroline - Arquivo pessoal da diretora. 
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que a outra, e sim diferente. Tratam-se de dois trajetos, duas percepções, duas 

escolhas variadas, que evidenciam a pluralidade do ensino do Teatro. Voltando-

me para o viés da literatura dramática, analiso que, assim como suas formações, 

foram dois processos criativos distintos, ainda que abordando temas 

semelhantes. Acredito que se estudasse as demais criações dos participantes 

do primeiro questionário (o quantitativo), perceberia outros caminhos criativos, 

outras motivações, outros impulsos artísticos. A partir disso, deduzo ser 

importante falar, no ATO III, sobre a minha relação com a dramaturgia no curso 

e sobre como eu a abordei no meu trabalho final da disciplina de Encenação II. 

Além de ampliar e aprofundar um pouco mais o estudo da relação dos discentes 

do Teatro com a literatura dramática, essa escolha fez com que o meu processo 

criativo se tornasse objeto de estudo, permitindo que eu me posicione como um 

sujeito que reflete sobre a própria produção criativa, relacionando-a com as 

demais. 
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ATO III 

 

 

Cena 1 – A dramaturgia e eu: aproximações e distanciamentos 

 Durante o processo de análise dos questionários, tanto do primeiro, 

quanto do segundo ATO, eu refletia acerca das minhas respostas caso eu fosse 

um dos entrevistados. Como seria se eu estivesse respondendo tais questões? 

Como foi a minha formação no curso de Teatro-Licenciatura no quesito que se 

refere ao contato com o texto dramático? O que penso sobre a dramaturgia? 

Como definiria esse termo? De que forma foi trabalhada a dramaturgia dentro do 

meu processo de encenação? E por fim, qual a minha relação com a literatura 

dramática enquanto estudante do mesmo curso que os colaboradores desse 

trabalho?  

 No início de minha formação, eu não gostava de ler peças teatrais devido 

a sua estrutura se distanciar dos demais textos que lia, como poesias e 

romances, por exemplo. Os nomes dos personagens que antecediam as falas 

me incomodavam, alguns textos não possuíam rubricas suficientes para eu 

imaginar os cenários e os conflitos, entre outros fatores que deixavam a leitura 

travada, sem ritmo. Entretanto, com o passar do tempo fui tornando essa 

atividade um hábito prazeroso. Fui me familiarizando com as especificidades 

desse gênero textual e identificando pontos que me cativavam enquanto leitor. 

Se fosse traduzir em números, talvez tenha lido de 30 a 50 peças teatrais durante 

esse tempo. Isso pelo motivo de quase não ter lido textos teatrais antes de entrar 

para a Universidade. Se li, um ou outro, acredito que foram apenas textos curtos, 

monólogos para ser exato.  

 No decurso da minha formação, as leituras que fazia eram normalmente 

voltadas para as disciplinas, com a finalidade de realizar um trabalho, ou prova, 

ou simplesmente para contextualizar o momento histórico/poético estudado. 

Contudo, em 2016, depois de dois anos dentro da Universidade, recebi o convide 

da Prof.ª Dr.ª Fernanda Vieira Fernandes para compor, como colaborador, o 

grupo de pesquisa que coordena, intitulado “Leituras do drama contemporâneo”. 

Grupo ao qual faço parte até hoje. E foi através desse projeto que passei a ler 

textos dramáticos com outros olhos, ler pelo simples prazer de ler, como fruição 

e apreciação literária.  
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 O grupo de pesquisa surgiu com a finalidade de ampliar o escopo de 

leituras de textos teatrais que estão sendo produzidos nos dias de hoje (visto 

que são pouco trabalhados nas disciplinas curriculares devido à demanda de 

leitura de dramaturgias textuais de outras épocas). Além disso, ele despontou 

como um espaço para poder analisar as características desses novos modelos 

de textos, o que eles apresentam para os novos leitores, como os escritores e 

escritoras estão criando suas obras e ao final de um ciclo de análises e 

pesquisas, realizamos uma leitura dramática aberta a comunidade, a fim de 

expandir esses estudos e descobertas para outros estudantes, outros curiosos 

que estejam a fim de escutar e compartilhar esse momento. E essas ocasiões 

de reflexões, buscas e leituras me inspiraram a ler por prazer, incentivaram 

colegas e conhecidos a fazerem o mesmo, e o mais importante, me instigou a 

querer pesquisar o tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Além disso, foi por meio desse grupo que tive a oportunidade de 

ler/estudar/apreciar Bernard-Marie Koltès (Roberto Zucco (1988), Combate de 

negro e de cães (1979), Tabataba (1986), Na solidão dos campos de algodão 

(1987)), Sarah Kane (Ânsia (1999)) Rafael Gomes (Músicas para cortar os 

pulsos: monólogos sentimentais para corações juvenis (2010)), Lucas Arantes 

(Suspensão (2009)), Diones Camargo (F.R.A.M.E.S. (2016)),  Jon Fosse (O 

nome (1995)), Jô Bilac (Alguém acaba de morrer lá fora (2011)), Grace Passô 

(Por Elise (2005)), Felipe Rocha (Ninguém falou que seria fácil (2011)), Pedro 

Kosovski (Cara de Cavalo (2012)), Daniela Pereira de Carvalho (Nem um dia se 

passa sem notícias suas (2011)) e Francisco Gick (Ramal 340: sobre a migração 

das sardinhas ou porque as pessoas simplesmente vão embora (2015)). 

 Com as experiências que tive tanto no projeto de pesquisa, quanto nas 

disciplinas do curso, passei a apreciar todos os tipos de textos teatrais, desde os 

antigos clássicos, até os mais contemporâneos, independentemente de ser 

nacional ou não. Cada texto tem sua peculiaridade e revela traços do momento 

em que foi produzido, da criatividade do escritor, da cultura e acontecimentos do 

país de origem, enfim, uma infinidade de características que faz cada texto ser 

único. Entretanto, se tivesse que escolher apenas um texto dramático para 

indicar, penso que seria Música para cortar os pulsos: monólogos sentimentais 

para corações juvenis, do dramaturgo Rafael Gomes. O texto apresenta os 

universos particulares de três jovens e a ciranda de relações amorosas vividas 
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por eles. Indicaria essa peça tanto para atores e estudiosos do teatro, quanto 

para leigos e apreciadores da arte, pelo fato de abordar o amor na adolescência 

(momento pelo qual grande parte das pessoas passaram, ou irão passar) de uma 

forma poética e cativante, provocando empatia e identificação com os 

personagens.  

 Refletindo sobre os âmbitos acadêmicos em que tive contato com a 

literatura dramática, além do projeto de pesquisa supracitado, as disciplinas 

teóricas foram os espaços que me proporcionaram tal aproximação. Para ser 

preciso, as disciplinas de histórias do teatro. Isso devido à metodologia de buscar 

exemplos da época por meio do texto, servindo como uma forma de registro do 

teatro do momento estudado, ou seja, para compreendermos melhor o teatro 

Elisabetano, século XVI, lemos algumas peças do escritor William Shakespeare, 

e o mesmo ocorre nas mais variadas épocas pesquisadas nas disciplinas. Dessa 

forma, pude estabelecer contato com textos teatrais de diversos períodos, 

enriquecendo-me literariamente.  

 Outros âmbitos acadêmicos ofertaram essa aproximação entre mim e a 

literatura dramática, como o projeto de ensino PIBID (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência), do qual fiz parte de 2017 a 2018. Durante os 

anos de 2016 e 2017, o grupo, constituído por 12 bolsistas do teatro, 3 

supervisoras (professoras que trabalham na rede pública) e a coordenadora 

Prof.ª Dr.ª Fernanda Vieira Fernandes, se dedicou a montar um experimento 

cênico para circular nas escolas de Ensino Médio nas quais o PIBID atuava. Em 

meados de 2017, o processo de criação foi interrompido devido a uma greve na 

UFPel e, com o retorno das atividades, a montagem do experimento foi 

retomada. Nesse momento de resgate do trabalho, eu entrei para o projeto, 

podendo contribuir e vivenciar essa atividade. Com isso, montamos a 

apresentação intitulada -Shakespeare? -Presente! com cenas de 3 peças do 

dramaturgo elisabetano: O mercador de Veneza (1596), Tróilo e Créssida (1600-

1603) e Coriolano (1608). Desta forma, estudamos, analisamos e nos 

aproximamos dos textos desse grande escritor. 

Nas disciplinas práticas, utilizamos peças teatrais para improvisar, 

interpretar, montar, tais como: as peças didáticas de Bertolt Brecht, textos do 

Caio Fernando Abreu, as obras de Nelson Rodrigues, Dias Gomes etc. 

Entretanto, por diversos motivos, esses processos resultaram em uma 
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proximidade com o texto, não tão intensa como foi nos outros âmbitos 

acadêmicos.  

Também houve um contato em algumas disciplinas pedagógicas, nas 

quais o texto era trabalhado a fim de experimentar as práticas docentes 

estudadas por meio da literatura. Bem como na disciplina optativa “Dramaturgia 

e Cinema”, ministrada pela prof.ª Dr.ª Fernanda Vieira Fernandes, que propõe o 

estudo de peças teatrais que se tornaram filmes. Enfim, considero uma formação 

excelente, sempre preocupada em oferecer um ensino de qualidade.  

 Ainda que eu tenha conhecido vários escritores e escritoras, quando tive 

a oportunidade de me colocar enquanto diretor, optei por não montar um texto 

pronto, mas construir algo capaz de exprimir as inquietudes do momento. Com 

isso, na disciplina de Encenação II, desenvolvi meu trabalho final a partir de um 

texto teatral criado para essa montagem. Como queria falar do universo do povo 

negro, morador da favela, que enfrenta o genocídio dia após dia, convidei minha 

amiga Andy Marques para colaborar nessa criação, visto que ela é uma mulher 

militante do feminismo negro, ou seja, além de ser uma pessoa de minha 

confiança pessoal e profissional, ela contribuiria com suas ideias e ideologias 

para o surgimento do trabalho. E foi assim que aconteceu. A ideia era ela ser a 

dramaturga e atriz de minha encenação, com isso, eu lhe instigava a escrever a 

partir do que me atravessava e ela criava inspirada em documentários, 

depoimentos, traços pessoais, músicas, outros textos etc.  

 Acredito que optei por não trabalhar com um texto dramático existente por 

dois motivos: o primeiro se refere ao tema específico que a peça aborda se 

tratando de um monólogo - a mulher negra e o genocídio negro35. O segundo diz 

respeito à autoria do trabalho, visto que queria dar ênfase à produção local, com 

artistas moradores da cidade de Pelotas/RS. Além desses, outros fatores 

transpassaram minha escolha, aos quais tratarei na cena II desse ATO, 

exemplificando meus motivos e atravessamentos para criar essa encenação.  

 Após essa reflexão, presumo que minha formação no curso de Teatro-

Licenciatura na UFPel foi excelente do ponto de vista do contato com textos 

dramáticos. Percebo minha evolução enquanto discente e leitor e associo esse 

crescimento tanto nas oportunidades ofertadas pelo curso, quanto pelo incentivo 

                                            
35 O texto escrito pela Andy se encontra nos anexos. 
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dos docentes. Se pude optar por encenar um texto específico para aquele 

trabalho durante a Encenação II, é porque me senti e sinto capaz de lidar com a 

literatura dramática de diferentes formas, como diretor, professor, leitor, 

apreciador, pesquisador etc. 

 

 

Cena 2 – Quarto de despejo: trajetória e motivações no processo de 

criação 

Eu me lembro que desde quando eu era pequeno, era apaixonado por 

arte, das mais variadas vertentes e possibilidades. Minha mãe ganha seu mérito 

para esse feito, visto que foi graças ao seu incentivo que hoje estou me formando 

em Teatro-Licenciatura. Entretanto, o teatro não foi a minha primeira opção.  

Quando criança, fiz aulas de desenho e pintura de quadros, e muitos à 

minha volta apostavam que eu seguiria esse caminho e (quem sabe) me tornaria 

um pintor/desenhista famoso. Mas o desenho ficou como hobby. Logo depois 

quis ser músico, então fiz aulas de violão, de guitarra, um pouco mais tarde, de 

contrabaixo acústico, percussão. Comentavam que eu tinha facilidade para 

aprender, e que se eu continuasse poderia ser um ótimo músico. Contudo, tocar 

instrumentos ficou para as reuniões de amigos, familiares e vez ou outra em 

cena. Em 2009, já na adolescência, novamente minha mãe teve a brilhante ideia 

de me matricular em um curso de arte em um projeto social, na pequena cidade 

de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, onde morei grande parte da 

minha vida. Descobri que eram aulas de Artes Digitais e Circo no projeto social 

Casa de Cultura e Cidadania. Fiquei incomodado, já que não queria ser palhaço 

(visão que tinha sobre as aulas de circo). No entanto, foi justamente embaixo de 

uma lona, no centro de um picadeiro, que finalmente me identifiquei no mundo 

artístico.  

No ano seguinte, participei de aulas de dança, a fim de buscar mais 

técnicas para poder utilizar em minhas apresentações no circo, como 

malabarista. E essa procura por aprendizados que pudessem agregar ao meu 

conhecimento de arte circense se estendeu por 3 anos, até que ingressei em 

uma companhia de circo, dança e teatro, chamada Cia. Cênica Aruanã. Nessa 

fase, senti a necessidade de profissionalizar tudo aquilo que sabia, e depois de 
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2 anos de estudos e pesquisa dentro da companhia, percebi que a parte teatral 

era a mais frágil, debilitada, já que era a menos trabalhada e com a qual havia 

tido pouco contato. Refletindo sobre esse detalhe, foi que me ocorreu a ideia de 

tentar cursar uma formação superior em Teatro. Na época não compreendia o 

papel da graduação, pensava que com a Universidade poderia evoluir minha arte 

teatral a fim de aprofundar/diversificar o que fazia no circo. Porém, não foi bem 

assim que aconteceu.  

Entrei para a Universidade Federal de Pelotas em 2014 pelo ENEM36  e o 

Sisu37, no curso de Teatro-Licenciatura e foi nos primeiros semestres que 

percebi que a ideia que tinha de graduação em teatro era totalmente diferente 

da realidade. Um dos motivos era que a formação era uma licenciatura e não 

bacharelado (na ocasião não sabia a diferença), tendo uma grande quantidade 

de disciplinas voltadas para a pedagogia teatral. Outro ponto relevante para essa 

mudança de perspectiva, foi que, quanto mais eu me aproximava de fato do 

teatro, mais sentia que era esse o meu lugar no mundo artístico. Se antes eu 

pensava em estudar teatro para acrescentar elementos a minha arte circense, 

aos poucos o que aprendi foi se transformando em puro amor e dedicação ao 

teatro. Compreendi que o que me chamava a atenção nas mais variadas 

vertentes artísticas eram seus elementos teatrais e suas teatralidades. 

Entendendo teatral como tudo aquilo “que diz respeito ao teatro. Que se adapta 

bem às regras do jogo cênico” (PAVIS. 1999, p. 371) e teatralidade como “aquela 

espécie de percepção ecumênica dos artifícios sensuais, gestos, tons, 

distâncias, substâncias, luzes, que submergem o texto sob a plenitude da 

linguagem exterior” (BARTHES apud PAVIS, idem, p. 372). 

Identifiquei que foram nesses aspectos que eu auxiliava meus antigos 

colegas de circo e dança durante as montagens de espetáculos. Sem saber ao 

certo, exercia minimamente pequenos atos de direção, propondo outras 

maneiras de se executar um movimento, uma interpretação, até que os 

professores (que exerciam o papel de diretores) ficassem satisfeitos com os 

resultados. Acredito que estar nesse lugar, é ser “um homem ou uma mulher que 

                                            
36 Exame Nacional do Ensino Médio. 
37 Sistema de informação do Ministério da Educação. As instituições públicas de ensino superior 
utilizam esse sistema para oferecerem vagas a candidatos participantes do ENEM. Para maiores 
informações acesse o site: <http://sisu.mec.gov.br/>. 

http://sisu.mec.gov.br/
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experimenta as várias formas de subverter as relações óbvias entre os diversos 

componentes de um espetáculo” (BARBA, 2010, p. 22). E foi através desses 

momentos que me percebi enquanto diretor, considerando essas experiências 

como as primeiras no exercício dessa função. 

Durante grande parte da minha formação na Universidade, utilizava o 

termo dramaturgia apenas para me referir ao texto teatral escrito, ou melhor, ao 

sentido clássico, do ofício do escritor, apresentado por Patrice Pavis como “arte 

de composição de peças de teatro” (PAVIS, 1999, p. 113). Isso me ocorria não 

pela falta de conhecimento da expansão de sentido que essa palavra carrega 

hoje em dia (como expliquei no prólogo desse trabalho), mas por uma questão 

de praticidade, ou por ser mais familiar, já que dentro do curso a expressão é 

utilizada dessa forma. Um exemplo desse fato é a disciplina intitulada 

“Dramaturgia” que, embora contextualize os mais variados sentidos desse termo, 

centra-se na análise e prática de escrita de textos teatrais. Outro exemplo, são 

nas disciplinas teóricas e práticas, que fazem referências às obras dos 

dramaturgos estudados empregando a palavra dramaturgia (a dramaturgia de 

Nelson Rodrigues, de Maeterlinck, de Shakespeare etc.). Acredito que seja 

importante ressaltar que esse hábito não se caracteriza de uma forma pejorativa, 

na medida em que a palavra não perdeu seu sentido clássico ao aderir a novos 

usos, pelo contrário, ela se tornou a meu ver, um termo polissêmico. Esse 

movimento não se restringe ao curso de Teatro-Licenciatura da UFPel, posto 

que Pavis afirma que  

 

a análise dramatúrgica clássica continua sendo o método utilizado com 
mais frequência para ao mesmo tempo constituir e compreender textos 
que funcionam ainda muitas vezes com as categorias da ação, das 
personagens, da fábula e dos diálogos. (PAVIS, 2017, p. 324) 

 

Hoje, refletindo sobre meu processo de criação enquanto diretor do 

espetáculo Quarto de despejo como trabalho final da disciplina de Encenação II, 

compreendo na prática, essas outras associações que se faz ao termo 

dramaturgia, ou seja, passei a pensar de fato que a 

 

dramaturgia designa então o conjunto das escolhas estéticas e 
ideológicas que a equipe de realização, desde o encenador até o ator, 
foi levada a fazer. Este trabalho abrange a elaboração e a 
representação da fábula, a escolha do espaço cênico, a montagem, a 
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interpretação do ator, a representação ilusionista ou distanciada do 
espetáculo. Em resumo, a dramaturgia se pergunta como são 
dispostos os materiais da fábula no espaço textual e cênico e de acordo 
com qual temporalidade. A dramaturgia, no seu sentido mais recente, 
tende portanto a ultrapassar o âmbito de um estudo do texto dramático 
para englobar texto e realização cênica. (PAVIS, 1999, p. 114) 

 

Com isso, pude pensar e identificar as escolhas que fiz como encenador 

de maneira mais objetiva e lógica. O que na época eram apenas impulsos, 

pulsões, atravessamentos, vontades, gostos e crenças, hoje percebo como o 

descobrimento de um método. Ou seja, como fazia parte de uma disciplina de 

encenação, minhas atitudes enquanto diretor estavam em construção, em 

desenvolvimento. Dessa forma, apoiava-me apenas na minha visão enquanto 

primeiro espectador, aquilo que aparentava ficar interessante em cena, ou 

melhor, “eram impulsos ligados à minha personalidade e à minha biografia, 

nascidos de forças obscuras que provocavam minhas recusas. Faziam parte do 

método as minhas feridas.” (BARBA, 2010, p. 24) e que hoje posso identificar 

tudo isso como partes da minha metodologia de trabalho. 

O início do processo do Quarto de despejo se deu a partir de uma 

inquietação sobre ser negro no Brasil. No período de criação, eu fazia parte de 

um coletivo teatral independente chamado Cia. Ubuntu de Teatro. Nela, meus 

companheiros e eu, estudávamos, refletíamos, debatíamos e encenávamos 

alguns pontos desse tema que me inquietava e diversas vezes tocávamos na 

questão do genocídio negro no nosso país.  

Genocídio, segundo Pedro Borges (2017), é um termo formado pelas 

palavras genos, que significa raça, nação, e cida que significa matar, ou seja, é 

o processo que busca eliminar, aniquilar uma raça ou nação. E isso ocorre em 

várias vias dentro da nossa sociedade. 

 

Ao analisar os dados do Mapa da Violência no Brasil observo que na 
década compreendida entre 2002-2012 há uma significativa queda no 
número de homicídios de jovens brancos, ao passo que aumenta o 
morticínio de jovens negros. Enquanto em 2002 morriam 10.072 jovens 
brancos para cada 100 mil habitantes, esse número decai para 6.823 
em 2012. Não obstante, o número de homicídios de jovens negros 
saltou de 17.499 para 23.160 no mesmo período. Houve um 
decréscimo de 32,3% na morte de jovens brancos ao passo que os 
jovens negros vitimados aumentaram 32,4%, é dizer que para cada 
branco morto, morrem 2,7 negros. (QUEIROZ, 2015) 
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Então a partir desses dados e das experiências na companhia, pensei que 

fosse importante trabalhar com isso no palco. Nesse momento, convidei minha 

querida amiga Andy Marques para mergulhar nessa vivência e criação. 

Conversando com ela, debatendo acerca do tema, chegamos a outro detalhe 

que se tornou crucial para a montagem. Como ela iria atuar e escrever o 

monólogo, nos pareceu coerente e necessário abordar o tema da mulher negra, 

periférica e seu universo pessoal. Andy contribuiu grandiosamente para esse 

assunto, enriquecendo a gestação de nossa cena. 

 

 

 

Coincidentemente, nesse período, eu costumava ouvir uma música do 

rapper Inquérito, intitulada Rosa do morro (2014), com participação da Roberta 

Estrela D’Alva. Essa canção foi o disparador criativo para todo o trabalho. Todas 

as outras ideias foram se desdobrando dessa letra musical, da qual eu destaco 

dois pontos. O primeiro, se refere à personagem do enredo, que dá nome à 

música. Rosa do morro é uma mulher negra, moradora da favela marcada pela 

opressão da polícia e do crime. Em um momento, ela se pergunta o porquê de 

sua cor incomodar as outras pessoas, evidenciando o preconceito racial que lhe 

7 - Foto do cartaz da peça Quarto de despejo dirigida por mim, Mario Celso – Arte gráfica criada 
por Jardel Athayde. 
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atinge. Essa personagem foi transposta para a minha encenação, dando o nome 

à protagonista e trazendo algumas dessas características para a ambientação 

do enredo da peça. O segundo ponto, está relacionado à participação da Roberta 

D’Alva ao recitar um trecho de um poema da Carolina Maria de Jesus (mulher, 

negra, mãe, dramaturga, sambista, escritora e poetisa). Esse fragmento me 

atravessou de tal maneira, que fui pesquisar sobre a escritora e me deparei com 

o livro Quarto de despejo escrito em 1960. Nele, ela relata um pouco do cotidiano 

da comunidade em que vivia, suas vivências, suas dores e suas pequenas 

conquistas. Ao lê-lo, pude estabelecer conexões com o que queria abordar em 

cena, com a música que ouvia, com a personagem que me inspirava.  

  Essas referências foram entregues a Andy, para que ela pudesse 

escrever o monólogo, se inspirando nesses universos. Além dessas, outras 

referências compuseram o texto e a encenação, como a música Chapa (2015) 

do rapper Emicida, que contribuiu com o Movimento Mães de Maio. Esse 

movimento surgiu a partir da mobilização das mães das vítimas dos crimes de 

maio de 2006, ocorridos em São Paulo. Dentre as 493 vítimas da violência 

policial, mais de 400 eram jovens negros e/ou pobres. Buscando mais 

informações sobre o movimento, me deparei com o documentário dirigido pela 

Daniela Sant’Ana com reportagens e entrevistas de umas das mães que 

procuram justiças pelas barbáries cometidas contra seus filhos. Além dessa, 

outras histórias serviram de pesquisa e inspiração para a criação cênica, como 

é o caso do vídeo de uma campanha da UNICEF (Fundo das Nações Unidas 

para a Infância) no Dia da Consciência Negra, que apresenta a história de três 

mulheres negras que tiveram seus filhos assassinados. 

A questão das religiões de matriz africana aparece também como um 

ponto de debate da peça. Isso devido ao preconceito que as religiões e seus 

praticantes sofrem todos os anos aqui no Brasil. Uma matéria escrita por 

Jefferson Puff (2016) para a BBC Brasil, destaca que os motivos para isso são o 

preconceito racial e a busca dos movimentos neopentecostais em tentar 

demonizar os praticantes da religião38. Era inevitável não falar sobre, posto que, 

                                            
38 Para ler mais sobre a matéria, ver: PUFF, Jefferson. Por que as religiões de matriz africana 
são o principal alvo de intolerância no Brasil? BBC Brasil. Rio de Janeiro, 21 jan. 2016. 
Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_intolerancia_religioes_africanas_jp
_rm>. Acesso em: 31 out. 2018.  

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_intolerancia_religioes_africanas_jp_rm
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_intolerancia_religioes_africanas_jp_rm
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tanto a autora quanto eu somos frequentadores e interessados nas religiões 

africanas e queríamos transpor isso para a personagem. 

Foi a partir desses pilares de referência que Andy e eu elaboramos nosso 

enredo. Uma mulher chamada Rosa, negra, mãe, moradora da favela, tem seu 

filho morto pela polícia, que atira ao confundir um saco de balas com um saco 

de drogas. Inspirada nos relatos da Carolina, a personagem em seu monólogo, 

relata algumas de suas experiências, inclusive sobre a perda do filho e a solidão 

que sente desde então. Com isso, conseguimos abranger todos os temas e 

assuntos que nos tangenciavam no momento. 

Acredito que o último trecho do texto consegue expor um traço de todo 

esse emaranhado de temas e referências: 

 

Porque é assim que a mãe e mulher preta vive nesse inferno que vocês 
chamam de vida. O Deus de vocês deve ser realmente branco, ou 
entenderia a angústia e a dor da mulher Negra! A mulher negra que 
vocês chamam de preta fedida, macaca e macumbeira. Que também 
sente, que também chora e pede ao seu Deus, porque os nossos 
deuses vocês chamam de demônios…, mas quem são os demônios 
nessa história? Hein? Meu menino se foi, um pedaço de mim se foi, e 
eu fiquei. (REAL, 2016) 

 

É possível identificar por meio desse fragmento, a imersão da autora nas 

pesquisas que eu lhe apresentava e o que ela trazia. Vemos, por exemplo, a 

morte do filho tangenciando o genocídio por meio das palavras “meu menino se 

foi”39. Podemos dizer que não é evidente o genocídio contra os jovens negros 

nessa frase, mas ela evoca, por meio de um assassinato, essa barbárie. O 

racismo é explicitado através da fala “A mulher negra que vocês chamam de 

preta fedida, macaca e macumbeira” que, em seguida, apresenta a real 

personagem (como ser humano), “que também sente, que também chora e pede 

ao seu Deus, porque os nossos deuses vocês chamam de demônios...”, 

denunciando o preconceito religioso. Enfim, para mim, esse é um dos trechos 

mais marcantes da peça, tanto na escrita quanto dentro do palco, pois traduz o 

momento em que nos encontrávamos durante o processo de criação. 

Enquanto a Andy ia escrevendo, experimentávamos logo em seguida na 

prática, a fim de testar o texto que ela estava produzindo. Esses primeiros 

                                            
39 Durante esse parágrafo, trarei trechos da citação anterior, retirada do texto teatral REAL, Andy 
Hellen Marques. Quarto de despejo. Pelotas, 2016. O mesmo se encontra nos anexos. 
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encontros ocorriam no próprio quarto da atriz/dramaturga, em consequência de 

não termos espaços adequados e suficientes para comportar todos os trabalhos 

dos estudantes do curso de teatro. Na época, ela morava em um quarto 

compartilhado na antiga Casa do Estudante Universitário (CEU) da UFPel, 

situado na rua Andrade Neves, no centro de Pelotas. Segundo o site da 

Universidade, o prédio era alugado desde 1973, servindo de moradia para 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

Entretanto, a moradia encontrava-se em situação deplorável, abandonada 

pelos órgãos públicos que, quando realizavam manutenção, eram mínimas40. 

Além disso, havia uma lotação de moradores, e a cada ano, buscava-se colocar 

mais outros novos estudantes. Como a Andy habitava um desses quartos, pensei 

que pudéssemos apresentar no próprio espaço dela, ou seja, convidamos o 

público a entrar na Casa do Estudante para assistir à peça Quarto de despejo, 

que levou esse nome por dois motivos: pela inspiração no livro de Maria Carolina 

de Jesus e pelo espaço na qual a atriz/dramaturga residia, um dos quartos de 

“despejos” da UFPel. 

Como o lugar era pequeno, um novo desafio surgiu. Decidimos utilizar 

como espaço cênico uma área de aproximadamente 1,5 m². Digo espaço cênico 

como o “espaço concretamente perceptível pelo público [...] quase aquilo que 

entendemos por “a cena” de teatro.” (PAVIS, 1999, p. 133), ou seja, toda área 

em que a atriz usufruiu para atuar. Isso fez com que as movimentações, 

direções, deslocamentos se restringissem a essa pequena zona. A escolha 

remeteu aos pequenos barracos ocupados pelas pessoas na periferia (um pouco 

descrito pela poetisa Carolina Maria de Jesus), bem como ao ambiente ocupado 

pelos discentes da Casa do Estudante, um local apertado, mas que ainda serve 

de moradia.  

Tratando ainda do espaço da cena, a atriz teve que pesquisar os 

movimentos da personagem disputando o recinto com os objetos cênicos, que 

foram poucos, mas essenciais para a dramaturgia da cena. Foram eles: 1 - um 

                                            
40 Para maiores detalhes sobre a luta dos estudantes para conseguirem uma moradia digna, ver: 
OTERO, Júlia. Alunos da UFPel emitem nota e dizem que casa de estudante tem larvas na caixa 
d’água. Gaúchazh, Porto Alegre, 04 mai. 2015. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2015/05/alunos-da-ufpel-emitem-nota-e-dizem-
que-casa-de-estudante-tem-larvas-na-caixa-dagua-cj5vy1f9w10wixbj0e8cfvu2r.html>. Acesso 
em: 30 out. 2018. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2015/05/alunos-da-ufpel-emitem-nota-e-dizem-que-casa-de-estudante-tem-larvas-na-caixa-dagua-cj5vy1f9w10wixbj0e8cfvu2r.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2015/05/alunos-da-ufpel-emitem-nota-e-dizem-que-casa-de-estudante-tem-larvas-na-caixa-dagua-cj5vy1f9w10wixbj0e8cfvu2r.html
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pequeno caixote de madeira, no qual a personagem guarda suas coisas, como 

por exemplo o livro preferido do filho (utilizamos uma história em quadrinhos do 

artista pelotense Jonas Fernando Martins Santos, chamado Espírito Livre (2015). 

Um herói negro que combate o crime na cidade de Pelotas). 2 – Uma vassoura, 

que ela utiliza como sua companheira, tanto de trabalho quanto no apoio das 

horas difíceis. 3 – Um balde, manuseado nos momentos de lavar roupa. 4 – 

Jornais, muitos colados nas paredes e outros picados em pedaços espalhados 

pelo chão (são os jornais em que ela procura pela notícia da morte de seu filho, 

que até o presente, nunca foi noticiada). Esses elementos expressaram um 

pouco das pesquisas e escolha da temática abordada na cena, como se o texto, 

as palavras, não fossem suficientes para criar a atmosfera desejada. Isso não 

quer dizer que o texto dramático escrito pela Andy não tivesse seu valor, pelo 

contrário, penso que ele é expressivo, potente, com densidade e evidencia muito 

todos esses atravessamentos, mas nesse caso, 

  

um texto não pode dizer tudo. Ele vai até um certo ponto, lá até onde 
pode ir qualquer palavra. Além desse ponto começa uma outra zona, 
zona de mistério, de silêncio, daquilo que se costuma designar como 
atmosfera, ambiente, clima, conforme queiram. Expressar isso é o 
trabalho do encenador. Representamos o texto todo, tudo aquilo que o 
texto pode expressar, mas queremos também estendê-lo para aquela 
margem que as palavras sozinhas não conseguem alcançar. (BATY 
apud ROUBINE, 1998, p. 63) 

 

Embora nossos ensaios fossem na CEU, mais especificamente no quarto 

da Andy, depois de um tempo, ocorreu de ela ter que se mudar e 

consequentemente nosso espaço de criação se realocou também. Mas a 

vontade de apresentar naquele prédio nos fez buscar outra forma, um outro 

quarto, um outro cômodo para o dia do espetáculo. Por fim, conseguimos utilizar 

um recinto de convivência, localizado no último andar do edifício. Para chegar lá 

(como o prédio não possuía elevador), o visitante era obrigado a percorrer 

diversos lances de escadas.  

O que em um momento era simples acaso, se tornou uma escolha 

conceitual para a peça, visto que todos os espectadores (colegas de curso, 

professores e comunidade interessada no teatro) tiveram que vivenciar um 

pouco do que dezenas de estudantes enfrentavam no seu dia a dia, isto é, 

subiram muitos degraus, olharam os defeitos estruturais internos, os mofos 
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causados pela umidade entre outros problemas que o prédio possuía. Isso 

condizia com a realidade da personagem Rosa, que vivia a subir a ladeira e 

residia em um ambiente igualmente precário. Além disso, a sala era pequena, 

podendo comportar apenas 15 pessoas mais a atriz (no seu 1,5m²), e esse fato 

auxiliou nessa proximidade com a personagem já que todos se encontravam em 

um espaço mínimo, com a sensação concreta de estarem apertados.  

A partir disso, de todas essas escolhas, reflito novamente sobre as 

diversas camadas de dramaturgias que utilizei nesse trabalho final. Para tal, 

trago o pensamento de Eugenio Barba (2010), que apresenta três camadas de 

dramaturgias: a dramaturgia orgânica, que se refere ao nível elementar, 

essencial da peça, materializado na composição dos ritmos, dinâmicas 

movimentações e vocalização do texto que acabam estimulando sensorialmente 

e prendendo a atenção dos espectadores; a dramaturgia narrativa, vinculada ao 

enredo da obra, a trama de acontecimentos que auxiliam o espectador a sentir 

os diversos signos e sentidos do espetáculo; e por fim, a dramaturgia evocativa, 

que seria a capacidade que a peça tem de atravessar e fazer ressoar o íntimo 

do espectador, aquilo que toca cada ser individualmente. Essa última instância 

não é controlável, podendo escapar do que foi previsto, mas buscamos 

(enquanto atores e diretores) torná-la tangível para todos, tocando nas 

superstições, tabus, feridas e emocional dos espectadores. 

 

A dramaturgia orgânica é o sistema nervoso do espetáculo, a 
dramaturgia narrativa é seu córtex, a dramaturgia evocativa é aquela 
arte de nós que, em nós, vive no exílio. A dramaturgia orgânica faz com 
que o espectador dance cinestesicamente em seu lugar; a dramaturgia 
narrativa movimenta conjecturas, pensamentos, avaliações perguntas; 
a dramaturgia evocativa permite que ele viva uma mudança de estado. 
(BARBA, 2010, p. 40) 

 

Pensando a partir dessas três camadas da dramaturgia do espetáculo 

Quarto de despejo, deduzo que Andy e eu utilizamos uma pesquisa 

corpóreo/vocal para a personagem, a fim de buscar essa dramaturgia orgânica 

anunciada por Barba, bem como a disposição espacial, objetos cênicos, 

iluminação e ambientação geral que favorecessem identitariamente a 

protagonista. Já na dramaturgia narrativa, o texto escrito pela atriz conseguiu 

preencher essa lacuna, visto que ela criou em cima das referências supracitadas 

gerando uma atmosfera que tangenciou a história dos jovens negros brasileiros, 
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as mulheres negras que perderam seus filhos para a violência praticada pela 

polícia militar, a religiosidade (intrínseca em mim e nela), entre outros fatos da 

vida cotidiana. E por fim, em relação à dramaturgia evocativa, penso que 

procuramos expô-la pela junção de todos esses elementos: espaço cênico, texto, 

ações físicas, vocalização, lugar de apresentação, deslocamento até o recinto 

etc. Como dito anteriormente, não sabemos se essa última camada foi atingida 

com êxito, na medida em que não conseguimos medir os atravessamentos 

pessoais de cada espectador. Todavia, ela foi pensada, elaborada, e concluída 

com sucesso ao meu olhar enquanto diretor, enquanto primeiro espectador da 

obra cênica. 

Acredito que esse processo criativo, no qual estive presente na 

elaboração de todos os aspectos (do texto à apresentação), foi de extrema 

importância para minha formação enquanto 

professor/artista/pesquisador/encenador. Embora eu seja um admirador e 

apreciador de textos dramáticos e de espetáculos que surjam de textos 

previamente existentes, considero o Quarto de despejo a materialização de tudo 

aquilo que me atravessava no momento, meus anseios, desejos, desafios, 

sonhos e vontades enquanto encenador. E refletir sobre a experiência agora me 

fez ver que, mais do que um trabalho acadêmico para o encerramento de uma 

disciplina, configurou-se, para mim, como uma criação intelectual, ideológica e 

política, passível de estudo e análise. 
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ATO IV 

 

 

Última cena – Considerações finais  

Caro(a) leitor(a), “o trabalho dos artistas tem consistido em ‘tricotar’ esse 

tecido, o dos espectadores [e dos leitores] é o de destricotar fio a fio, não para 

destruí-lo, mas para apropriar-se dele (PAVIS, 2017, p. 327)”. Portanto, para 

encerrar a minha monografia, penso que seria interessante voltarmos, fio a fio, 

em três pontos essenciais: a relação entre o teatro produzido na UFPel e o do 

universo teatral; a autonomia na formação dos discentes e os projetos de 

pesquisa como potencializador de conhecimentos; e por fim, a ressignificação 

da prática a partir da reflexão. Para entender o primeiro ponto, sugiro 

retornarmos ao início, ou melhor, ao título – O texto encenado: a relação dos 

discentes em Teatro-Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas com a 

literatura dramática.  

Os textos encenados. Depois de desenvolver esse trabalho, percebi que 

a pluralidade foi um elemento marcante. Durante as análises do Ato I, vimos a 

quantidade de textos dramáticos que os estudantes citaram, indicaram, leram, 

encenaram. Esse escopo poderia ser maior caso abrangesse todos os discentes, 

mas isso seria praticamente uma utopia. Entretanto, é interessante notar que 

todos os que contribuíram para a pesquisa apresentaram uma infinidade de 

peças: antigas, modernas, contemporâneas, trágicas, cômicas, autorais, 

coletivas etc. Vimos, por exemplo, a variedade de dramaturgias existentes que 

foram utilizadas nas criações, tendo obras desde o grego Aristófanes (Lisístrata), 

até o gaúcho Diones Camargo (Nove mentiras sobre a verdade). Os motivos 

também caminharam em diversas direções, como: a identificação com o tema, o 

gosto por textos dito “sem sentidos”, a vontade de explorar um determinado 

assunto abordado na peça, entre outros. 

Além disso, algumas encenações utilizaram outros tipos de textos, como 

contos, adaptações de romances, de filmes, entre outros. Isso mostra que o texto 

encenado não necessariamente precisa ser uma peça teatral. Dessa forma, 

podemos dizer que  
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a tendência atual da escritura dramática é reivindicar não importa qual 
texto para uma eventual encenação; a etapa “derradeira” – a 
encenação da lista telefônica – quase não parece mais uma piada e 
uma empreitada irrealizável! Todo texto é teatralizável, a partir do 
momento que o usam em cena (PAVIS, 1999, p. 405). 

 

A pluralidade esteve não só nos textos, mas também, em alguns casos, 

na produção deles. Pude observar que mais da metade dos estudantes que 

colaborou com a pesquisa optou por encenar um texto próprio, ou que foi escrito 

especificamente para a montagem. Nessas situações, uns escolheram escrever 

sua dramaturgia, a fim de colocar na escrita traços pessoais, outros preferiram 

construir coletivamente, dentro da sala de ensaio, ou até mesmo pediram para 

uma outra pessoa escrever (como foi o caso da Juliana Caroline, comentado no 

Ato II e o meu, que descrevo ao longo do Ato III). Houve também encenadores 

que quiseram adaptar um filme, um romance, poesias, letras de músicas. E 

novamente os motivos foram distintos. Cada processo se constituiu em um 

material rico, com suas peculiaridades, trajetos e escolhas, e por isso, analisei 

dois deles no Ato II, a criação de Ofélias dirigida pela Juliana Caroline, e Fala 

baixo senão eu grito, dirigida pela Gabrielle Winck. 

A partir do exposto, fecho o primeiro ponto ao concluir que há uma 

correspondência entre o que tem acontecido no universo teatral (ocidental) e o 

que ocorre dentro do curso de Teatro-Licenciatura da UFPel. Ou seja, percebo 

que a pluralidade de possibilidades em todos os eixos criativos se faz presente 

dentro e fora da Universidade. Isso ficou evidente ao percebermos os inúmeros 

textos dramáticos, adaptações, letras de músicas que foram utilizados nos 

processos criativos, bem como as diferentes maneiras de lidar com esses textos. 

Vemos hoje em dia, nos mais variados grupos teatrais, desde os amadores, até 

os profissionais, essa riqueza de perspectivas em relação ao texto em cena, indo 

da montagem de textos clássicos a encenações construídas via processo 

colaborativo41, e isso se reflete nos trabalhos cênicos dos estudantes do curso. 

                                            
41 O processo colaborativo é um método de criação que deriva da criação coletiva, em que a 
autoria é compartilhada entre todos. Cada integrante do processo, a partir das suas funções 
específicas, tem igual espaço de proposição criativa. Para mais informações, ler ARAUJO, 
Antônio. O processo colaborativo como modo de criação. Olhares: processos coletivos, São 
Paulo, n. 1, p. 48-51, 2009. Disponível em: 
<http://www.celiahelena.com.br/olhares/index.php/olhares/article/view/8/8>. Acesso em: 05 dez. 
2018. 
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 Com base nisso, ao invés de ficar buscando definições ou me perguntar 

sobre o que são textos dramáticos, mais pertinente é refletir sobre como os 

alunos estão lidando com os textos, ou melhor, como vem sendo a relação entre 

os discentes/encenadores e a literatura dramática.  

O segundo ponto que destaco como essencial, diz respeito à formação de 

cada aluno dentro do curso. Analisando o questionário realizado no Ato I, 

observo que, de maneira geral, os entrevistados são bons leitores, na medida 

em que uma enorme porcentagem admitiu gostar de ler peças e que muitas 

vezes as leu pelo simples e prazeroso fato de apreciar uma obra. Além disso, 

antes mesmo de entrar para o curso de teatro, alguns já haviam lido ao menos 

um texto teatral. Isso, direta ou indiretamente, reflete-se na hora da encenação, 

já que o leque de possibilidades e referências acaba sendo amplo. Entretanto, 

acredito que o diálogo entre instituição e graduandos seja o tópico que diferencia 

os trajetos percorridos por cada um. 

Utilizo aqui o termo diálogo por pensar que seja uma troca de ideias de 

ambas as partes, ou seja, existe o conhecimento que a Universidade 

proporciona, mas também há a autonomia dos estudantes na conquista dele. Um 

exemplo disso se passa dentro da sala de aula. Vamos supor que, em uma aula 

sobre a história da dramaturgia brasileira a professora proponha a leitura de 

cinco peças e organize a turma em respectivos cinco grupos, a fim de que cada 

um apresente para os demais as características do texto que ficou responsável. 

Haverá, nesse caso, aqueles estudantes que só lerão a dramaturgia que coube 

ao seu grupo, como também aqueles que lerão duas, três, quatro ou as cinco 

peças. Esse ato de dialogar com o que foi ofertado pela disciplina constitui o 

caminho da formação de cada discente. 

Outro exemplo da variação de percursos de construção de conhecimento 

na graduação, pode ser visto na relação que as discentes/encenadoras Gabrielle 

Winck e Juliana Caroline estabeleceram com o texto em suas encenações 

apresentadas no Ato II. O estudo mostrou dois caminhos distintos que elas 

percorreram em torno de um mesmo tema: a mulher na sociedade. Nesse 

contexto, observamos a maneira como cada uma introduziu o texto no trabalho: 

a Grabrielle escolheu uma peça produzida no final da década de 1960, por uma 

mulher, para discutir o tema citado; já a Juliana, quis que outra mulher 

escrevesse algo para debater assuntos semelhantes em sua encenação. 
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Enquanto a Gabrielle esmiuçava, dissecava a peça de Leilah a fim de entender 

todas as entrelinhas para então criar as movimentações e comportamentos dos 

personagens, Juliana estimulava Carla a escrever, e quando os fragmentos iam 

tomando forma, elas já testavam no corpo, ou seja, a construção da personagem 

e suas inquietações aconteceram praticamente ao mesmo tempo em que o texto 

se estruturava. Ambos os processos estudaram a posição da mulher no meio 

social em que estavam inseridas, mas uma por meio da literatura dramática e a 

outra por uma releitura de obras variadas. Dessa forma, vimos que é possível 

partir de estímulos diferentes para propósitos iguais. 

Ainda no exemplo das estudantes, cada uma delas se posicionou de 

modo distinto em relação à produção de conhecimento de dramaturgias. 

Gabrielle, em um de seus comentários, afirma que o curso, por um momento, a 

deixou desamparada diante da possibilidade de criar um texto dramático, 

explicando que só escolheu a peça Fala baixo senão eu grito por falta de tempo 

e de experiência de escrita. Entretanto, é perceptível em sua fala que a sua 

habilidade de analisar e interpretar peças estava aguçada, e eu associo isso às 

vivências que ela possivelmente teve ao longo da sua formação. Juliana já 

defende que a dramaturgia, dentro do curso, é um dos pilares do ensino e é 

perceptível que a maneira que ela se relaciona com os textos dramáticos é mais 

veemente. Isso não quer dizer que a formação dela tenha sido melhor do que a 

da Gabrielle, mas simplesmente diferente. 

A partir dos exemplos sobre os diferentes percursos de formação, fecho 

o segundo ponto afirmando que cada estudante tem a autonomia de trilhar ao 

seu modo a graduação, e é legítimo que os discentes tenham vivências, 

percepções e gostos distintos dentro do mesmo curso. Enquanto uns se 

identificarão e enfatizarão sua construção de conhecimento no campo da 

dramaturgia, outros o farão no campo da pedagogia, ou no da preparação de 

ator etc. Além de tudo, como comentado anteriormente, essa relação se constrói 

por meio de um diálogo, e no viés da instituição formadora, deduzo que quanto 

mais âmbitos acadêmicos forem ofertados (projetos de pesquisa, extensão, 

ensino, palestras, workshops etc.) mais ricas serão as opções para os 

estudantes. E, no caso desse trabalho especificamente, é evidente que os 

discentes que participaram de projetos com foco no estudo de dramaturgia 

(como a Juliana e eu, por exemplo), possuem um aprofundamento maior nesse 
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assunto, bem como aqueles que participaram de projetos voltados para outros 

assuntos acabaram se aprofundando neles, reforçando minha declaração em 

relação à importância da autonomia na formação dos discentes 

Por fim, para comentar sobre o terceiro e último ponto essencial, a 

ressignificação da prática a partir da reflexão, volto para o Ato III. Nele, dissertei 

sobre a minha relação com a literatura dramática no decorrer da minha formação. 

Num primeiro momento, escrevi sobre as minhas percepções acerca do alcance 

que a dramaturgia tem dentro do curso e de como ela me atravessou, a tal ponto 

que eu quis estudar como se davam esses atravessamentos com os outros 

colegas. Como comentado logo acima, para mim, o projeto “Leituras do drama 

contemporâneo” foi essencial na construção da minha identidade enquanto 

leitor/apreciador/pesquisador de obras dramáticas. As vivências que tive dentro 

do projeto, bem como a interlocução com a professora Fernanda, a quem sou 

muito grato, me motivaram a seguir esse caminho em minha pesquisa de 

conclusão de curso. 

Mesmo que minha proximidade com a literatura dramática enquanto leitor 

seja razoavelmente grande, para meu trabalho final da disciplina de Encenação 

optei por não montar um texto existente, visto que queria um tema específico, 

além de ter interesse em me colocar como intermediador de um processo de 

criação dramatúrgico via processo colaborativo. Interessante perceber que o 

assunto do meu espetáculo foi ao encontro do que as outras duas 

discentes/encenadoras abordaram em suas montagens – a mulher na 

sociedade. Além disso, aspecto em comum deveu-se ao fato de os textos, nas 

três encenações mencionadas, terem sido escritos por mulheres. Isso evidencia 

novamente a pluralidade entre trabalhos que têm a mesma temática, visto que 

são três textos distintos, três formas de lidar com eles, três processos diferentes 

tratando de universos semelhantes. Penso que, muito possivelmente, a 

diversidade de possibilidades se expandiria caso fossem estudados os demais 

processos da disciplina de Encenação II. 

Outro detalhe importante para mim, foi reconhecer no meu próprio 

trabalho Quarto de despejo outras formas de definir o que é dramaturgia. Esse 

conceito pode ser observado de diferentes perspectivas, como explano 

brevemente na cena II do Ato III. Dentro da minha criação, esse termo 

ultrapassou a barreira da associação cotidiana de dramaturgia como texto 
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dramático. Pude reconhecer diversas camadas da dramaturgia, como a 

orgânica, a narrativa e a evocativa, definidas por Barba. Esse momento de refletir 

sobre a minha produção se caracterizou como um crescimento. Compreendi, 

através do estudo, que apliquei na prática o que havia aprendido na teoria, 

criando laços, elos, concluindo uma fase da minha vida e da minha formação. 

Ademais, a respeito do texto da minha encenação, considero que ele por 

si só não consegue traduzir o que foi o espetáculo, isso devido à impossibilidade 

de separar o processo de escrita do de montagem. Entretanto, o que ficou, o que 

restou, foi o texto que, da sua maneira, revela todo o processo que vivi com a 

apresentação. Depois da efemeridade do teatro, ficou a eternidade da literatura. 

O exposto até agora me auxiliou a chegar no terceiro ponto. Poder 

analisar e refletir sobre o meu método enquanto encenador, dentro da Disciplina 

de Encenação II, fez com que a minha formação ganhasse outras camadas, isto 

é, consegui compreender melhor a minha prática de criação por meio desse 

estudo. Esse processo se constituiu analogamente ao efeito de distanciamento 

proposto por Brecht, na qual observei os fatos com outra perspectiva, 

provocando assim um movimento de transformação. E isso se concretizou com 

a ressignificação da minha prática a partir dessa reflexão. 

Retomando os fios desse tecido que venho tecendo, após refletir sobre os 

textos encenados e a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da 

Universidade Federal de Pelotas com a literatura dramática, me questiono 

acerca de um último detalhe: e a literatura dramática? Literatura vem do latim 

literatura, que significa a arte de escrever. Segundo o escritor e professor Antonio 

Candido, a literatura “são todas as criações de toque poético, ficcional ou 

dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura 

(CANDIDO apud VIDOR, 2016, p. 89)”.  

Então, penso que a melhor forma de encerrar esse texto, que pretendeu 

traduzir um percurso de aprendizado e estudos, tentando entender como tem 

sido a relação dos discentes do curso de Teatro-Licenciatura da UFPel com os 

textos dramáticos, proporcionando a você leitor(a) um momento de proximidade 

com essa estrutura textual, seja com um esboço de cena. Leia-o, se relacione 

com ele, e finalize esse “tecido” à sua maneira. 

(Mario, o autor, está sentado no seu escritório, em frente a um 

computador. Apenas uma lâmpada ilumina o espaço. Ele digita freneticamente. 
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O som das teclas sendo apertadas mais se parece com o estouro de pipocas na 

panela. Silêncio) 

Mario: – texto significa... (falando para si mesmo, murmurando) não, não... 

não é isso... 

(Ele volta a digitar. Tempo. Tempo. Tempo. Mario pega o celular) 

Mario – (gravando áudio) Tá bem...Tá bem... posso te marcar às 14 horas, 

pode ser? 

(Tempo. Ele digita freneticamente. Enquanto Mario digita, ouve-se 

conversas, possivelmente da festa dos seus vizinhos no prédio onde mora. 

Tempo) 

Mario: – Pronto! Essa vai ser minha última frase! (Mario digita como se 

estivesse degustando as suas últimas tecladas) 

(Tempo. Silêncio) 

Mario: – E finalmente... ponto final. (A luz apaga. Cai o pano. Fim).  
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Questionário sobre a relação dos discentes em Teatro-Licenciatura da 

UFPel com a literatura dramática 

 

Este questionário faz parte do levantamento de dados do Trabalho de Conclusão 

de Curso acerca das dramaturgias utilizadas no trabalho final da disciplina 

Encenação II do curso de Teatro- Licenciatura. O trabalho é desenvolvido pelo 

discente Mario Celso Pereira Junior com orientação da Prof.ª Marina de Oliveira. 

 

Obs: As respostas serão utilizadas somente para estudo entre o discente e a 

orientadora, mantendo o anonimato nas reflexões e análises de resultados, ou 

seja, em nenhum momento você será identificado(a) e exposto(a). 

 

*Obrigatório 

 

Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos 

 

1 – Nome* 

 

2 – Idade 

 

3 – E-mail para contato* 

 

4 – Em qual fase do curso você está? 

o Egresso do curso 

o 6º Semestre 

o 7º Semestre 

o 8º Semestre 

 

Quadro 2 – Gostos, motivações e interesses 

 

5 – Você gosta de ler peças teatrais? *  

Marque apenas uma opção 

 



 
 

69 
 

o Sim 

o Não 

o Depende do conteúdo 

 

6 – Quantas peças teatrais você já leu? * 

Marque apenas uma opção 

 

o Menos de 10 

o De 10 a 30 

o De 30 a 50 

o Mais de 50 

 

7 – Antes de entrar para o curso de Teatro-Licenciatura, você já havia ligo 

alguma peça teatral? * 

Marque apenas uma opção 

 

o Sim 

o Acredito que sim, mas não tenho certeza 

o Não 

o Acredito que não, mas não tenho certeza 

 

8 – Você já leu alguma peça teatral apenas por motivos de apreciação 

literária? * 

Marque apenas uma opção 

 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

 

9 – Que tipo de dramaturgia você prefere? * 

Marque apenas uma opção 

 

o Nacionais 

o Internacionais 
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o Ambas as opções 

o Não saberia responder 

 

10 – Se fosse recomendar uma peça teatral para alguém, qual seria? * 

 

Quadro 3 – A dramaturgia na Universidade 

 

11 – Durante a graduação, em quais âmbitos acadêmicos você teve contato 

com textos dramáticos? * 

Marque todas as opções que se aplicam 

 

o Projetos de Pesquisa 

o Projetos de Extensão 

o Projetos de Ensino 

o Disciplinas Optativas 

o Disciplinas Teóricas 

o Disciplinas Práticas  

o Disciplinas Pedagógicas 

o Outros âmbitos não citados: 

Espaço para resposta 

 

12 – Como você classificaria o curso de Teatro-Licenciatura em relação ao 

incentivo à leitura de peças teatrais? * 

Marque apenas uma opção 

 

o Excelente 

o Bom, mas poderia melhorar 

o Razoável 

o Ruim 

Caso ache necessário, insira um comentário a respeito: 

 

13 – Como você classificaria o seu empenho e dedicação quanto à leitura 

de peças teatrais durante a graduação? * 

Marque apenas uma opção 
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o Excelente 

o Bom, mas poderia melhorar 

o Razoável 

o Ruim 

Caso ache necessário, insira um comentário: 

 

Quadro 4 – A dramaturgia do seu trabalho final da disciplina de Encenação 

II 

 

14 – Que tipo de dramaturgia você utilizou no processo do seu trabalho 

final da disciplina de Encenação II? * 

Marque apenas uma opção 

 

o Peça ou cena já existente (escolheu um texto para montar) 

o Dramaturgia criada para a montagem do trabalho (colagens, 

dramaturgismos, criação individual ou coletiva etc.) 

o Não me lembro 

 

*Se você respondeu “Não me lembro”, não será necessário continuar 

respondendo ao questionário. Clique na opção “enviar” que aparece no 

final do questionário. Obrigado pela participação! 

 

*Se você respondeu “Dramaturgia criada para a montagem do trabalho”, 

continue respondendo a partir da pergunta 18. 

 

15 – Se você respondeu “Peça ou cena já existente”, qual peça escolheu? 

 

16 – Caso sinta-se à vontade, escreva os motivos da escolha: 

 

17 – Em uma palavra ou uma frase curta, qual seria o tema da sua 

Encenação? 
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*Se você respondeu “Peça ou cena já existente”, não será necessário 

continuar respondendo ao questionário. Clique na opção “enviar” que 

aparece no final do questionário. Obrigado pela participação! 

 

18 – Como foi criada sua dramaturgia? 

Marque todas as opções que se aplicam 

 

o Colagem de textos dramáticos 

o Dramaturgismo 

o Eu escrevi 

o Outra pessoa escreveu 

o O grupo da encenação escreveu 

o Adaptação (de romance, filme, documentário etc.) 

o Outra opção. Por favor escreva abaixo: 

Espaço para resposta 

 

19 – Caso sinta-se à vontade, escreva os motivos da escola: 

 

20 – Em palavra ou uma frase curta, qual seria o tema da sua Encenação? 

 

21 – Você possui o texto criado? 

Marque apenas uma opção 

 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

 

□ Declaro que as respostas acima preenchidas são verídicas. * 

□ Termo de consentimento: Concordo com a utilização destas respostas 

para fins da pesquisa. *
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Segunda entrevista para o TCC – pesquisa qualitativa – Colaboradora 

Juliana Caroline 

 

• Como foi o teu início no teatro? Já tinha dirigido algum trabalho? 

• Qual o significado de dramaturgia para você? 

• Como você enxerga a dramaturgia dentro do curso? 

• Como foi o início do seu processo de encenação? Qual foi o estímulo 

inicial para encenar? 

• Em que momento o texto entrou no processo? 

• Como foi trabalhar com uma dramaturgia própria para o trabalho? 

• Como foi o processo de escrita? 

• Como você observa o tema “ser mulher, encontrar-se subordinada e 

almejar contrariar” abordado na dramaturgia? 

• O que mais te chama a atenção no texto enquanto literatura? 

• Por que não escolheu um texto pronto para abordar o tema?



Apêndice C - Segunda entrevista para o TCC – pesquisa qualitativa – 
Colaboradora Gabrielle Winck 
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Segunda entrevista para o TCC – pesquisa qualitativa – Colaboradora 

Gabrielle Winck 

 

• Como foi o teu início no teatro? Já tinha dirigido algum trabalho? 

• Qual o significado de dramaturgia para você? 

• Como você enxerga a dramaturgia dentro do curso? 

• Como foi o início do seu processo de encenação? Qual foi o estímulo 

inicial para encenar? 

• Em qual circunstância você teve contato com essa dramaturgia 

escolhida? 

• Em que momento o texto entrou no processo? 

• Como foi trabalhar com um texto pronto? 

• Por que escolheu este texto? 

• Como você observa o tema “Opressão psicológica feminina” abordado na 

dramaturgia? 

• O que mais te chama a atenção no texto? 

• Por que não escreveu a sua própria dramaturgia para abordar o tema?  
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Quarto de despejo 

Andy Marques - 2016 

 

(A personagem executa movimentos calmos, tranquilos, dançando 

levemente com uma vassoura, enquanto que no fundo, ouve-se a canção Rosa 

do Morro) 

 

(A música é substituída por uma canção da cantora Elza. A personagem 

varre no ritmo da música, alegremente) 

 

Eita música boa essa! A Elza é dessas pretas que fazem a gente sonhar 

com coisa grande. (para de varrer) Samba da minha terra...(reflexiva). Gosto da 

minha terra. Só não gosto de onde eu moro. (volta a varrer). A gente daqui não 

entende dessas coisas de música, mas eu gosto. Gosto muito. (sequência de 

movimento com a vassoura) 

Gosto dessas músicas que fazem a gente esquecer de onde está e liga o 

corpo todinho. Também gosto de dançar, gosto quando a gente esquece dos 

problemas e se diverte, (eufórica) mesmo quando a gente dança de um jeito que 

todo mundo acha engraçado ou desajeitado. (Para. Começa a levar a vassoura, 

antes companheira de valsa, pro seu lugar de origem onde as guias estão 

posicionadas). 

Eu gosto de todo o tipo de música, mais o que mais gosto é do samba e 

dos pontos. Minha mãe sabia tudo e quando a gente ia na terreira, era bonito de 

ver a fé da gente toda. Eu também sou bem apegada aos meus santos, né? 

(coloca as guias e inicia uma sequência corporal) Acho que sem fé, a gente não 

consegue nada. A gente não é nada. (música Maria Padilha cantada pela atriz). 

Também já quis cantar. Disseram que eu tenho uma voz boa e até cheguei a me 

inscrever num desses concursos de música, mas no dia, não me deixaram 

entrar. Esses clubes não gostam de gente preta. Eu me lembro de ter me 

preparado por muito tempo, juntado um dinheirinho pra comprar um par de 

sapatos bom que vi numa loja e também de ter ganhado um vestido bonito. Ele 

era um pouco largo, mas consegui ajustar com um ou outro pontinho de agulha. 

Lembro uma vez na minha vida, eu tive a certeza de que sonhar não era perda 

de tempo. Eu estava tão feliz. Pois é, mas é aquele ditado “Alegria de pobre dura 
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pouco”. Foi só eu chegar na porta que o segurança, tão preto quanto eu, me 

enxotou de lá. Disse que ali não era lugar pra mim. Tentei explicar, mas ele não 

me deu atenção. Que lugar de mulher preta é na rua ou lavando chão. Que 

aquele lugar ali, nem eu e nem ele, podíamos pisar, mas que ele teve sorte de 

ser amigo dos donos e ter conseguido um emprego bom, diferente dos outros 

pretos. Ele era quase branco, segundo ele. Tinha estudado, sabia ler e escrever, 

conversar… então entendi que ele tinha razão. Aquele não era lugar pra mim. 

(Sequência corporal de opressão. Movimentos relacionados a apreensão de 

negros e a própria culpa. Autoflagelo)  

Desculpa..., mas onde está minha educação? (se recompõe) Eu aqui 

falando da vida e quase não me apresentei. (Se arruma como se estivesse 

prestes a receber alguém muito importante) Meu nome é Maria, Fátima, 

Madalena, tanto faz, afinal, sou todas essas mulheres e ao mesmo tempo 

nenhuma..., mas por aqui, todo mundo me chama de Rosa e essa aqui é minha 

casa. Casa… (olha pro barraco, pega o espanador e começa a limpar).  (reflete) 

Uma vez me disseram que casa é onde a gente guarda o coração e o meu já 

mudou de lugar há muito tempo… se foi… (Para de limpar e tira um Quadrinho 

da prateleira.) Esse era o livrinho que ele mais gostava. (Olha com amor e 

carinho e vai mudando lentamente a expressão, sentindo um aperto).  Ensinei a 

ele que a gente poderia ter tudo aquilo que a gente quisesse desde que 

estudasse, tirasse boas notas, trabalhasse e nunca fizesse mal a ninguém. Que 

quem corresse atrás e batalhasse bastante era certeza que ia vencer na vida. 

(Fala culpada, guarda o livro e pega um balde onde começa a limpar o chão) E 

ele me ouviu, mesmo muito novinho, virou meu companheiro. Ele lia pra mim 

enquanto eu passava a roupa da patroa, limpava a casa e entendia que ele 

também tinha seu papel aqui. Vez ou outra vinha com uns trocados das latinhas 

e dos serviços que ajudava algum vizinho a fazer e deixava que gastasse em 

livros. Ele ia mudar de vida. Mas não chegou a tanto. (Sequência corporal de 

opressão novamente) Menino negro, 12 anos, morador do morro… espancado 

e morto pela UPP! Motivo? Carregava um saquinho de balas… acharam que era 

droga. (repete toda a sequência corporal várias vezes)  

E eu pedi tanto pra não correr, pra andar com o RG, pra sempre dizer com 

licença e obrigado, senhor. Pra quê? (sente raiva) Foi então que eu entendi… 

(Intensifica a sequência corporal como uma história que se repete) Meu menino 
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é preto e tem um alvo natural no peito. É alvo de caça. (se recompõe) Eles 

apertam o gatilho… Qual o critério? É preto teu filho! É pobre teu filho! É só mais 

um neguinho de favela o teu filho! E a dor? Ah a dor quem tem de lidar com ela 

somos nós, de janeira a janeiro… maio! Lavando a alma no balde de plástico, 

tentando apagar as marcas…, mas a gente sabe… não importa o quanto a gente 

lave, costure, passe... Nunca passa... ela nunca vai ficar limpa ou parecer nova 

de verdade, pois já está gasta… marcada. Marcada de quê, perguntam vocês? 

Ora, meus caros filhos da puta, de sangue e de dor. Desespero. Porque é assim 

que a mãe e mulher preta vive nesse inferno que vocês chamam de vida. O Deus 

de vocês deve ser realmente branco, ou entenderia a angústia e a dor da mulher 

Negra! A mulher negra que vocês chamam de preta fedida, macaca e 

macumbeira. Que também sente, que também chora e pede ao seu Deus, 

porque os nossos deuses vocês chamam de demônios…, mas quem são os 

demônios nessa história? Hein? Meu menino se foi, um pedaço de mim se foi, e 

eu fiquei  (para exausta. Luz apaga. Fim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


