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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar os meios de teatralização do romance 

Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, pelo encenador brasileiro Antunes 

Filho, que resultou em espetáculo apresentado ao público em 2010. O debruce sobre 

este processo criativo pretende observar a maneira como a dramaturgia oriunda da 

literatura foi construída, da mesma forma como a transposição entre linguagens foi 

resolvida, na cena deste artista e, a partir desta pesquisa, buscar compreender a 

leitura particular do encenador do romance em questão. Para tanto, o pesquisador 

compreendeu a necessidade de uma abordagem mais ampla, recorrendo à biografia 

artística do encenador, no sentido da compreensão da constituição de seu método de 

criação de forma mais abrangente. A escolha deste título para pesquisa se deveu ao 

fato de ser, este, uma transposição de mídias, procedimento que corresponde a uma 

das abordagens características do teatro contemporâneo.          

 

PALAVRAS-CHAVE 

Antunes Filho, processo de criação, Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma, 

teatralização, memória, documento, dramaturgia do corpo. 
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ABSTRACT 

 

This study seeks to address the means of theatricalisation of the novel Triste Fim de 

Policarpo Quaresma (published in English as The Patriot and also as The Sad End of 

Policarpo Quaresma) by Lima Barreto, as used by the Brazilian stage director Antunes 

Filho for his theatre adaptation that was performed to the public in 2010. The analysis 

of this creative process intends to look into the way in which literature-derived 

dramaturgy was developed as well as how the transposition of languages was 

arranged, through the eyes of the artist, and thus this research attempts to understand 

the stage director's personal take on the novel in question. To this end, the researcher 

found it suitable to give the research a wider scope, turning to the stage director's 

oeuvre in order to more thoroughly comprehend the constitution of the artist's creative 

process. The choice of Antunes Filho's play as the subject of this study is due to the 

fact of it being the adaptation of a literary source transposed to the stage, which is a 

procedure that corresponds to one of the characteristic approaches of contemporary 

theatre. 

 

KEY WORDS  

Antunes Filho, creative process, Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma, 

theatricalisation, memory, document, visual dramaturgy. 
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01. (Prólogo - Cena de Abertura - O menino e a caverna) 

 

 Isso é teatro. 

 

De maneira nenhuma pode-se dizer que não haja nada num palco vazio, num 
palco que se pise de improviso. Pelo contrário, existe ali um mundo 
transbordante de coisas. Ou melhor, como se do nada surgisse uma infinidade 
de coisas e de acontecimentos, sem que se saiba como e quando.1   
 

 Um menino, descalço, de calças curtas e gastas do tempo, atravessa a cena, 

correndo, desaparecendo na outra extremidade do palco da sala de ensaios, da 

mesma forma misteriosa que surgiu. De novo. 

       Outra vez. 

Ri em todas as passagens, como se adivinhasse a indagação do público: quem 

é este mistério? 

Fato estranho é que, antes que desapareça em uma das margens, 

imediatamente irrompe, no sentido contrário, partindo da mesma coxia que acaba de 

adentrar, correndo na direção oposta, sumindo na coxia da outra margem, como se 

fossem dois meninos idênticos, três, quatro (o mesmo), impedindo o desaparecimento  

do palco. Ri, descontroladamente, como se fizessem cócegas em sua barriga. Só o 

ouvimos, por instantes. Não o podemos ver. Mas a sua existência, ainda assim, 

preenche o espaço da cena com o que ele promove fora dela.  

Adentra o palco, novamente, num susto, desafiando o nada, sem jeito com as 

pernas laterais, frágeis obstáculos de pano para a sua determinação. Pára no centro, 

ofegante, apoia as mãos nos joelhos magrinhos. Ri, respira, ri, deliciosamente, como 

toda criança, ri mais baixo, para si. Aos poucos se refaz, torna-se dono de seu corpo 

de ossos-asas quando, novamente, recupera o fôlego.        Ajeita a postura, mas 

sem enrijecer os joelhos, molas flexíveis, esfrega o nariz escorrendo com uma das 

mãos, desenha a altivez. Seu corpo, de perfil para a plateia, está projetado em direção 

à coxia que não atingiu, ofegante que está. Absolutamente resoluto para uma criança, 

num gesto assertivo, em voz alta, estridente e indefinida, determina:                                                                  

 
1 

Frase de Kazuo Ohno fixada na porta de entrada do salão de ensaios do Centro de Pesquisa Teatral, 
o CPT. 
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- Raul!2 

O operador de som, compreendendo a ordem infantil, faz espalhar naquele 

espaço o Danúbio Azul feito perfume na ilha de Shakespeare. O garoto, satisfeito e 

confiante, sorri, como quem aguarda o nascimento de um bebê, o estouro dos fogos 

de artifício. É como se, momentos antes, quando escondido de nossos olhos, no breu 

do não-palco, tivesse espalhado sementes, urinado sobre elas, germinando-as; 

tivesse desenhado nas paredes de uma caverna profunda, o menino de Werner 

Herzog,3 a vida parida da representação, os bichos-cinema da caverna dos sonhos 

esquecidos4, bichos-teatro, fantasmas que despertam do sono. Da coxia-caverna 

platônica teria resgatado a legião que conheceu no escuro desse mundo, a partir da 

escada onde, sob ela, encenou a sua primeira peça.5      

Na parte inferior do degrau, à direita, vi uma pequena esfera furta-cor, de um 
fulgor quase intolerável. No início, julguei-a giratória; depois compreendi que 
esse movimento era uma ilusão produzida pelos vertiginosos espetáculos que 
encerrava. O diâmetro do Aleph seria de dois ou três centímetros, mas o 
espaço cósmico estava ali, sem diminuição de tamanho. Cada coisa (a lâmina 
do espelho, digamos) era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos 

os pontos do universo.6 

As pernas da coxia, então, diante desse artista-menino satisfeito e de ar 

petulante, são movimentadas por uma força estética por ele comandada, 

denunciando o aparecimento paulatino de uma humanidade reinterpretada feito 

mágica. O palco parindo a partir de uma de suas frestas. O menino volta a ser menino 

e se anima com o fruto de suas pícaras artimanhas. Frankenstein, ele fez tudo do seu 

jeito e, orgulhoso, corre ao redor do enorme coro felliniano que, em dança cósmica, 

tenta dar corpo irônico a Johann Strauss,7 a aldeia portuguesa de sua mãe. A partir 

daí ele convoca as suas carnes e os seus espíritos, máquinas travestidas, 

personagens, usucapião. O bonito cortejo conta a sua história, inteira, cheio dos 

mortos, cheio dos vivos. Na liderança desse coro de citações, podemos reconhecer 

Marie Falconetti8, em chamas, protagonista, espécie de útero do erê. Ele, precoce, 

 
2 Raul Teixeira, sonoplasta. 
3 Werner Herzog, cineasta alemão. 

4 Alusão criativa ao filme A caverna dos sonhos esquecidos (2010). Direção: Werner Herzog. 

5 Alusão referente à revelação, por Antunes Filho, em O teatro segundo Antunes Filho, Episódio 01 - 
As origens de um artista, direção de Amílcar Claro para o Sesc TV, de que sua primeira experiência 
amadora com o teatro foi uma peça realizada com seus amigos sob uma escada. 

6 BORGES, 2008: p.148-9.  
7 Johann Strauss (1825-1899), compositor austríaco. 
8 Renée Jeanne Falconetti (1892-1946), atriz francesa . 
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ajusta algumas figuras deste corpo-coro: as vestes, os gestos, como quem dirigisse 

uma performance antes de uma estreia, ansioso, vaidoso, irritado, apaixonado, um 

regente da coralidade moderna. Não se entende o que ele diz aos atores. É uma nova 

língua, que se confunde com a trilha alta. Esta importante dramaturgia de corpos 

avança. Este texto será um escorrimento performativo, o deslizamento sublime e 

grotesco dos signos sobre estas páginas-palco.  

Coro de citações, o grande teatro do mundo9 dá a sua volta solene, lenta e 

festiva, e desaparece na coxia oposta, quando podemos ouvir a voz da aldeia humana 

desaparecer como água escorrendo na areia do palco, até a raiz das coisas, e além. 

Resta, em cena, entre triste e satisfeito, esse menino, a mal enxergar, dentro dessa 

coxia, o que o público não mais pode ver - o cometa de gente inventada des-viver. 

Ele se despede de sua brincadeira. Seus amigos partiram. Ao se virar para a boca de 

cena, a surpresa: o público aplaude o jovem. A mãe do garoto o chama de outra coxia. 

Vão se atrasar para o espetáculo de Beatriz Costa.10 Ele precisa se banhar. Sai em 

disparada. É companheiro da mãe nos teatros. A cortina permanece aberta, no 

entanto. O palco, nu, em luz latejante. O que fazer. O que fazer. 

As coisas ficam um pouco mais complicadas porque eles dizem: O Caminho 
não tem mapa, não está cartografado, não é tal que você possa seguir alguém 
e encontrá-lo. O Caminho não é como uma autoestrada; é mais como um 
pássaro voando no céu, sem deixar rastro… O pássaro voou, mas nenhum 
rastro foi deixado e ninguém pode segui-lo (...).11 

Corpo-poesia-adubo-poeira de estrelas. Do que somos feitos? 

(O professor de Física, certa vez, me contou, e aos meus colegas, que existe 

uma ínfima possibilidade de nossos braços atravessarem uma parede, de um prego 

atravessar, de um prego demolir um prédio inteiro. Talvez não haja um prédio, nem 

um teatro, nem um livro. Então essas letras podem ser demolidas ou fruto de 

demolição. Talvez não existam).  

As peças do jogo estão (in)dispostas. O que fazer. Adeus, menino.12 

  

 
9 Alusão ao auto O grande teatro do mundo (1641), de Calderón de La Barca (1600-1681), dramaturgo 
e poeta espanhol. 
10 Beatriz Costa (1907-1996), atriz e cantora portuguesa. Alusão referente à revelação de Antunes 

Filho, em O teatro segundo Antunes Filho, Episódio 01 - As origens de um artista, direção de Amílcar 
Claro para o Sesc TV. 
11 OSHO, 2015: p.8. 

12 Alusão ao filme Adeus, meninos (1987). Direção: Louis Malle (1932-1995).  
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02. (Introdução)  

 

A chave.  

(...) tudo aquilo que foi escrito desde a origem pertence a nós todos e devemos 
- é uma necessidade imperiosa - transportá-lo ainda e sempre sobre a cena. 
E sempre recomeçar. As obras são enigmas aos quais, perpetuamente, 
devemos responder. (...)13 

O artista é um enigma ao qual, perpetuamente, devemos responder? Antes 

que o menino-raio deixe o palco, surge o escritor destas linhas, o pesquisador. As 

tábuas velhas estalam como se estivessem servindo de estímulo para uma fogueira, 

lareira, semente que é chocada. Foram quase dez anos de convivência quase diária. 

Escrevo isso enquanto caminho sobre as madeiras deste palco que investigo. É o 

palco do meu pensamento - toco as palavras com os pés descalços - solas encardidas 

com poeira de ator. Obviamente que eu compreendia, desde antes de integrar o seu 

centro de pesquisa, se tratar de um mestre da cena, autor de uma assinatura cênica 

bastante reconhecível, procedimentos de pesquisa exigentes, artista-pedagogo 

respeitado tanto quanto temido, muitas vezes. Um espaço de excelência, no entanto, 

um espaço de crise. Mas os anos gastam as coisas. Humano, demasiado humano. 

Os humores tornam as coisas mais comuns, mas não menos difíceis. Escrevo de um 

lugar muito distante de qualquer protagonismo, mas escrevo e penso, e lembro, a 

partir de uma vivência profunda, em conta de uma grande proximidade de bastidor, 

onde as personagens se cansam e se afrouxam um pouco, se esquecem. Esquecem. 

Mas é teatro. Sempre. É história. O bastidor da palavra, do corpo, da cena, da voz, é 

história.  

Durante muitos anos, eu cuidava da chave. Abria e fechava o espaço de ensaio 

do sétimo andar. “Audi, se você aceitar trabalhar nos bastidores, ele vai, aos poucos, 

afastar você dos elencos dos espetáculos”, me alertaram, em meados dos 2000. Senti 

medo. “Antunes, para trabalhar com você ‘aqui fora’ você me tirará do elenco?”. “Não, 

claro que não”, respondeu, mais ou menos assim. Fez isso mais tarde, me puxou 

definitivamente para os bastidores. Mas não houve arrependimento. Me sentia muito 

mais à vontade nessa outra condição. Passei a sentir aquele espaço muito íntimo, 

quase meu, orgulhoso de cuidar, uma segunda casa, primeira casa. Sua chegada, 

 
13 FÉRAL, 2019: p. 24. 
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pelas manhãs, era denunciada pelos passos enérgicos, pelos bons dias que desejava 

a quem encontrasse pelos corredores, às vezes menino, às vezes não. Espírito 

vigoroso. Deitava a bolsa de couro e o jornal do dia na mesa, guardava o casaco em 

seu armário. Dependendo do humor, piadas, brincadeiras, comentários a respeito do 

que lia nas matérias, alguma crítica de teatro, cinema, com a qual concordava ou não 

(era sempre incisivo) ou um silêncio preenchedor de espaços. Tomava o seu café, a 

sua água, sumia pelo longo corredor da cenografia que ligava a porta de entrada ao 

salão de ensaios, enquanto passaria a eternidade da manhã caminhando em círculos, 

incansavelmente. Vez ou outra voltava para compartilhar comigo pensamentos que o 

círculo promovia em seu espírito. Mas não permanecia muito tempo distante do 

vórtice íntimo que seu corpo desenhava naquele espaço de madeiras e cortinas 

pretas. Mesa, poltrona, Shiva: deixava a rua para trás. O bruxo preparava o terreno, 

até que os ensaios do dia tivessem início, a partir da chegada disciplinada de seus 

elencos rarefeitos, gigantes da montanha14 provisórios. Às tardes, aquilo era 

fecundação, caos e ordem.  

(...) Lembro de ter me espantado com o número grande de atrizes e atores lá 
na sala de ensaio, e todos já praticamente com figurinos (figurinos de ensaio), 
que vestiam em cinco minutos. Isso também foi bem marcante, pois num 
instante todos estavam chegando na sala, assim como eu, aberta para nós ao 
meio dia, e em pouquíssimos minutos já estavam com figurinos e adereços, 
organizando alguns objetos cenográficos e muito prontos pra ensaiar.15 

No início das noites, a despedida. Floresta onde dormem os pássaros, mas 

onde se movem as vidas passadas, Apichatpong,16 as formas sem forma, os 

vagalumes dão pistas do segredo, mas não podem revelá-lo por completo. Certa 

noite, ao fechar o salão, centenas desses bichos ali estavam, voando em silêncio, 

sem se esbarrar. O grande teatro do vida. 

Ou 

Numa noite escura um vagalume parou e pensou sobre a sua condição.17 

 
14 Alusão à peça teatral Os gigantes da montanha (1936), de Luigi Pirandello (1867-1936), dramaturgo, 
poeta e romancista italiano. 

15 Depoimento de Fernando Aveiro, ator de Policarpo Quaresma, ao pesquisador, em 11 de julho de 
2021. Em anexo. 
16 Apichatpong Weerasethakul, realizador de cinema independente tailandês, objeto de admiração de 

Antunes Filho. 

 
 

17 Título de exposição de Carlos Nunes. 
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Ali eu permanecia até boas horas, solitário, muitas vezes inútil, guardador de 

silêncios, de bonecos descartados, coletes de tampinha de aço de refrigerante, 

poeira.   

(Numa noite escura um vagalume parou e pensou sobre a sua condição).18 

Amigo daquele espaço “vazio”, clean, minimalista, interpretei, naquele espaço-

tempo, a partir de sua confiança, muitas personagens. 

(Numa noite escura um vagalume parou e pensou sobre a sua condição).19 

Guardião, coordenador de núcleos, ator, professor, guardião (repetição 

proposital), mas o prazer maior residia em estar. Não sei muito o “que” fui, se “fui”, a 

partir dessa pluralidade.  

(Numa noite escura um vagalume parou e pensou sobre a sua condição).20 

Pluralidade de funções que, em verdade, talvez estivesse disfarçando o 

desconhecimento de um substantivo mais fiel e adequado, ou mesmo disfarçando a 

impossibilidade de um.  

(Numa noite escura um vagalume parou e pensou sobre a sua condição).21 

Impossibilidade da determinação de um estado de ser, de ser forjado e 

atravessado, gerido, sem fechamento possível.  

(Numa noite escura um vagalume parou e pensou sobre a sua condição).22 

Coisa sem nome, um não-cargo de confiança. Algo sem início nem fim, um 

círculo, uma espiral, um eterno retorno, construindo e desconstruindo papéis, 

atravessado, paulatinamente, por um feixe-provocador, ele mesmo, feito de 

atravessamentos - tolos personagens que se “pavoneiam”, como nos acusou William, 

mas humanos, tão anjos e demônios tanto quanto se pode ser. Pude ver, a partir de 

muitos lugares. Há aqui, um fantasma que escreve, testemunha de parte da criação 

de um fantasma, outro, que encena, e sobre o qual objetivo oferecer pistas poéticas, 

rizomas, feridas, afetos. Não escrevo e escrevo. Essas palavras não deslizam por 

estradas conhecidas, embora possa parecer, em ilusão (um ator, sobre uma 

motocicleta, atravessa essa linha, veloz). Esse testemunho não poderia ser frio. A 

 
18 Título de exposição de Carlos Nunes. 

19 Título de exposição de Carlos Nunes. 

20 Título de exposição de Carlos Nunes. 
21 Título de exposição de Carlos Nunes. 

22 Título de exposição de Carlos Nunes. 
 

 



15 

pele deste animal raspou-se nos cascalhos que não pude desviar. O que se escreve 

pode, também, ser estilhaços das cascas secas de sangue pisado. Vulcão ativo de 

passados. Cidade coberta de cinzas apagadas que fervem. Sob um golpe de ar, 

tornam-se… vagalumes- ATORES!   

  Deixei o CPT, em 2012, para realizar a assistência de direção do espetáculo 

Macbeth, de William Shakespeare, com direção de Gabriel Villela, artesão mineiro 

dos palcos, cuja beleza de seus títulos, também responsável que é pelos figurinos e 

adereços deslumbrantes, me atraía, o seu teatro de estética popular. Fui bruxa na 

floresta de Carmo do Rio Claro, aprendi a manusear um tear - deveria ensinar aos 

atores, posteriormente o que as feiticeiras das linhas fazem. Embora houvesse 

realizado outras parcerias com este grande encenador e figurinista, seja como ator, 

em A Tempestade, peça-testamento de Shakespeare, ou como coautor de um livro 

sobre sua obra teatral, Imaginai, o teatro de Gabriel Villela, em parceria com o 

jornalista e dramaturgo Dib Carneiro Neto, pela Edições Sesc, os anos pedagógicos 

ao lado de Antunes Filho permaneceram, permanecem, num moto-contínuo, chip da 

provocação, da inquietude, dos estudos constantes, de desistências, de alegrias (e 

de não alegrias). Foi onde estive por mais tempo, burilado, inacabado, afetado: o 

tempo que forma certa pátina nos nossos recônditos. Ali, um palco continua, mesmo 

deixando de ser teatro, tornando-se pensamento, um pensamento-teatro.  

Um vagalume pousa. E logo voa, novamente. Um cachorro atravessa a cena. 

É um ator. Uma menina segurando um balão cheio de gás. É uma atriz. A Morte e a 

morte. Atriz. O guarda-chuva preto. A cadeira branca de ferro. Atores. Um prego pode 

fazer um edifício deixar de existir, disse o professor de Física, um escultor pode fazer 

desaparecer a pedra bruta. É só seguir o veio do mármore. A escultura já está lá, à 

sua espera.   

(Aqui, houve, por um tempo, um parágrafo. Este parágrafo foi deletado. Lanço 

algumas palavras no abismo deste papel, que ninguém, nunca, poderá ler. Eu, em 

revisão, já nem mesmo me recordo). 
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03. (Introdução 2 - Focinho nos escombros da São Paulo pandêmica 

virtual)  

 

(Arioso, Bach. Ouçam! É quando as águas correm!). Há um menino da Bela 

Vista23 dos anos 30 disparando raios (meu vizinho, portanto. Escrevo do outro lado 

do rio coberto pela Avenida 9 de julho. O rio que nos separa, roseano). Menino-linha 

de costura de uma colcha de retalhos da modernidade, costurador de peles de 

animais destroçados, comidos vivos, sem dor, que espreita nos teatros vazios da 

pandemia, nas páginas dos livros que versam sobre um teatro brasileiro. Ele me 

auxilia a virar as páginas da velha edição, livro que desmonta, o livro de areia24 

(Borges). O livro me interessa mais que o palco (um livro de areia). Agora, o meu 

personagem é um pesquisador. O livro da memória é um livro novo, um palco novo 

(os palcos são novos).  

Deste outro tempo-espaço, inventarei um novo homem, a partir deste novo 

lugar. Porém, haverá um homem sincronizado, interpretado, porque a memória é 

presente. Este homem que se confunde com a história moderna de nosso teatro,25 

história-fragmento, fratura, inacabamento. Essas, aqui, no entanto, não são páginas 

de História. Sou apenas mais uma janela de onde se pode ver, ler, sobre a história 

dos rastros de um escritor da cena, hiato dos documentos estudados, presença em 

minha presença. Muitas gerações de artistas podem testemunhar, à sua maneira, as 

suas experiências transformadoras dentro do Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, ou 

CPT, como é conhecido, coordenado por este artista desde 1982 até o seu 

falecimento, em 2019. O CPT foi criado após a consagração internacional de Antunes 

e de seus espetáculos Macunaíma, teatralização da rapsódia de Mário de Andrade, 

em 1978, e Nelson Rodrigues - Eterno Retorno, em 1981, reencontro definitivo com a 

obra de Rodrigues, quando lhe foi oferecido, após décadas de trabalho com tantos 

artistas e núcleos, um espaço onde pôde encontrar estabilidade para o 

desenvolvimento de seu método de criação, um espaço seu.26  

Percebo, a partir de minha vivência ali dentro, e do estudo em retrospecto do 

percurso artístico de Antunes Filho (para visualizar os alicerces, vigas e pilares-flecha 

 
23 LUISI e MILARÉ, 2010: p.263. Bairro onde Antunes Filho passou a infância. 
24Alusão criativa ao livro O livro de areia (1975). Autor: Jorge Luis Borges (1889-1986). 
25 MILARÉ, 2007: p.1. Parafraseando o autor. 

26 LUISI e MILARÉ, 2010: p.301. Parafraseando o autor do texto, no caso, Milaré. 
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que sustentam Policarpo Quaresma, espetáculo-pretexto a partir do qual parto e para 

o qual retornarei, mas sem compartimentações efetivas dos objetos), a partir do 

estudo das obras de Milaré,27 George28 e Guimarães,29 que sua relevância pode ser 

lida, penso, sob dois aspectos primordiais: a estética renovadora da cena teatral 

brasileira moderna, a partir do foco no processo, de uma espécie de criação coletiva 

(em termos e espetáculos específicos) e da intrusão, na cena, de procedimentos 

oriundos de outras artes, referências explodidas advindas das plásticas, da literatura 

e do cinema, que Antunes Filho soube introduzir e manejar desde as suas primeiras 

direções profissionais; o investimento na educação e no aperfeiçoamento do ator 

brasileiro, centro irradiador que é o intérprete, de quem exigia estudos teóricos e 

práticos que foram, como podemos testemunhar nesses livros, sendo testados, 

aprimorados, modificados (por vezes), e atestados através de minha própria 

experiência naquele centro de pesquisa - o ator enquanto laboratório. 

Se, antes da fundação do CPT, experiências bastante significativas, nesses 

dois sentidos, foram experimentadas (e detalhadas por Sebastião Milaré em 

Dimensão Utópica ao longo de suas rigorosas páginas) - seja, por exemplo, no 

requinte da edição e da interpretação realista, emprestada do cinema nos espetáculos 

de sua companhia, o Pequeno Teatro de Comédia, O Diário de Anne Frank (1958), 

adaptação de Albert Hackett e Frances Goodrich; e Plantão 21 (1959), de Sidney 

Kingsley,30 seja nos laboratórios de criação, polêmicos, que desenvolveu em 

experiências como Vereda da salvação, de Jorge Andrade, em 1964, último 

espetáculo produzido pelo TBC, e A falecida, de Nelson Rodrigues, em 1965, 

realizado para a Escola de Arte Dramática, seu primeiro contato com Nelson 

Rodrigues,31 a partir da implantação de seu núcleo pôde dedicar-se, 

ininterruptamente, ao seu trabalho de pesquisa. A partir daí, aprimoram-se 

 
27 MILARÉ, Sebastião. Antunes Filho e a dimensão utópica. - São Paulo: Perspectiva, 2007; LUISI, 
Emidio; MILARÉ, Sebastião. Antunes Filho: poeta da cena. - São Paulo: Edições Sesc, 2010; MILARÉ, 
Sebastião. Hierofania: o teatro segundo Antunes Filho. - São Paulo: Edições Sesc SP, 2010. 

28 GEORGE, David. Grupo Macunaíma: carnavalização e mito. - São Paulo: Perspectiva : Editora da 
Universidade de São Paulo, 1990. 

29 GUIMARÃES, Carmelinda. Antunes Filho: um renovador do teatro brasileiro. - Campinas, SP: Editora 
da Unicamp, 1998. 
30 Em Antunes Filho e a dimensão utópica, de Sebastião Milaré, o pesquisador interessado poderá 
encontrar maior detalhamento desses processos na Parte I, nos capítulos 5, O Pequeno Teatro de 
Comédia, entre as páginas 63 e 80; e 6, Um realismo “cinematográfico”, entre as páginas 81 e 92. 

31 Em Antunes Filho e a dimensão utópica, de Sebastião Milaré, o pesquisador interessado poderá 

encontrar maior detalhamento desses processos na Parte II, nos capítulos 1, Incidências, Recorrências 
e Projeções,  entre as páginas 127 e 138; e 3, O processo de criação em A falecida, entre as páginas 
161 e 173. 
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paralelamente, como podemos aferir nessa bibliografia, ainda mais, a plástica deste 

encenador e o artista-pedagogo, criador de um método, que se tornará responsável 

pela formação de centenas de jovens artistas brasileiros.  

 

O CPT e o Grupo de Teatro Macunaíma são os frutos do trabalho de 
educador de Antunes Filho e coroamento da luta em que se 
empenhou ao longo de décadas pelo “direito permanente à pesquisa 
estética”, como reivindicavam os modernistas. (...)32 
 

Este percurso, em detalhes, reforço, poderá ser conferido nas obras dos 

pesquisadores acima referenciados.   

Fui integrante de sua companhia entre 2003 e 2012, com um breve intervalo 

distante, em 2004. Vivi o “dentro” e o “fora” das produções realizadas neste período. 

Como ator, participei da construção e execução dos espetáculos A pedra do reino 

(2006), teatralização da obra de Ariano Suassuna, e Senhora dos afogados (2008), 

de Nelson Rodrigues. O maior prazer, no entanto, talvez tenha sido praticar os 

exercícios de pseudo-naturalismo no projeto Prêt-à-Porter, onde, a partir de 1998, o 

elenco de atrizes e atores tornaram-se “senhores da cena”, escrevendo, dirigindo e 

interpretando curtas dramaturgias, em duplas. Este exercício foi uma constante em 

minha passagem, do início ao fim da mesma. Sua importância residia na autonomia 

permitida e defendida por Antunes Filho, para que conhecêssemos e fôssemos 

responsáveis pelas áreas constituintes da cena, alcançar o essencial dispensando as 

“perfumarias” não correlatas à ação (nas palavras, adereços, cenário, trilha sonora)33  

- uma das experiências mais radicais e difíceis, para o ator, a serviço de uma 

simplicidade que não devia, deve, ser confundida com pobreza de meios e recursos, 

e cujo percurso até ela era sempre espinhoso, complexo, tanto pela responsabilidade, 

pela exigência artística quanto pelo espelhamento de si que o processo nos 

proporcionava.  

 

Para que isso aconteça, o controle deve estar totalmente nas mãos do elenco. 
No início do processo, os atores se encarregam de encontrar o tema. Em 
seguida, desenvolvem a dramaturgia por meio de improvisações e uma 
espécie de autodireção. Em meio a tudo isso, é preciso uma injeção 
espetacular de cultura - o grupo passa a ler os grandes clássicos da literatura 
mundial, a assistir a filmes de cineastas seminais como os russos Aleksandr 
Sokurov e Andrei Tarkovski, enfim, a questionar os próprios conceitos. O lema 

 
32 MILARÉ, 2007: p.274. 

33  Principal pressuposto do projeto, sempre repetido pelo encenador. 



19 

do encenador, nesse momento, coincide com o de Jean-Luc Godard, para 
quem a cultura é regra e a arte, exceção.34 
 

De certa forma, acredito, o Prêt-à-porter  seria o amadurecimento de um 

projeto pedagógico-artístico, um espaço especial para a concretização, concentrada, 

de seu ideal no investimento na formação e autonomia do intérprete, condição que, 

penso, era pelo que ele mais prezava, porque dependia dela, inclusive. Observando 

em retrospecto, através dos trajetos narrados pelo Dimensão utópica, o Prêt-à-porter 

parece ter sido a cereja de um bolo preparado paulatinamente, no sentido da 

promoção dessa independência do ator (para além dos muros daquele centro. Para 

o futuro). O CPT teria organizado melhor esses espaços. 

O período do processo de montagem de um espetáculo era o investimento no 

aperfeiçoamento técnico do elenco, a partir de pesquisas sobre o universo temático 

de determinado texto e autor, assim como em suas condições físicas: corpo e voz. 

Vivi isso e encontramos informações semelhantes, a respeito de seus processos 

antigos, na bibliografia sobre sua obra. Este método, já sistematizado, foi publicado 

em outro livro de Sebastião Milaré, Hierofania, o teatro segundo Antunes Filho, pela 

Edições Sesc, em 2010. Paralelamente, éramos provocados a participar de sua 

angústia em compreender o contemporâneo em sua complexidade e desafios 

propostos aos artistas, em geral, promovendo rodas de discussão, com os elencos, 

onde filósofos, sociólogos e artistas da contemporaneidade eram debatidos. O cinema 

e as artes plásticas faziam parte, direta ou indiretamente, dos processos (as salas de 

“cinema de arte” e as galerias de São Paulo eram a sua terceira casa, e tornaram-se 

a nossa, por exigência e contaminação). A grande feira.35 Essas práticas vinham de 

longe, no entanto.36  

O fato de eu ter convivido com este artista, e participado de diversos núcleos 

de pesquisa ali dentro, penso, pode tornar-se pequena contribuição no sentido da 

construção de uma memória pulsante, aberta. Esta literatura não é construída a partir 

 
34 BRASIL, Ubiratan. Antunes Filho busca naturalismo em seu Prêt-à-Porter 10. O Estado de São 

Paulo, São Paulo, 26 de agosto de 2011. Caderno 2. Disponível em: 
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,antunes-filho-busca-naturalismo-em-seu-pret-a-porter-
10-imp-,763806. Acesso em 01 AGO. 2021. Os cineastas citados por Brasil fizeram parte de uma lista 
ainda maior de referências para os atores do projeto.  

35 Alusão criativa ao livro A grande feira (2009), livro de Luciano Trigo sobre a arte contemporânea, 
estudado no CPT.  
36 Em Antunes Filho e a dimensão utópica, descobrimos, em muitos espetáculos encenados por 

Antunes Filho, a interferência dessas linguagens em seu teatro. Na página 20, Milaré, sobre as artes 
plásticas, afirma que “assumiam para ele a condição de parâmetros máximos à criação cênica” (...), 
“desenvolviam seus conceitos, referenciavam sua busca expressiva”.   

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,antunes-filho-busca-naturalismo-em-seu-pret-a-porter-10-imp-,763806
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,antunes-filho-busca-naturalismo-em-seu-pret-a-porter-10-imp-,763806
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de lugares de certeza,37 e nada deseja encerrar sobre. Fios, fios  desencapados. Se 

a vivência oferece certo lugar de privilégio e cor subjetiva a esta narrativa, por outro 

lado, consciente de ter vivido apenas um breve tempo-espaço na longa trajetória 

deste encenador (quase uma década, mas breve, considerando a sua longevidade 

artística), vi-me necessitado de, prazerosamente, me debruçar sobre a sua biografia 

artística, coisa que não fiz enquanto ali estive, talvez porque Antunes sempre nos 

convocasse para o presente, para a presença, e apontasse para o futuro, possuindo 

certa ojeriza às coisas do passado (nossas mentes estavam apontadas para o futuro, 

a partir de minucioso foco no presente do mundo). Nesse sentido, destaco a 

importância dos pesquisadores de teatro e o sério resultado, documento, de sua 

dedicação e testemunho, que aqui procuro honrar.  

Na tarde de um armário de treliça da sala de vídeos há pilhas empoeiradas de 

Dimensão Utópica e alguns outros títulos. Vislumbrar pelos espaços escuros da treliça 

a criança que corre, o jovem que corre, o adulto que corre, o velho que caminha, o 

velho que morre, o velho que./ No escuro da tarde de um armário de treliças, há 

vagalumes que descansam./ Um dia abrirei você, livro-vida./ 

As descobertas, a partir da leitura de documentos escritos, em especial, por 

seu amigo Sebastião Milaré, assim como por Carmelinda Guimarães e David George, 

ou mesmo o aprofundamento do conhecimento de informações que conhecia 

previamente, fizeram-me ressignificar esta vivência, no sentido de interpretá-la à luz 

da consciência de um desenho mais preenchido desta trajetória. Nesse sentido, coisa 

que receberá destaque nestas páginas, dois focos fundamentais protagonizarão parte 

dessas linhas, pois compreendo que possam contribuir para a hipótese por mim 

formulada, a partir desses estudos e de minha experiência: um, já explicitado 

anteriormente, é a condição interartes que, sob minha leitura, foi condição primordial 

por tornar este mestre da cena brasileiro um dos artistas de vanguarda mais 

importantes (não o fato, natural entre os artistas, sua condição, consciente ou não, 

mas o “como”). “Não importa “o que”, mas “o como” - isso Antunes Filho sempre nos 

dizia, mais ou menos assim.  

 
37 Escrevo “lugares de certeza” inspirado pelo trabalho de Cecilia Almeida Salles, Redes da criação: 
construção da obra de arte, em especial quando escreve: “O processo de criação, com o auxílio da 
semiótica peirceana, pode ser descrito como um movimento falível com tendências, sustentado pela 
lógica da incerteza, englobando a intervenção do acaso e abrindo espaço para a introdução de idéias 
novas. Um processo no qual não se consegue determinar um ponto inicial, nem final”.  
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Desde as suas primeiras direções, o diálogo com referências externas ao 

universo teatral já se fazia presente, como se ele buscasse o teatro fora: na literatura, 

Sartre, o Surrealismo, o Expressionismo, o cinema expressionista alemão.38 É curioso 

como, já em sua primeira direção, de um espetáculo sem maiores registros intitulado 

A janela, Milaré observa: 

(...) uma carga (...) das informações que o deslumbravam (...). Primeiro foi o 
Surrealismo. Depois chegou Sartre destilando amargura (ou náusea) sobre o 
cotidiano. Em seguida, vê com fascínio os filmes expressionistas alemães na 
Cinemateca de Paulo Emílio. E, por fim, na I Bienal, é tomado de assalto por 
obras em que artistas europeus registram o horror da guerra, como as figuras 
calcinadas de Germaine Richier; ou as cores e as formas de Willi Baumeister. 
Todas essas informações (...) estavam em ebulição em nosso personagem.39    

Circulando nesse universo de novidades e revelações, Antunes consumia tudo 
e tudo transformava em vitamina para sua arte. O que mais o influenciou não 
estava nos palcos, mas nos museus e na Bienal. Já nesse início de carreira, 
as artes plásticas assumiam para ele a condição de parâmetros máximos à 
criação cênica. O novo teatro, com seu realismo esforçado, não o excitava 
tanto quanto a falta de limites à expressão que constatava nas artes plásticas. 
No TBC, (...) adquiriu conhecimentos práticos e assimilou muito da experiência 
dos diretores italianos - coisas que foram fundamentais à sua formação. Mas, 
desde sempre, as artes plásticas é que desenvolviam seus conceitos 

estéticos, referenciavam sua busca expressiva.40 

 A relação íntima de mestre e discípulo com o artista catalão Joan Ponç, como 

também explica Milaré, quando este último levava o jovem expoente aos museus e 

lhe explicava a respeito de cores e formas, particularmente, foi também determinante 

para a presença constante de referências desta arte em seu teatro.41 Mais tarde, no 

início dos anos 60, através de um estágio com Giorgio Strehler, fechou-se em museus 

para um jogo de compreensão daquelas obras.42 A paixão precoce pelo cinema, que 

também o levou a estudar essa linguagem no Centro de Estudos Cinematográficos43, 

também foi determinante para que a sua assinatura e forma de pensar a direção 

fossem frutos destes atravessamentos.  

 
38 MILARÉ, 2007: p.24. Referências extraídas desta página. 

39 MILARÉ, 2007: p.24. 
40 MILARÉ, 2007: p.20.  

41 MILARÉ, 2007: p.53. O autor publica depoimento do encenador a respeito desta adoção artística 
de Joan Ponç, que ensinou a Antunes Filho os parâmetros para se olhar as plásticas.  
42 Em O teatro segundo Antunes Filho, episódio 1, As origens de um artista, direção de Amílcar Claro 
para o Sesc TV, Antunes Filho relata o seu estágio na Europa, através de bolsa de estudos, quando 
acompanhou o Piccolo Teatro di Milano, fundado por Giorgio Strehler (1921-1997), Nina Vinchi (1911-
2009) e Paolo Grassi (1919-1981), nos revelando a importância das visitas em museus europeus que 
realizou, para a educação do seu olhar. 

43 MILARÉ, 2007: p.17. 
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O outro foco, em minha leitura, é a presença de inúmeras citações em sua obra 

(em especial, em Policarpo Quaresma e nas suas referências). Quando, para contar 

um autor sobre o palco, seja este um dramaturgo ou mesmo um romancista, 

experiência mais radical naquele contexto de modernidade (outro aspecto relevante 

que apontou para a sua condição vanguardista na cena, a partir de Macunaíma), 

povoou o tablado de tantos artistas que também receberam, a partir de um movimento 

antropofágico do encenador, a sua leitura. Ou seja, para contar o outro, convocou 

sempre a aldeia humana onde encontrava correspondências pertinentes, plásticas, 

conceituais, pelo menos sob o seu ponto de vista, sempre subversivo. Explícita ou 

implicitamente, Antunes foi legião despudorada. Por esse motivo, “encenei”, nessas 

primeiras páginas, uma performance escrita onde um garoto, Antunes menino, 

convoca os seus, a partir de um coro que também foi a sua marca de profunda beleza, 

talvez a principal. A compreensão de que uma personalidade - não é condição única 

desse artista - e a sua obra são mônadas, rizomas (não sem razão, três dos 

pensadores bastante pesquisados por ele foram Leibniz, Gilles Deleuze e Félix 

Guattari, no período em que ali estive).  

Livro-teatro-livro. 

O ponto de partida e de chegada desta pesquisa-criação, enquanto pretexto e 

ilustração, por ter sido um título construído enquanto vivi o CPT, foi a  encenação de 

Policarpo Quaresma, transcriação da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 

Lima Barreto, retomada ainda no período em que ensaiávamos A pedra do reino, mas 

concretizada apenas alguns anos depois, tendo iniciado os ensaios em 200844 e 

estreado em 2010 (o projeto, no entanto, já rondava a mente de Antunes Filho em 

2003). Estive brevemente em seu elenco, mas mais propriamente em sua borda, no 

limiar. Esta relação, sem envolvimento artístico (a não ser por aquele breve período 

nos ensaios, e por minhas participações nas reuniões teóricas, aos sábados), com o 

processo de criação deste espetáculo, me permite, creio, um lugar específico de 

observação. A escolha, para além de ter sido um projeto cujo desenvolvimento 

testemunhei, com certa distância, de uma fase bastante amadurecida do encenador, 

também se justifica por ser uma transposição de uma mídia para outra. No caso, do 

livro para a cena, caso menos comum em sua trajetória, mas que trouxe, quando 

realizado, benefícios à sua estética e experimentos, penso.  

 
44 RAHE, 2009: p.89. 
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Acredito que, nos espetáculos onde Antunes fez uso deste procedimento de 

teatralização, caso de Macunaíma, A hora e a vez de Augusto Matraga, a partir da 

obra de Guimarães Rosa, A pedra do reino e esta, Policarpo Quaresma, a sua plástica 

(a partir do primeiro título citado, considerado por Sábato Magaldi, como sugestão, o 

marco do teatro contemporâneo brasileiro),45 a sua “dramaturgia do corpo”, como 

definiu, não com esse exato termo, Helena Katz em sua crítica sobre o espetáculo 

Policarpo Quaresma publicada em O Estado de São Paulo, no suplemento de cultura 

Caderno 2, em 09 de abril de 2010, encontrou peculiar liberdade de construção e 

expressão. Neste espetáculo, Policarpo, dada a condição de dramaturgista, com a 

contribuição ativa de parte de sua equipe (como revelaram, em depoimentos ao 

pesquisador, Lee Taylor, ator protagonista, e Erick Gallani, assistente de direção),46 

Antunes pôde exercitar o descentramento do texto na cena: partiu da leitura do 

romance, iniciou o processo com improvisos, escreveu paulatinamente, como indicam 

os testemunhos: ida e vinda, palavra-massa, palavra-bloco de pedra sabão, sabão de 

pedra, tornando-se, ele e os atores, senhores do espaço. Apesar do trabalho mais 

árduo e arriscado de não contar com uma dramaturgia prévia, ao menos, acredito, no 

que se refere à plástica de seu coro-movimento, há um Antunes-específico-autor-

brasileiro-transbordante que acontecia de maneira um tanto peculiar nessas 

transcrições de livros. Policarpo faz parte deste pequeno grupo onde, da perfuração 

deste poço artesiano-Brasil, encontrou território propício para o deslizamento de suas 

formas autorais. 

A propósito do conjunto crítico, que inclui texto de Helena Katz: ele pertence a 

um conjunto raro por ter sido publicado em uma mesma ocasião, no intuito de 

homenagear o encenador na circunstância da comemoração de seus 80 anos de 

idade. Críticos de diversas especialidades (cinema, literatura, dança e teatro) foram 

reunidos e cada qual ofereceu, a partir de suas áreas específicas de atuação, o seu 

olhar sobre a transcriação do artista da cena. Não por acaso, o título geral da 

composição publicada foi Policarpo em Cinco Olhares,47 com curadoria do jornalista 

e também crítico Dib Carneiro Neto. A leitura deste corpo crítico me despertou ainda 

 
45 MAGALDI, 2014: p.314. 

46Depoimentos ao pesquisador. Em anexo. 
47 AUGUSTO, César; KATZ, Helena; LIMA, Mariângela Alves de; MERTEN, Luiz Carlos; NETO, Dib 

Carneiro; RIOS, Jefferson Del. Policarpo em cinco olhares. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 de 
abril de 2010. Caderno 2. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-
cinco-olhares,535809. Acesso em 15 MAI. 2021. 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-cinco-olhares,535809
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-cinco-olhares,535809
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-cinco-olhares,535809
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mais para a condição de citador explícito de Antunes, e para o reconhecimento da 

contaminação dessas artes no seu teatro explodido, para a criação de uma nova 

forma, num outro contexto. Cada um desses textos observa a presença de inúmeras 

referências artísticas contaminando a cena com os seus atravessamentos mútuos: 

Pina Bausch, Luchino Visconti, Federico Fellini, Irmãos Marx, Glauber Rocha, Kazuo 

Ohno, Tadeusz Kantor (Segundo o texto de abertura de Carneiro, “lição de bom teatro 

que se alia a múltiplas linguagens artísticas”). Como compreendo ser esta uma das 

condições da contemporaneidade das artes: o maior trânsito inter-artes e as citações 

constituindo uma identidade artística mais aberta, acredito ser de grande relevância 

o debruce sobre o tema, partindo de meu contato com este artista e alguns processos, 

como este, em questão, quando o encenador propôs transpor um ícone de nossa 

literatura para o palco.  

Policarpo não é um objeto, é um processo, é um “entre”, um pássaro difícil de 

segurar com as mãos, holograma, como tudo neste território onde um castelo de areia 

é engolido pelas forças das ondas convocadas por seu arquiteto, sempre inquieto e 

insaciável, sempre reconstruindo os seus castelos. Como afirma Sebastião Milaré, a 

história de Antunes Filho se confunde com a história do teatro moderno brasileiro.48 

Mais que isso, faz atravessá-lo da modernidade ao contemporâneo. Sendo assim, e 

tendo como condições as questões acima abordadas, interpretar o Antunes Filho, 

autor (escritor da cena), a partir do meu procedimento antropofágico particular, e de 

minhas memórias e pesquisas, não deixará de ser, se bem sucedido, uma experiência 

em aberto do pensamento sobre essa nossa arte, tão complexa, dinâmica e rica. 

Revisitá-lo significa interpretar a sua ação sobre o mundo, a tradução do seu país a 

partir do investimento em consciência do ator, em trabalho árduo, e como isso se 

materializou em arte do efêmero. A sua leitura dos autores encenados é uma leitura 

que reivindica uma pluralidade de vozes somadas no sentido da sincronização destes 

autores com o novo tempo. Penso que isso deva ter sido fonte de grande prazer para 

o encenador: esse procedimento, advindo da atualização de conteúdos a partir do 

transplante entre gêneros - a provocação do pensamento, inclusive estético, sobre 

uma cultura, o compartilhamento de seu olhar sobre um outro artista. Antunes fazia 

uso destas referências no sentido, sim, de promover novas leituras através do choque 

entre citações e autores, assim como utilizava as citações como forma de traduzir a 

 
48 MILARÉ, 2007: p.1. 
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própria leitura dessas obras - além do choque consequente da sincronização da obra 

base. Assim sendo, o “seu” Lima Barreto é um coro, herói de mil faces49. “Ler a leitura” 

de Antunes Filho, sobre Lima Barreto e sua obra, é realizar a leitura de um holograma, 

de um possível. Me pergunto, pensando a partir de A arte cavalheiresca do arqueiro 

zen,50 material que serviu de guia para ele e o elenco de Peer Gynt,51 se talvez, a 

partir dali (e antes), todas as suas escolhas estéticas, e os artistas com os quais 

optava por trabalhar sobre (autores, referências estéticas), não foram tão somente 

um pretexto, quando passou a perseguir caminhos de acesso ao inconsciente 

coletivo,52 mesmo em (e em razão de) seu empenho na formação de um teatro e de 

um artista da cena brasileiros, buscou isso através do mito, do mais profundo. É livro, 

é dança, é teatro, é pretexto, explorar formas na tentativa de sondar o segredo talvez 

não decifrável “daquilo” que escreve, ou, deixar que “aquilo” escreva, inscreva, 

construa e destrua (que seriam a mesma coisa?).53  

 

 

 

 

 

 

  

 
49 Alusão ao livro O herói de mil faces (1945). Autor: Joseph Campbell (1904-1987). Livro  base dos 

estudos dentro do CPT. 

50 A arte cavalheiresca do arqueiro zen (1948), de Eugen Herrigel (1894-1955), livro referencial 
dentro do CPT, presente na bibliografia deste trabalho. 

51 MILARÉ, 2007: p.230. 

52 MILARÉ, 2007: p.231. A partir da revelação do ator Stênio Garcia, a respeito da introdução do título 
de Herrigel à bibliografia do processo de criação de Peer Gynt (1971), Milaré afirma: “Isso tem especial 
interesse na medida em que nos fornece o princípio do trabalho consciente e sistemático de Antunes 
com o taoísmo, fazendo dele uma ponte para a exploração também sistemática da teoria do 
inconsciente coletivo”.  

53 HERRIGEL, 2012: p.73. 
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04. (Máquina-Teatro. Antropofagia. Primórdios de um teatro brasileiro. 

Um ensaio)  

 

O pesquisador está debruçado sobre os volumes que tratam da trajetória 

artística do encenador, para poder compreender o “como” da manipulação de citações 

e da relação interartes que desenhou a modernidade e a contemporaneidade na obra 

de Antunes Filho até o seu Policarpo Quaresma (e além desse trabalho). Antropófago. 

Este conceito, pondera, parece-lhe inescapável - o próprio Milaré o utiliza, algumas 

vezes, em seu Dimensão. Nossa pinguela, uma pinguela insegura, sobre este rio 

caótico de referências, desvios, irregularidades - seríamos todos antropófagos, nesta 

terra de invasão, o nosso teatro (não sendo condição exclusiva de nenhum artista). 

Ou do que se trata, então, a burleta azevediana, senão o corpo obeso oriundo da 

devoração das mágicas feéricas, das operetas, das revistas retrospectivas, das 

comédias de costumes estrangeiras, que aqui foram mais ainda rebaixadas?54 Viúva 

Negra, Viúva Clark,55 esperta que só. O pesquisador avança para trás.Outro exemplo: 

as revistas do início dos 20, que Alcântara Machado criticou, para depois reconhecê-

las, em parte, palco compassivo-mãe, um berço do popular56, que recolheu os 

malandros cariocas e os demais expulsos por Pereira Passos,57 que fez mover os 

morros da orla em nome do progresso e do anseio por uma fotografia francesa para 

a “sua” cidade tão canibal, fazendo desaparecer paisagens, Maomé sem fé, asfaltador 

de mangues?58 Não havia tesouros escondidos por debaixo do Morro do Castelo, 

 
54 FARIA, 2012: p.228-229.  Nestas páginas, do capítulo IV. O Teatro de Entretenimento e as Tentativas 

Naturalistas, Rubens José Souza Brito, autor do texto presente no livro História do Teatro Brasileiro, I 
- Das Origens ao Teatro Profissional da Primeira Metade do Século XX, dirigido por João Roberto 
Faria, explica a formação deste gênero híbrido por Artur Azevedo, importante nome do teatro de 
entretenimento brasileiro, a partir de sua experiência prática com os diversos subgêneros que aqui 
chegaram, vindas da Europa.  Faço paráfrase do autor. 

55 Alusão à burleta A Viúva Clark (1900), de Artur Azevedo (1855-1908). 

56FARIA, 2012: p.22-23-24-25. Neste intervalo de páginas, do capítulo I. O Teatro e o Modernismo de 
1922, Orna Messer Levin, autora do texto presente no livro História do Teatro Brasileiro, II - Do 
Modernismo às Tendências Contemporâneas, dirigido por João Roberto Faria, nos explica os 
movimentos de pesquisa deste modernista no sentido da procura, e do encontro, por manifestações 
genuínas brasileiras em nossas produções culturais.    

57 Francisco Franco Pereira Passos (1836-1913), engenheiro e político brasileiro. Foi prefeito do então 

Distrito Federal entre 1902 e 1906. 

58 FARIA, 2012: p.321-322-323-324. Neste intervalo de páginas, do capítulo V. O Teatro no Pré-
Modernismo, Angela Reis e Daniel Marques, autores do texto presente no livro História do Teatro 
Brasileiro, I - Das Origens ao Teatro Profissional da Primeira Metade do Século XX, dirigido por João 
Roberto Faria, nos explica as transformações sofridas pelo gênero musicado de nosso teatro, na virada 
do século XIX para o século XX, diante das transformações urbanísticas impostas, à época, no sentido 
da modernização da paisagem do Rio de Janeiro, sob moldes europeus.   
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como nos contou Lima Barreto. Havia tristeza e sangue por debaixo daquelas igrejas 

centenárias demolidas, dos fortes de defesa abandonados, das casas pobres dos 

excluídos. Suas terras deslocadas viraram cartão-postal, praias inteiras feitas de 

aterro, os corpos bronzeados sobre a tragédia dos pobres, por onde a arte de 

Eleonora Fabião59 protesta, caminhante, cor. Come-se terra por aqui desde sempre, 

terra em molho de sangue, suor e purpurina. Então estas revistas dos boêmios, a 

partir do devasso troca-troca com as marchinhas carnavalescas, não teriam sido um 

berço da orgia brasileira, pensou?60 Havia coisa devorando coisa antes de Alcântara, 

Oswald, Antunes, Zé Celso, dos novos: Máquina-Anchieta.  Alcântara reconheceu, 

adiante. Ali, no caos, esse crítico foi buscar o teatro novo, na balbúrdia, como quem 

procura alguém por detrás das máscaras de um bloco: Ó Abre-Alas que o Brasil dos 

palcos quer passar! Os modernistas não inventaram a roda das feras. Morderam 

raivosamente os “atrasados”, depois beijaram as suas mãos, as mãos dos palhaços 

canibais dos improvisos, da gente toda das ruas. Não daria para jogar a água da bacia 

sem perdermos o bebê. Havia o atraso, mas havia também alguma coisa original, 

pulsante, mergulhada nestas águas emprestadas.61 Ela estava lá, dormindo ou 

mamando em berço meio daqui, meio estrangeiro, Martins Pena, Gonçalves de 

Magalhães,62 A princesa dos cajueiros.63 O mesmo bebê que devorou com as 

gengivas ainda moles o berço das escolas importadas, romântica, realista, 

melodramática, que regurgitou os primeiros traços de nossa face estranha, palco, tela, 

piano, livro, carnaval perverso. Teatro “sopa de padre”, devasso.  

O pesquisador caminha, tímido, observador, por entre os foliões do Rio antigo, 

um coro macunaímico pede licença e revive a saga de papel marchê. Me 

 
59 Performer e pesquisadora carioca. 

60 FARIA, 2012: p.321-322-323-324. Neste intervalo de páginas, do capítulo V. O Teatro no Pré-

Modernismo, Angela Reis e Daniel Marques, autores do texto presente no livro História do Teatro 
Brasileiro,I - Das Origens ao Teatro Profissional da Primeira Metade do Século XX, dirigido por João 
Roberto Faria, nos explica as transformações sofridas pelo gênero musicado de nosso teatro, na virada 
do século XIX para o século XX, diante das transformações urbanísticas impostas, à época, no sentido 
da modernização da paisagem do Rio de Janeiro, sob moldes europeus. Paráfrase criativa.  

61 FARIA, 2012: p.25-26. Neste intervalo de páginas, do capítulo I. O Teatro e o Modernismo de 1922, 
Orna Messer Levin, autora do texto presente no livro História do Teatro Brasileiro, II - Do Modernismo 
às Tendências Contemporâneas, dirigido por João Roberto Faria, nos explica os movimentos de 
pesquisa deste modernista no sentido da procura, e do encontro, por manifestações genuínas 
brasileiras em nossas produções culturais e manifestações populares. Paráfrase criativa. 

62 FARIA, 2012: p.74. Martins Pena (1815-1848) e Gonçalves de Magalhães (1811-1882) foram os 
autores dos textos das duas primeiras encenações, em 1838, oriundas de uma dramaturgia brasileira: 
O juiz de paz da roça e Antônio José ou O poeta e a inquisição, ambas por João Caetano (1808-1863). 
63 Alusão à opereta A princesa dos cajueiros (1880), de Artur Azevedo (1855-1908). 
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cumprimentam. Pergunto se alguém sabe do encenador. Ninguém responde. Ou 

responde: “Deve estar por aí...”. É quase manhã de fim de festa e uma névoa torna a 

paisagem entre a alegria e a tristeza, compaixão dos deuses. Ele busca por alguém, 

em específico. Alguém sob cuja estranha máscara esconde-se um rosto onde, ao 

invés de um nariz, há um buraco, o vácuo. Éramos aquilo, rua, João do Rio, a alma 

encantadora das ruas, o bebê de tarlatana rosa.64 O barro contaminado de violência 

e festa. Em 22, artistas brasileiros (elite) fizeram o recém-nascido berrar de fome no 

epicentro do Municipal, conhecer a sua ausência de nome, ou o seu confuso nome, 

sua identidade caótica, ou a sua não-identidade, comeu os tomates atirados. E, desde 

então, e desde antes, ele não deixou de procurar esse bicho brasileiro, máquina, 

porque agora queria, cada vez mais, ser ele mesmo, mas só o seria devorando, 

devorado, como sempre, procurando compreender o fenômeno. O pó do tablado de 

22 ainda está grudado sob nossas solas, os contemporâneos. Mas estas solas 

estiveram em muitos outros lugares. 

O pesquisador escreve do palco do futuro, palco que demorou para fazer valer 

as honras de uma dramaturgia canibal inaugural no sentido consciente, crítico, feroz, 

definitivamente desobediente, criativo, circo-futurista. Antes disso, tivemos a 

necessidade de calçar a estrada barrenta de chuva forte com pedras para atender a 

condição de vanguarda daquele novo texto, oswaldiano. Tropeçando, chegamos 

quando foi possível chegar. Teatro brasileiro, esse bicho lento e desajeitado, vaidoso, 

“pobre”, mas insistente. Luiz Carlos Maciel65 soprando feito anjo barroco nos ouvidos 

dos jovens do Oficina a ideia da revolução estética à brasileira. O teatro deles havia 

sido incendiado nos anos de chumbo, acreditam - estavam sem plataforma para o 

voo mais ousado de suas vidas. Ansiavam, pois, pelo país profano fotografado na 

cena.66 Tiveram, e a dramaturgia revolucionária livrou-se do pó do esquecimento e da 

ignorância. O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, nasceu décadas depois de ter sido 

escrita, em 1933. Encontrou o coletivo que melhor, talvez, pudesse lhe traduzir, pôr o 

velho sempre novo livro em pé, texto à frente de seu tempo, e de muitos tempos do 

porvir.  

 
64 Alusão às obras A alma encantadora das ruas (1908) e O bebê de tarlatana rosa (1910), de João do 
Rio (1881-1921). Recriação inspirada em passagem deste último. 

65 Luiz Carlos Maciel (1938-2017), filósofo, escritor, jornalista e roteirista brasileiro. 

66 CLARO, Amílcar. Teatro e Circunstância: Paradigmas - Teat(r)o Oficina Usyna Uzona. Youtube, 

2015. Disponível em: https://www.youtube.com/results?search_query=paradigmas+oficina+usyna. 
Acesso em 01 MAI. 2021. 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=paradigmas+oficina+usyna
https://www.youtube.com/results?search_query=paradigmas+oficina+usyna
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No entanto (escreve o pesquisador), antes disso, antes da estreia de 67, fomos 

algumas vezes, antropófagos modernos bem-sucedidos, promovendo revoluções 

importantes, ocasionais, fundamentais, nestes palcos pobres dos charcos. A 

modernidade chegou antes da concretização pelo Oficina. Tantos foram os que 

botaram os tijolos-vômitos uns sobre os outros na construção desta parede torta, 

curva, Niemeyer. Um exemplo: o pesquisador cita o jovem jornalista das páginas 

policiais, trágico e melodramático por natureza, dono de uma biografia que foi um 

cemitério dos mais tristes, pernambucano, que tomou o Rio para si depois que a rua 

de sua infância, em Olinda, foi engolida pelo mar.67 Homem que “decidiu enriquecer” 

através do teatro, ao ver as filas que dobravam para assistir a uma comédia de 

costumes num velho teatro da Praça XV, cujo autor, Magalhães Júnior, pensava ele, 

deveria estar enchendo os bolsos de moedas de ouro.68 Mas a comédia deste 

brasileiro subversivo e genial teria outro nome, era triste e virulenta - não era para rir, 

era choque, era trauma, circo de sombras. Nelson Rodrigues nos desenhou feito feras 

de um Dostoiévski do terceiro mundo,69 que “só se salvariam se reconhecessem a 

própria hediondez”70 - um dramaturgo que chocou as nossas plateias vociferantes nos 

apresentando à face animalesca de nossa natureza, rompendo a capa fina da 

comédia de costumes que mal escondia a carne e a alma putrefatas de uma 

sociedade contraditória, em especial, a eterna “elite do atraso”.71 Não éramos 

realistas. Não somos. Ele mostrou, como Oswald mostrou, e alguns dos nossos 

encenadores da primeira geração mostraram, na cena, embora esta linguagem tenha 

sido a plataforma de nossa modernidade, que nunca “fomos” realistas.  

Outro exemplo de uma antropofagia pré-rei-montagem: o surgimento dessa 

primeira geração de encenadores brasileiros (e, aqui, o pesquisador volta a se 

aproximar do objeto de sua pesquisa, Antunes Filho) - filhos-ovelhas desgarradas dos 

 
67 Cristina Fonseca. Nelson Rodrigues, personagem de si mesmo. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=f-DLJdi3-Ns. Acesso em: 01 AGO. 2021. 

68 ALKIMIM, Alexandre Flores. A última entrevista de Nelson Rodrigues. Bula, c.2021. Disponível em: 
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/. Acesso em 01 MAI. 
2021. Texto criado a partir desta informação oferecida por Nelson Rodrigues em entrevista.  

69 FARIA, 2012: p.120. Nesta página, do capítulo II. A Modernização do Teatro Brasileiro, Alberto Guzik, 
autor do texto presente no livro História do Teatro Brasileiro, II - Do Modernismo às Tendências 
Contemporâneas, dirigido por João Roberto Faria, compara Nelson Rodrigues a Dostoiévski, ao 
escrever que ele, Nelson, “caminha por dentro da abjeção para iluminar seus horrores e os condenar”. 
Faço paráfrase criativa dessa passagem. 

70 ALKIMIM, Alexandre Flores. A última entrevista de Nelson Rodrigues. Bula, c.2021. Disponível em: 
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/. Acesso em 01 MAI. 
2021  
71 Alusão ao livro A elite do atraso (2019), de Jessé Souza. 

https://www.youtube.com/watch?v=f-DLJdi3-Ns
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/
https://www.revistabula.com/5753-a-ultima-entrevista-de-nelson-rodrigues-2/
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diretores estrangeiros que vieram nos ensinar, amadores que éramos, o beabá das 

técnicas de ponta, oferecendo conhecimentos práticos, apresentando teorias que nos 

tirariam de certa ignorância do que acontecia de mais avançado no teatro do mundo:72 

respondemos, assim, através de dois “filhos” diretores oriundos desta formação e que 

fizeram parte de uma revolução ainda maior: José Renato, que  fundaria o Teatro de 

Arena, e Antunes Filho, assistente de direção dessa gente do velho mundo. 

Tardiamente, a figura do encenador, aos trancos, encarnou nestes jovens, mais 

Rubes Petrilli73, e outros nomes de enorme importância, como José Celso Martinez 

Corrêa e Augusto Boal.74 Se as artes cênicas tardaram, mais que as demais, a 

atravessar a soleira da modernidade, com estes meninos da revolução iniciamos o 

processo que, se não regularmente, nos colocaram no(s) caminho(s). A antropofagia 

é uma longa estrada, em eterno fazimento, cozimento. O conceito que se renova. 

Qual teatro regurgitamos e modelamos? Continua sendo canibal, por certo, de 

referências, de mídias. Mas agora temos o planeta na ponta dos dedos, almoçamos 

via Ifood, ao mesmo tempo que é um teatro que ainda parece necessitar ser 

descoberto - os mares do mundo invadem as nossas areias com mais força, 

emprestando Rolnik, assim como o contrário, invadimos, pelas telas de pequenos 

aparelhos.  

O pesquisador mira no conceito, neste início de tudo, para acertar em outra 

robusta caça arredia, fantasma. Mira a lança palmos distante do peixe pois o que 

pensa ver é o seu reflexo, tão somente. Antunes Filho, e a apropriação de um 

romance em uma de suas peças, são o objeto desta pesquisa, e para versar sobre 

ele o pesquisador precisa demarcar o território de certa forma recente de nosso teatro, 

teatro que teve seus alicerces construídos muito tarde, no XIX de Gonçalves de 

Magalhães e Martins Pena, de Gonçalves Dias e José de Alencar. De Artur.75 Ele, 

Antunes, está ali desde o começo. Ele está ali até o fim. Como Oswald e os seus. 

Estão ali até hoje. Como Alcântara. Como se define um antropófago senão como 

máquina-fantasma?  

 
72 Marya Inês Landgraf. Franco Zampari, o construtor de sonhos. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4EZ2p2E2LeE. Acesso em: 01 AGO 2021. Para quem manifestar 
interesse em conhecer a história do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia e da Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz.  
73 MILARÉ, 2007: p.1. 

74 Augusto Boal (1931-2009), diretor e dramaturgo brasileiro, criador do Teatro do Oprimido. 
75 FARIA, 2012. Para quem desejar saber mais a respeito, sugiro a pesquisa dos tomos 1 e 2 de História 
do Teatro Brasileiro, pela Edições Sesc SP e Editora Perspectiva.  

https://www.youtube.com/watch?v=4EZ2p2E2LeE
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Eu não sou eu nem sou o outro, Sou qualquer coisa de intermédio…76 

Antunes Filho foi um dos revolucionários “tardios” de nossos palcos e sua 

revolução se deu através de certa pornografia das mídias. Assim como Nelson 

Rodrigues revolucionou a dramaturgia sendo o jornalista das tragédias cariocas, o 

jovem Antunes carregou para a (sua) cena o cinema e as plásticas,77 a aldeia 

portuguesa, a energia abusada e investigativa, enérgica, dos meninos de rua do 

Bixiga, dos meninos da frente da Biblioteca.78 O Brasil expressionista de Nelson, de 

outra forma, também foi o Brasil que começava a habitar as madeiras do teatro 

antunesiano, que aos poucos rompia com a tradição realista de certa época, que 

precisou aderir, para “aprender a fazer teatro”, abrindo vincos por onde a nossa 

estranheza conheceu expressão, pouco a pouco, até atingir patamares do sublime, 

quando este diretor conheceu a glória, nos 70 e tantos.     

Pois bem. Antropófagos, ainda, parecemos ser, os contemporâneos sem 

palco. O tempo devorou as carnes da primeira geração. Devorou as da segunda e da 

terceira. Somos os canibais de uma escola sem nome? Escola do mundo? Pós-

antropofágico? Isso faz sentido? A máquina continua a nos esperar, pacientemente, 

que pedalemos sobre ela, Kantor, reciclando os mitos. 

Antunes não vive. Pós-pós-pós-pós. Vanguardista que foi até o fim, tinha pela 

vídeo-arte, por Deleuze, Derrida, Sarrazac, a Pop Art, nortes para o novo que não 

cansava de perseguir, onça velha nunca exaurida, vigorosa como uma máquina 

geradora de pontos de interrogação. Realizou uma última versão de A falecida, em 

2009, A falecida vapt-vupt, inspirado nessa arte. Realizou Blanche + Pop Art + Cinema 

Mudo, seguindo esta trilha mau aberta na mata, mas com a coragem do mesmo 

menino de outrora. Fez mais alguma coisa mais introspectiva, olhando mais para as 

minúcias do texto, das técnicas de voz, depois disso, e partiu. Precisou entregar suas 

“carnes híbridas” há dois anos. “Dentro delas” , pedaços de tantas coisas, como um 

quarto de criança bagunçado, brinquedos desmontados, de gente e história, e o 

 
76 Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), poeta e contista português. “Eu não sou eu nem sou o outro, / 
Sou qualquer coisa de intermédio: / Pilar da ponte de tédio / Que vai de mim para o Outro.” Nas paredes 
da estação Vila Madalena do Metrô de São Paulo... 

77 MILARÉ, 2007: p. 24 

78 Em O teatro segundo Antunes Filho, episódio 1, As origens de um artista, direção de Amílcar Claro, 

pelo Sesc TV, Antunes Filho nos explica que havia uma turma de jovens artistas que se reunia em 
frente à Biblioteca Mário de Andrade para discutir aspectos da cultura - turma que Antunes frequentava 
“para aprender”, escutando. 
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mistério escapa, como sempre escapará. “Vemos” o artista através de seus pedaços 

manipulados. 

“Fui seu ator”, escreve o pesquisador, desperto. “Agora, pesquisador. Tive 

certa intimidade. Mas é difícil lidar com fantasmas: eles são atualizados 

constantemente. Do limbo de uma tragédia mundial que nos exige re-significação, 

preciso voltar alguns quilômetros mata adentro no sentido de buscar os vestígios 

daquilo que procuro compreender, utilizando este conceito enquanto lanterna, facão, 

coragem, laser. Rua Dr. Vila Nova. Qual é mesmo o número? Voltar uns passos para 

dar o salto e atravessar o abismo pandêmico. Que teatro virá? Haverá ainda sentido 

em se falar de um teatro genuinamente brasileiro? Houve um dia?” 

Somos uma floresta. Os modernistas defenderam, a partir do Manifesto (“Só 

me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago”)79 que a identidade 

brasileira seria o resultado da devoração. Mas seria possível definir, delimitar, em 

processo e forma, o que é plural, ainda mais plural? Se o “responsável” pela conquista 

da brasilidade consciente, o seu autor, é a máquina que devora, este “responsável” 

existe ou seria um “e”? Um artista brasileiro existe, é passível de definição, apesar de 

uma plasticidade particular ser passível de mensura? Ou “nosso” Exú-Zé é quem 

guarda a (des)razão? 

(...) Jamais buscamos um pensamento único. Nós queríamos a liberdade de 
expressão e de criação na arte, e liberdade de viver sem essa coisa de 
identidade. Por exemplo, eu não tenho uma identidade, não existe identidade 
cultural brasileira. Há uma cultura de um país que recebeu imigrantes do 
mundo inteiro e já possuía habitantes genuínos, os índios, que são gente 
como nós.80 

Corpo atravessado por flechas, aquele que flecha, carne dos outros, espírito 

dos outros. Chego a este enigma após definir instintivamente os objetos de meu 

estudo, antes mesmo de concluir que este conceito poderia aqui ser aplicado. Um 

encenador responsável pelo espetáculo sugerido como um marco da 

contemporaneidade de nossa cena,81 Macunaíma, oriundo de um romance 

 
79 ANDRADE, 2017: p.13. 

80 Sem autor. Eu não sou de resistir, eu sou de reexistir. Revista Sesctv, São Paulo, n. 123, p. 11, jun. 
2017. Disponível em: 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/11012_EU+NAO+SOU+DE+RESISTIR+EU+SOU+DE+REEXI
STIR. Acesso em 01 AGO 2021. Fragmento de entrevista de José Celso Martinez Corrêa. 

81 MAGALDI, 2014: p.314. O crítico Sábato Magaldi, em Panorama do Teatro Brasileiro, sugere a 
definição do ano de 1978 como o marco de nossa contemporaneidade, com o lançamento da 
encenação de Macunaíma. 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/11012_EU+NAO+SOU+DE+RESISTIR+EU+SOU+DE+REEXISTIR
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/11012_EU+NAO+SOU+DE+RESISTIR+EU+SOU+DE+REEXISTIR
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modernista, Antunes Filho, e um escritor pré-modernista, Lima Barreto, outro 

revolucionário, mas ainda mais refém de seu contexto, ignorado pela geração 

modernista paulistana?82 Do “encontro” destes entes nasceu Policarpo Quaresma, 

um dos últimos espetáculos deste diretor, o último, penso, com as características que 

remetem às conquistas efetuadas naquele Macunaíma: o Brasil retratado em uma 

obra-prima sincronizada, transposta para uma mídia do hibridismo, corpo múltiplo, 

onde as citações diversas dançam audaciosamente provocando o deslumbre estético 

a partir de um coro (protagonista? Gosto de pensar que o coro de Antunes Filho é, 

em realidade, protagonista de sua cena).  

Há um Brasil tensionado entre estes dois autores. Há quase cem anos que os 

separam. Neste sítio arqueológico, há artefatos que podem nos fazer encontrar pistas 

poéticas para o futuro, que nos aguarda em enigma. Verificamos os artefatos, seus 

restos, seus vestígios, para compreender o terreno onde repousam sem repouso, 

porque o teatro brasileiro se parece com esses fragmentos dos tempos e espaços 

buscando encontrar-se (ou nem isso), num eterno desencaixe. É sobre este sítio 

arqueológico que me debruço, agora, Lego, tijolos, ossos vivos, que se deslocam 

constantemente. sem argamassa visível, tijolos comedores, o que há de menor num 

átomo, somos as suas carnes, poeira de estrelas, gordura criminosa de baleia, massa 

corrida feita de conchas do oceano estilhaçadas, peixe, lança, caçador.  Parto desta 

provocação de nosso xamã dos palcos para falar sobre a “identidade” de outro senhor 

da cena brasileira. Antunes e José Celso seriam o “entre” dos artefatos que 

devoraram? Cena brasileira, como é você? 

(...) O teatro é (...) o lugar da troca de ideias e do trabalho da sociedade sobre 
a sua própria língua e seus próprios gestos. A cena é o laboratório da língua 
e dos gestos da nação.83 

Tradução do outro. Um encenador teatral é aquele que traduz outro artista, o 

do texto, quando ele existe. Como afirma Josette Féral: 

 
82 Depoimento de Erick Gallani, assistente de direção de Policarpo Quaresma, ao pesquisador. Em 
anexo. Assim sugere Gallani.  
83 FÉRAL, 2019: p.25. De acordo com Antoine Vitez, Le Théâtre des idées, Paris: Gallimard, 1991, 
p.270., conforme citado pela autora. 
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(...) Um encenador, por exemplo, confrontado com um texto que deve montar, 
o submete às diversas perspectivas, suscitando diversas interrogações que 
lhe permitem fazer brotar dele todos os sentidos possíveis. (...)84 

 Antunes Filho foi um encenador que, para traduzir um autor, atualizando-o 

necessariamente, o traía, devasso, significando-o através de inúmeras 

correspondências, abusadas, trazendo a obra original para mais perto de si que do 

autor de origem. É sobre isso que tratamos. De uma “identidade brasileira” (ou de sua 

impossibilidade, como afirma Zé Celso) que continua a ser legião, usurpada, 

experimental, devir. Este é o nosso teatro. No entanto:   

O banquete antropofágico é feito de universos variados incorporados na 
íntegra ou somente em seus mais saborosos pedaços, misturados à vontade 
num mesmo caldeirão, sem qualquer pudor de respeito por hierarquias a priori, 
sem qualquer adesão mistificadora. Mas não é qualquer coisa que entra no 
cardápio desta ceia extravagante: é a fórmula ética da antropofagia que se 
usa para selecionar seus ingredientes deixando passar só as idéias 
alienígenas que, absorvidas pela química da alma, possam revigorá-la, 
trazendo-lhe linguagem para compor a cartografia singular de suas 
inquietações. (...)85 

Por que Tadeusz, o circo velho, Visconti?  

Mundo hoje: oceano infinito, agitado por ondas turbilhonares – fluxos variáveis 
sem totalização possível em territórios demarcáveis, sem fronteiras estáveis, 
em constantes rearranjos. De acordo com alguns, um segundo dilúvio – só 
que desta vez as águas nunca mais irão baixar, nunca mais haverá terra à 
vista, as arcas são muitas e flutuam para sempre, lotadas de noés também 
muitos e de toda espécie. Nunca mais os pés pousarão na paisagem estável 
de uma terra firme: habituar-se a “navegar é preciso” , sem um norte fixo, como 
ponto de vista geral sobre esta superfície tumultuada e movente. Não há mais 
apenas  uma forma de realidade com seu respectivo mapa de possíveis. Os 
possíveis agora se reinventam e se redistribuem o tempo todo, ao sabor de 
ondas de fluxos, que desmancham formas de realidade e geram outras, que 
acabam igualmente dispersando-se no oceano, levadas pelo movimento de 
novas ondas.86 

 O palco dilúvio. Somos as citações-tijolos-quânticos deste lugar-não lugar. 

Caça e o caçador. No teatro e fora dele. E só posso falar dele, Antunes Filho, de onde 

sei, de onde o avisto, a partir de seus pedaços que metabolizo dentro de mim e 

daqueles metabolizados por outros. Não há uma “biografia” nesta criação e nem seria 

a ideia, o tema. Uma palavra escapou-me, caiu sobre esse rio em dia de tempestade 

e correnteza. Se desfez como o barco de papel do menino e diluiu-se nestas águas 

barrentas. Não a desejo de volta. O menino deixa a beira do rio, satisfeito. Vai brincar 

 
84 FÉRAL. 2019, p.24. 

85 ROLNIK, 2014, p.5. 

86 ROLNIK, 2014: p.1. 
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de outra coisa. Mergulho à procura do desfazimento, sou barco-ideia-de-papel. Não 

posso nem desejo (re)construir um teatro, desejo a teatralidade que está em tudo e, 

sim, desejo palco-livro-tela-tela-veios de mármore-folha de papel. Afogo-me no caldo 

primordial, onde, abaixo das ondas violentas, tudo silencia e tudo é, encontros no fim 

no mundo.87 Talvez nem verse, em realidade, sobre este artista e o outro artista (o 

encenador e o escritor), mas sobre um todo quebradiço, móvel, destroços que flutuam 

e balançam na superfície desse mar, sem nunca se unirem, ou sem nunca terem 

estado de fato separados, náufragos do louca esperança.88  

(Frase-deslocamento: desta vez, sobre os solitários das plataformas geladas 

de pesquisa, peças desencaixadas, faz-se um buraco no gelo. Abaixo, a vida em 

todas as formas já pensadas ou impensadas, especialmente essas. Houve quem 

dissesse dormir sob a dramaturgia dos leões marinhos, sob camada fina de gelo. 

“Herzog” mergulha. Um solitário pinguim se afasta do grupo. O teto - e piso - de gelo 

esconde(m) o fluido primordial e as coisas mais espetaculares, o útero - espaço sem 

medo, sem morte).89  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
87 Alusão a Encontros no fim do mundo (2007), documentário de Werner Herzog, cineasta alemão, 
presente no universo de pesquisa e apreciação do CPT, Centro de Pesquisa Teatral. 

88 Alusão a Os náufragos do Louca Esperança (2010), espetáculo do Théâtre Du Soleil, assistido por 
parte do elenco do CPT no período que ali estive, no Sesc Belenzinho. 

89 Alusão a Encontros no fim do mundo (2007), documentário de Werner Herzog, cineasta alemão, 
presente no universo de pesquisa e apreciação do CPT, Centro de Pesquisa teatral.  
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05. (O pesquisador e o cervo-carcaça no centro de um pequeno 

apartamento da Rua Frei Caneca. Outro ensaio) 

 

A intimidade de uma pesquisa. A história da antropofagia de um pesquisador 

que comeu o seu objeto é a história de uma febre tropical. Todo aquele que é 

contemporâneo digere as carnes dos seus, ainda. Esta história começa em uma 

floresta tropical densa.  

O mundo acabou por um tempo. Me lembro de Antunes sempre usar esta 

imagem: se um dia a humanidade desaparecesse da face da Terra, inteira, o mato, 

em menos de um ano, cobriria a tudo.  Na tela, um manuscrito. Uma voz. Um quarto, 

um corpo agitado sobre uma cama. Não sabemos quem é. Está escuro, ambiente 

febril. O mundo voltou a ser selva. Preciso passar o aspirador de pó na sala. 21. 

Apartamento do mestrando. Noite alta. Enjaulados estamos. A Covid ainda devora 

pulmões do mundo. O(s) corpo(s) da fera no cubículo urbano se agita(m) numa cama 

de insetos-vampiros. A vista do apartamento é Rugendas,90 canibalismo-jeans. A falsa 

passividade das árvores urbanas não revela que suas raízes guerreiam por nutrientes 

abaixo de nossos pés, violentamente, num ballet de morte, 24 horas por dia, “24 horas 

por noite”. Desejava respirar, mas não devo abrir as janelas. Os mosquitos desta selva 

de terceiro mundo estão ávidos por entrar em cena. Não poderei inspirar as estrelas. 

Ainda. Alguém me contou que o teto do Globe91 era todo pintado de um céu 

astrológico (verdade ?). Shakespeare. Kabalah. Árvore da Vida. Hoje o céu está 

fechado. Olho para baixo. Há, diante dos meus olhos, uma enorme copa de árvores 

que disfarça um shopping center, disfarça o fluxo de gente correndo por debaixo, 

insetos, durante os dias, disfarça o sem-teto mas não a sua dramaturgia sem público, 

fragmentada, que vocifera, ingênua, doída, nas noites frias, o ébrio, Goeldi,92 Barreto. 

A floresta cobrindo carros, cobrindo os bancos, cobrindo os templos, saindo pelas 

orelhas, pelas bocas  (Arcimboldo,93 Matthew Barney),94 cobrindo os teatros todos: as 

tábuas de madeira voltando a ser o bosque de Birnam, enquanto a dona disso tudo 

dorme, ou finge dormir. A deusa. Dorme com o cesto gigante de sementes de todas 

 
90 Joahann Moritz Rugendas (1802-1858), pintor alemão, autor de Viagem Pitoresca Através do Brasil.   

91 Globe Theatre, teatro do qual William Shakespeare foi um dos sócios. 

92 Oswaldo Goeldi (1895-1961), desenhista, ilustrador e gravador brasileiro. 
93 Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), pintor italiano. 
94 Matthew Barney, artista contemporâneo e cineasta norte-americano, cuja obra foi bastante 
contemplada por Antunes Filho em suas pesquisas sobre arte contemporânea.  
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as espécies, sementes que não apodrecem nunca, que esperam, nascedouro de 

infinitas ficções, rega de vinho, que cruzam entre si, arquétipos do “novo”. Terra-

floresta-útero. Mato. Mato que mata. Não somos donos desta fábula, nouveau-roman. 

Quem escreve? Ou: “o que” escreve?95 Novamente um arqueiro zen . Próximo daqui 

há um rio que corre por debaixo do concreto. Dizem que, se colocarmos um microfone 

na abertura de um desses bueiros, ouviremos ele, selvagem, correndo, eterno, antigo, 

dando voltas sobre o planeta. “Rio dos malefícios do diabo”, seria o seu nome. Tupi-

guarani, Anhangabaú.96 A voz do rio é semelhante a do narrador daquela película da 

Duras que Antunes amava, As Mãos Negativas, que falava das marcas das mãos 

primitivas encontradas em uma caverna na França, enquanto a câmera passeia pela 

Paris moderna. Era sobre isso? A voz ancestral que ecoa, inspiração, memórias de 

Adriano.97 Mar de palavra. Caverna de antigos rabiscos, caverna submersa. O 

pesquisador é escafandrista - todo objeto, oceano. 

Há quem diga, ouvi certa vez, também que, por aqui, a terra é úmida, tão úmida 

que não aguentará tantos edifícios sobre ela por muito tempo. O rio poderá, quem 

sabe, devorá-los, um dia, sugá-los, como quem suga um espaguete, sem dificuldade. 

Ele voltará. É uma profecia. Subirá à cena. O primitivo sempre nos chama para o 

futuro. Não foi assim? O rio não morreu. Está sob os pneus. Sobre os mangues da 

Praça do Patriarca ergueram, certa vez, um teatro, de Alumínio,98 antes dos ônibus-

serpentes fazerem ali o seu ninho. Moro próximo ao local onde Antunes Filho encenou 

muito jovem.99 Aquele teatro não existe mais, somente em fotografias. Sua alma foi 

capturada assim que o fotografaram. Nem o mangue. Cidade-mangue. Apartamento 

mangue, apartamento de alumínio. Transpiro e não posso descansar. Minha cama é 

o mangue da minha febre, o palco que tento erguer. Há o teatro novo, de novo, sendo 

chocado sabe-se lá onde, por qual animal, neste quântico florestal Brasil. Theatro São 

Pedro, o Pau-Brasil100 ensaia algo. Nós somos o que está entre tudo o que se move, 

 
95 HERRIGEL, 2012: p.73.  

96 RIZZOLO, Fernando.A tristeza no Anhangabaú. O Estado de São Paulo, São Paulo, 20 de setembro 
de 2019. Política. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-tristeza-no-
anhangabau/. Acesso em 01 AGO. 2021. 

97 Alusão ao romance Memórias de Adriano (1951), de Marguerite Yourcenar (1903-1987), obra 
bastante admirada pelo encenador e nos indicada por ele.  

98OLIVEIRA, Abrahão. O prédio itinerante que nunca saiu do lugar: o teatro de alumínio em São Paulo. 

São Paulo In Foco, 09 de maio de 2019. Disponível em: https://www.saopauloinfoco.com.br/teatro-de-
aluminio-em-sp/. Acesso em 01 AGO. 2021.  

99 MILARÉ, 2007: p.42. 

100 Nome primitivo do Grupo Macunaíma.  

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-tristeza-no-anhangabau/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-tristeza-no-anhangabau/
https://www.saopauloinfoco.com.br/teatro-de-aluminio-em-sp/
https://www.saopauloinfoco.com.br/teatro-de-aluminio-em-sp/
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somos a seta, a seta que é a única coisa que existe, somos o javali que atacou a 

mocinha Leonor de Mendonça101, e o seu herói nacionalista. Somos a ponta da arma. 

Não temos identidade, Zé? E essa é a identidade que os nossos modernos revelaram. 

Entre Antunes e Lima não há nada, e há o que somos. Síndromes e um século.102   

A ponta da seta deixa a cama, se levanta, sente medo do escuro. Tateia as 

paredes para tocar o interruptor do quarto. Acendo a luz. Ligo o computador. O palco 

do está vazio. O mundo sem o espetáculo é triste. Mas o palco ainda respira porque 

os atores, espalhados pela cidade, respiram. O teatro dentro dos apartamentos do 

centro expandido. On line. Base. Coloco os pés descalços sobre o teclado, para sentir 

a terra abaixo da sola. O chão está numa nuvem, salvo? Drive. Com os dedos dos 

pés, digito a senha. QUALAMATÉRIADACOISA?21. O futuro chama como a 

andarilha louca de (novamente) Duras, perturbando o vice-cônsul em India Song. 

Estamos todos mortos. Antunes e os que vieram antes de nós estão no futuro, vivos. 

Então, aponto para lá. Metástase do pós-história. Ninguém sabe o nome desse lugar 

sem palco, a transparência do mal.103 Luzes da ribalta apagadas pelo vírus. Nossa 

página está sendo virada pela mão negativa e as palavras caem, embaralhadas, 

como de um edifício em chamas.  

Estamos vivos, então. E somos a única geração possível cujas pernas 

inquietas desejam caminhar, como ele, todos os dias, incansavelmente, pelas 

manhãs, andando em círculos no seu salão, abrindo os trabalhos dos ensaios com o 

seu corpo. No mural do CPT havia uma frase de Joseph Campbell (isso deve estar 

lá, ainda) que dizia mais ou menos que não devíamos ter medo, porque o caminho 

que trilharemos enquanto heróis já foram trilhados, antes. É conhecido, portanto. O 

caminho para a frente, então, é o caminho para trás? Para seguir a picada na mata 

crescida é preciso reencontrá-lo. Ainda é vanguarda, passado! O 21 nasce, agora, 

após mal deglutir o 20. Quem serão os personagens desta nova história? Vigiamos 

as vossas carnes, como fazem os carnívoros mais espertos. Carregam as grandes 

carcaças vivas de energia poética para onde vão, enquanto houver sais. Há a carcaça 

 
101 Alusão à peça teatral Leonor de Mendonça (1846), de Gonçalves Dias (1823-1864), considerada o 
exemplo brasileiro mais próximo do modelo romântico. Ver mais em História do Teatro Brasileiro, 
direção de João Roberto Faria, pela Edições Sesc e Editora Perspectiva.  

102 Alusão ao filme Síndromes e um Século (2006), de Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandês 
bastante apreciado por Antunes Filho, objeto de seus estudos para a cena.  

103 Alusão ao livro A transparência do mal: ensaio sobre os fenômenos extremos, de Jean Baudrillard 
(1929-2007), sociólogo e filósofo francês. 
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ativa de um cervo gigantesco no meio de minha sala. Meu teclado está manchado 

com sangue e vísceras de tinta acrílica e látex. O início desta jornada é o teatro 

tentando ser reescrito no novo mundo a partir dos alicerces:  

(...) o exercício de criação de cultura não tem a ver com significar, explicar ou 
interpretar para revelar verdades. A verdade, segundo o Manifesto 
Antropófago, “é mentira muitas vezes repetida”. Fazer cultura 
antropofagicamente tem a ver com cartografar: traçar um mapa de sentido que 
participa da construção do território que ele representa, da tomada de 
consistência de uma nova figura de si, um novo “em casa”, um novo mundo. 
“Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.” – insiste 
sete vezes seguidas o mesmo Manifesto. É da vizinhança paradoxal entre 
heterogêneos, feita de acordos não resolvidos e não remetidos a uma 
totalidade, que emana o sentido: roteiro, cartografia dos movimentos sociais 
reais, efeito crítico. (...)104 

(O bicho moderno nasceu nos primeiros respiros do século XX e invadimos as 

bibliotecas para seguir o seu rastro, nos nutrirmos de proteína para seguir. Somos, os 

sobreviventes, panteras subindo e descendo as escadas de Alexandria. Procuramos 

os bichos que desapareceram no incêndio. Atravessar a floresta escura. O palco é 

nu. Ouvi dizer - inventei - que Próspero lançou novamente a vara mágica no mar 

revolto, e disse fim, de novo).  

Para onde todos levaremos as nossas referências? Um país não vive sem e 

além dos alicerces fluidos de sua memória. É a coisa inteira, que é preciso decifrar, 

até negar. Até negar. O tempo não existe, parece. E não há outra forma de procurá-

las senão naquilo que devorei delas. Antunes e Lima Barreto, no caso, são um país. 

Quando um prédio parece ter tombado, os alicerces estarão lá. Constrói-se sobre, 

incessantemente, mas nunca a mesma coisa. Ele fez o mesmo com Triste Fim. Traiu 

a planta original. Vestiu a alma de outra forma, mas os alicerces estavam lá. Explodir 

as pedras do hospício cruel, explodir os barcos de guerra que explodem os nossos 

jovens inocentes e as esperanças jovens. A máquina cruel e atrapalhada, pérfida e 

burra, acerta as torres de uma igreja no centro do Rio de Janeiro. O sino desaba.105 

Lima Barreto escreve o choro e o grito enquanto os tubarões de Copacabana 

desaparecem com os vestígios de vida.  

 
104 ROLNIK, 2014:  p.6. 
105 SILVA, Gustavo Alves da. Pequena jóia do patrimônio histórico brasileiro não está sobrevivendo ao 

abandono. O Globo, Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2020 . Disponível em: 
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/pequena-joia-do-patrimonio-historico-brasileiro-nao-
esta-sobrevivendo-ao-abandono.html. Acesso em 01 AGO. 2021. Referência ao fato verídico da igreja 
carioca acertada por projétil de canhão do encouraçado Aquidabã, em 1893.   
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21. É fundamental que o pesquisador atente a uma espécie de lei do teatro de 

Antunes Filho, enquanto é realizada a leitura desta “dramaturgia” em construção a 

respeito de um brasileiro da cena morto, depois dessas primeiras páginas de algo que 

é, neste início de reelaboração, um pesadelo-aproximação: ele (o seu teatro) é uma 

dança ininterrupta de colagens. Tentemos ler essas linhas dessa forma. Não há 

blackout entre as linhas deste texto. Ele só fez uso disso nos seus primórdios de 

direção-cinema, Pic-nic-Plantão 21,106 quando debruçado sobre o realismo. Depois, 

não. Bob Wilson lhe ensinou outra coisa, a vida e a época de Dave Clark, 12 horas 

ininterruptas de uma mega ópera que Antunes Filho estendeu por décadas, do seu 

jeito, por outros caminhos, e cada vez mais expressionista, popular, subvertendo o 

realismo que não nos traduzia.107 

Enquanto um coro começa a desaparecer da cena, outro surge. Há algo, há 

uma argamassa, que nunca endurece, que dá lógica, sentido, à reunião destes 

fragmentos, destes deslocamentos de humanidade que rege. A argamassa fluida-

fantasma é o próprio artista. A cola, o “entre”, o vão entre as árvores, o “vazio” entre 

as sobreposições, a mão que reinventa, o que há entre a vareta do maestro e a 

orquestra, aquilo que faz os pássaros voarem em bando como num ballet. Interessa-

nos este corpo difícil.  

(É preciso chegar até o Lima Barreto de Antunes, mas é preciso, antes, recuar 

sobre o seu corpo sem início nem fim. Um processo no qual não se consegue 

determinar um ponto inicial, nem final. Um processo no qual não se consegue 

determinar um ponto inicial, nem final. Um processo no qual não se consegue 

determinar um ponto inicial, nem final.)108  

 Há aqui alguém que escreve estas linhas consciente de que o objeto de sua 

pesquisa, o que vislumbra agarrar, não é objeto, é fantasma, máquina. Antunes Filho 

se revela na maneira como manipula as citações, referências, na maneira como as 

manipula e performa, nas ideias que defende, na recontextualização dos mundos.  

 

(...) A história das ideias parece lhe dar razão, da mesma forma que Octávio 
Paz, ao afirmar: ‘Nossa geração, nossas sensibilidades pessoais ‘estão 

 
106 MILARÉ, 2007: p.83. Pic-nic, peça teatral de William Inge (1913-1973); Plantão 21, peça teatral de 

Sidney Kingsley (1906-1995), com direção de Antunes Filho, para a sua companhia, Pequeno Teatro 
de Comédia, em 1959.  
107 MILARÉ, 2007: p.252. Aqui, Milaré explica as diferenças entre as estéticas de Bob Wilson e Antunes 
Filho.  
108 SALLES, 2006: p.7. 
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imersas no mundo da tradução ou, mais precisamente, em um mundo que é 
ele mesmo a tradução de outros mundos, ou outros sistemas”. (...) Se todo 
ator de comunicação é tradução, então é fácil afirmar que tanto o teórico 
quanto o prático são ambos tradutores do mundo que os envolve. (...)109    
 

Um big-bang é encenado O garoto volta a correr pelo palco vazio. Será preciso 

encontrar o ponto na escada do sótão para continuar, no entanto. Como essa 

máquina funciona? A boca da cena deseja nos engolir. O oceano de Rolnik, Jonas e 

a baleia. 

 (Frase descosturada entre capítulos: há linha possível para a costura de 

nossos corpos explodidos e globalizados, barcas ou destroços sobre o mar Rolnik?)

 O oceano. 

De Rolnik. 

Não tem início. Fim. A terra é vírgula nessas águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
109 FÉRAL. 2019, p.26. Octavio Paz; Jacques Roubaud, Edoardo Sanguinetti; Charles Tomlinson, 
Renga, Paris, 1971, p.20, apud G. Steiner, op.cit., p.247. 
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06. (Húmus-Transcendência) 

 

Que teatro é esse? Primórdios. Pré-CPT. O bicho, a cadeira branca, Pollitzer, 

o zen. O ator é a palavra. O seu corpo é a palavra, e a não-palavra. Livro objeto. 

 
(...) A prática, por isso, pelo menos no domínio do teatro, é o lugar correto de 
confrontação de saberes, de atritos de diversos conhecimentos emprestados 
de diferentes domínios e de experimentação desses mesmos saberes sobre 
uma cena em curso de criação. (...)110 

(...) Cada um interpreta as coisas à sua maneira. Ele oferece uma resposta ao 
questionamento que lhe é feito. Apreende, interpreta, analisa e produz em 
função de sua visão. Ele a traduz.111 

 

 Sala de ensaios. Um jovem, vestindo um sobretudo escuro, que aguardava, 

ansioso, do lado externo, a abertura para visitação da capela renascentista, é a única 

figura solitária a adentrar a nave. Ele repete esse ritual dia após dia, nas horas vagas 

de Strehler. Escolhe, sobre o piso frio, o melhor lugar para poder mirar. “É aqui!” (isso 

é ficção). Deita-se por horas (o tempo possível para a visitação), imóvel, de costas 

para o chão, sem tensões. O que se move está no fundo dos seus olhos, choro de 

vulcão, laser, cujo vidro vivo, película úmida, é, será, o projetor de um filme. No 

orvalho, neste cristal, o universo inteiro, ele busca saber, em silêncio. Cúpula 

translúcida, anjos desnudados.  

(Gosto de especular se, numa exata linha reta imaginária a partir do alto de 

minha cabeça, há algum objeto sólido na abóbada, anos luz de mim - ou nenhum ano, 

ou nenhum corpo. Uma criança pequena pede para segurar a minha luneta, presente 

de meu pai, e a deixa cair. A lente parte. Estrelas surrealistas).  

O teto da velha sauna do Sesc recebe, sobre a cal, a pintura dos reconhecíveis 

artífices, como manchas que se espalham sobre um corpo doente - são. Alguém da 

equipe da limpeza divide, com o segurança do museu, da capela, olhos cúmplices, o 

estranhamento daquele fenômeno: o que faz aquele homem, ali, em transe (isso é 

ficção)? O corpo daquele artista se desfaz à medida que julga compreender os 

propósitos do outro artista que ergue-se sobre o andaime a refazer o céu ao seu 

modo, séculos antes. As ranhuras na lente da luneta são curadas. Cada um enxerga 

a sua estrela.  

 
110 FERAL, 2019: p. 24. 
111 FERAL, 2019: p. 25. 
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(Estes três parágrafos anteriores aludem ao estágio de Antunes Filho, na 

Europa, em 1960, quando ele revela as visitas aos museus em O teatro segundo 

Antunes Filho, As origens de um artista, já referenciado)  

(...) (Antunes Filho, grifo do autor) (...) parece querer chegar à essência 
obscura de onde nascemos, retornar às raízes subterrâneas de nossa espécie 
para que ela surja novamente plena de conhecimento de sua existência. Para 
isso, utiliza-se de campos de conhecimento aparentemente díspares ou 
mesmo destituídos de qualquer conexão visível. Bebe nas mais diferentes 
fontes dos dramaturgos criadores, passa pelo estudo da física quântica, pela 
filosofia do Tao, desenvolve os arquétipos de Jung e refestela-se com as 
mitologias, para nos apresentar, de forma mágica e enigmática, espetáculos 
teatrais que, embora não possamos discernir as profundas filosofias que os 
regem, nos arrebatam com a densa simplicidade com que são realizados. 

Talvez este enigma seja, para nós, o que há de sagrado no trabalho de 
Antunes: quando procura fazer com que tudo o que se revela no palco seja 
para a criação de um mundo, seja para o eterno retorno do homem a si 
mesmo, um espelho onde possa ver sua alma espalhada nas tantas almas 
que se juntam dentro e fora da cena.”112     

(...) Na essência, o teatro sempre foi, para ele, um desafio cósmico - o caos 
onde vai criar o mundo através de relações, iluminado por um relâmpago, e 
tornado caos no momento seguinte. É o espaço utópico. (...)113 

Jogo. No início de tudo, ao que Sebastião Milaré nos indica, havia Sartre. No 

início de tudo, as “interpretações existencialistas sobre a condição humana o 

liberavam, racionalmente, do julgo maniqueísta”114 de uma visão de mundo e sua 

ação sobre ele.  

(...) Se você insistir em permanecer às voltas com essas dualidades, nos pólos 
opostos, permanecerá no mundo. Se você (...) for um pouco mais alerta e 
começar a olhar mais fundo, a olhar para a profundidade das coisas, ficará 
surpreso: os opostos não são realmente opostos, mas complementares. E por 
trás de ambos há uma única energia, o Tao.115   

(...) Depois veio o aprimoramento, mas sobre uma base que era inteiramente 
do talento dele. E sempre cresceu com a própria experiência.116 

(...) Como esse exemplo da cena de Anne Frank, que ele usou Brecht, tenho 
certeza, sem conhecer Brecht. Usava Stanislavski, tenho certeza, sem 
conhecer Stanislavski direito. Ele intuía o processo. (...) Ele não segue mestre 
nenhum, caminho nenhum, ele segue a loucura Antunes Filho, que é a loucura 
de um criador.117    

 
112 MILARÉ, 2010: p.10. Citação a partir do texto Um lugar para o sagrado, de autoria de Danilo Santos 
de Miranda. 
113 MILARÉ, 2007: p.15.. 

114 MILARÉ, 2007: p.15.. 
115 OSHO, 2015: p.10. 
116 MILARÉ, 2007: p.17. Coelho Neto, em depoimento ao autor. 

117 MILARÉ, 2007: p.68. Ademar Guerra, em depoimento ao autor em 10 mar. 1988.  
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(Ou seguir a loucura do mundo) Ator-Antunes. Ele e o autor através do autor. 

Sigo o bloco, sigo a pista.   

Não parece viável versar sobre o desenvolvimento do método (ou métodos?) 

de criação do encenador Antunes Filho com os atores e artistas da cena, desde as 

suas primeiras direções, sem reconhecê-lo atrelado ao paulatino descobrimento de 

uma plástica constituída de plurais e circunstanciais (ou não - algumas seguiram na 

barca do artista) citações. A mais completa documentação sobre toda a primeira fase, 

que vai do amadorismo, das assistências no Teatro Brasileiro de Comédia, até a 

chegada ao Sesc, responde pela autoria do já referenciados autor e obra, Sebastião 

Milaré e Antunes Filho e a  dimensão utópica, livro que revela, em detalhes, esta 

formação. Segundo esse amplo documento, Antunes alternou experiências com 

teatro dito comercial com outras, mais pontuais, porém marcantes, experimentais. E, 

mesmo nessas experiências ditas comerciais, vislumbramos, através dela, o embrião 

de processos criativos que seriam desenvolvidos mais tarde, desde sempre 

colocando o ator num lugar de grande responsabilidade. Não seria diferente, já que 

uma das ideias mais defendidas por ele era que o ator era o centro do acontecimento 

teatral, seu elemento mais importante, como costumava nos dizer ao explicar a série 

de exercícios intitulada Prêt-à-porter, criada na década de 90. Seu investimento, 

portanto, recaiu sobre ele, o ator, com vigor. Desejo sugerir, com isso, que a estética 

deste diretor se desenvolve, “com” e “a partir” do ator (ator-cena-palavra). Para tanto, 

teria sido, desde sempre, urgente a sua formação, mas uma formação que deveria 

ocorrer a partir “de” e “para a” sua independência. O que primeiro (me parece) chama 

a atenção dos artistas envolvidos, desde esses primórdios, é a disciplina exigida, 

como depôs a atriz Nicette Bruno sobre Week-end (1953).  

(...) Mesmo nessa primeira direção, ele deixava os atores completamente 
entorpecidos numa pesquisa constante. Jamais se satisfazia com o que era 
apresentado. Era uma busca constante e uma provocação para que cada ator 
fizesse o mesmo com sua própria cabeça. (...)118 

O fenômeno deve nascer de, através do ator, berço. O encenador dele 

dependia. O autor dele dependia. A terra é o ator. O livro, a palavra.   

O documento (Dimensão Utópica) é vasto (e valoriza, também, importante 

destacar, outros grandes artistas da época: Boal, Zé Renato, Zé Celso, fundamentais 

 
118 MILARÉ, 2007: p.46. Nicette Bruno, atriz, em depoimento ao autor. 
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contribuidores de nossa modernidade cênica, por outros métodos e fazeres, outros 

pensares. Resgata a importância, anterior, de Renato Vianna, menos reconhecido, 

não menos importante. Milaré foi um excelente pesquisador por não separar o objeto 

central de seu estudo do contexto, dos atravessamentos). Percebo, no entanto, 

através da imensa materialidade oferecida por este teórico, aqueles que, 

compreendo, terem sido pontos de virada mais significativos nos episódios que, 

embrionariamente, resultariam no efetivo método deste artista que, a partir também 

da década de 90, começaria a delinear em sua obsessão a sistematização do trabalho 

de voz (sempre envolvendo o trabalho sobre o corpo do ator, evidentemente, assim 

como as longas pesquisas teóricas que envolviam e exigiam a participação dos 

atores. Sua técnica vocal, que parece ter se tornado a menina de seus olhos nos 

últimos anos de sua vida, talvez mais complexa em sua estrutura e pedagogia, 

receberia atenção especial e foco nesse período.  

Este texto não se arriscaria a ser um novo documento a respeito, nem 

enquanto registro histórico-cronológico, nem como um “caderno” sobre o método, já 

que a obra de Milaré cumpre muitíssimo bem esta função (mais tarde, 

complementando este debruce, Milaré publicaria O Poeta da Cena, em coautoria com 

o fotógrafo Emidio Luisi; e Hierofania - este último, detalhando exatamente o trabalho 

vocal do ator). O que pretendo é, a partir da experiência, primeira como ator e 

integrante da companhia em uma fase bastante posterior, e hoje, enquanto 

pesquisador, buscar entender, apoiado, em boa parte, por este material teórico,  o 

substrato do solo onde pisei, e não referi-lo aqui enquanto um resumo do que já foi 

feito, mas como disparador de uma escrita poética, uma literatura da teatralidade, que 

partiu do interesse em me aprofundar nos procedimentos da transposição, em um de 

seus últimos espetáculos, de um romance para a cena, mas cujo debruce sobre uma 

única obra me catapultou para o “passado”, que me ofereceria o entendimento maior 

não só sobre a maneira como o encenador leu e traduziu um romance e um autor 

brasileiro, que serviu de base para aquele trabalho, mas como estes, em realidade, 

foram pretextos, a casca do ovo, onde a sonda faminta quereria, como sempre quis, 

penetrar para dançar com o mistério gerador de formas, a partir do ator (que, 

compreendo, foi pincel e caneta desse artista), e de tantas artes que envolveu a sua 

artesania.   

A letra-ator. O livro metamorfoseado em espetáculo. Pop-Up. O livro deixa a 

solidão do homem e torna-se festa, letra de tantos. Letra-corpo. 
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Parti de um tema, em específico, para compreender que todo e qualquer ator, 

todo e qualquer dramaturgo, toda e qualquer referência, todo e qualquer espetáculo, 

eram a casca do ovo primordial a ser devassado por esse artista de uma curiosidade 

feroz, ativa. Dessa vez, o Rio de Janeiro da Primeira República seria  o cenário. E 

deslizo os dedos, a palma da mão direita sobre as páginas deste livro. Esfrego. 

Esfrego vertiginosamente, minha mão descobre um buraco. Ouço os gemidos dos 

internos do sanatório da Praia Vermelha. O livro da solidão, desses diários de dor 

lancinante do espírito. O romance com os seus dentes pontiagudos despenca sobre 

o palco. Retiro a minha mão de dentro desta ferida. Escorre dela a água salgada das 

praias daquele século, águas melancólicas, feitas de névoa, de medo. Minha mão 

arde. Eu salto por entre as letras para não ser devorado pelas feras dessa praia em 

guerra, sangue-sal. As letras, e as palavras, e suas combinações, são a cortina que 

serão abertas para revelar o teatro. Há a pele fina da manhã tristonha cobrindo a 

paisagem que Lima descrevia tão bem na figura de seu narrador em Triste fim 

(narrador ausente na adaptação ?).    

Versar sobre a memória dos meios de constituição de Policarpo exigiu, então, 

a retrospectiva, partindo de dois autores somente para me mover sobre a tal ponte do 

tédio entre ambos e tantos. Algo que pinta, algo que escreve, algo que encena, algo 

que assiste a tudo isso (referência ao Arqueiro Zen, novamente). 

(Havia um parágrafo aqui que foi deletado) 

Há muitas ideias que foram repetidas diversas vezes pelo diretor durante o 

tempo em que estive na companhia. Uma delas, era que o homem era mais 

importante que o teatro. Repetição. Mantra. Antes do teatro, o humano. Antes da obra, 

o sobrehumano. O que move. 

 

Como o disparo pode ocorrer, se não for eu que o fizer acontecer? 

Algo dispara, respondeu-me.119 

 
119 HERRIGEL, 2012: p.73. 
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 Onde encontrar o pós-escritor e o seu como? O artista (o cineasta, o pintor, o 

ator, o escritor) era objeto de seu maior interesse. Árvore da vida,120 Tio Boonmee,121 

Duras, Tsai122, A grande beleza.123 

Paixão pelo artista do outro-espelho.  

Existia uma enorme exigência de sua parte quando assistia, enquanto público, 

a espetáculos e filmes. Mas havia, ao mesmo tempo, por vezes, o reconhecimento 

efusivo, quando julgava encontrar, no Brasil ou fora, algum artista ou objeto que o 

maravilhava. Não era comum, mas não era raro que ocorresse. Quando admirava 

algum projeto, falava sobre ele por dias, em ânimo de criança, indicando-o a quem 

encontrasse. Quando eu permanecia muito tempo sem vê-lo, percebia que minha 

maneira de romper certo gelo, quando o visitava, era sempre perguntando se ele 

havia visto algo, seja um filme, um espetáculo, alguma exposição, que o havia 

instigado, para que me indicasse. Que ator, no CPT, não procurava, no pequeno 

mural de cortiça do corredor, recortes de matérias de jornal, críticas, sobre algum 

desses títulos? Muitas vezes eu mesmo era encarregado de anexar as dicas. Ou ele 

mesmo fazia. Críticas ou matérias publicadas nos jornais que recebia pelo Sesc.  

A paixão de Antunes Filho pelos artistas me parece derivar do espanto gerado 

pela criação de obras que lhe parecessem sobre humanas, que reinventassem ou 

reinterpretassem o mundo de maneira abusada, oferecessem novas formas de 

abordá-lo, arrancassem as couraças do óbvio, do clichê, do falso, do preguiçoso, do 

espírito dominado pelos preconceitos e dogmas. Ele enxergava, penso, essa gente 

que ele admirava, como pequenos deuses, os artistas. Novas formas.  

Diante de um Dreyer: sobre a possibilidade de fazer “aquilo”. Os olhos se 

iluminam quando pensa na Falconetti. Falconetti queima. Escorre. A cinemateca 

queima, tesouro perdido dos mudos, que conhecia tanto.124 Toda vez que se sentava 

diante de uma dupla de atores que apresentaria uma nova cena autônoma, na sala 

de ensaios, estou certo que esperava que fosse surpreendido e que, do cotidiano 

 
120 Alusão ao filme A árvore da vida (2011). Direção: Terence Malick. 
121 Alusão ao filme Tio Boonmee, que pode recordar suas vidas passadas (2011). Direção: Apichatpong 

Weerasethakul 
122 Tsai Ming-Liang, cineasta malaio.  

123 Alusão ao filme A grande beleza (2013). Direção: Paolo Sorrentino. 

124 Sobre passagem, em O teatro segundo Antunes Filho, episódio 1, As origens de um artista, dirigido 

por Amílcar Claro, quando o diretor fala de seu espanto diante do filme A paixão de Joana D’arc (1928), 
de Carl Dreyer (1889-1968), filme obrigatório no CPT, e o lamento pelo incêndio que destruiu o acervo 
de mudos da cinemateca.  
 

https://www.google.com/search?biw=1272&bih=573&sxsrf=ALeKk004zdWP-KKlKHUNP9NcxJUjRxn8ww:1627401601679&q=Apichatpong+Weerasethakul&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SMoyNy83VeIEsY3jzUwytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZJx4LM5IzEkoL8vHSF8NTUosTi1JKMxOzSnB2sjADGavD7UAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxv-yz4PyAhUeppUCHadTD8oQmxMoATAjegQILxAD
https://www.google.com/search?biw=1272&bih=573&sxsrf=ALeKk004zdWP-KKlKHUNP9NcxJUjRxn8ww:1627401601679&q=Apichatpong+Weerasethakul&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SMoyNy83VeIEsY3jzUwytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZJx4LM5IzEkoL8vHSF8NTUosTi1JKMxOzSnB2sjADGavD7UAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxv-yz4PyAhUeppUCHadTD8oQmxMoATAjegQILxAD
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ordinário das coisas, saltasse o estranho, pistas do mistério. E o artista é quem faz 

isso possível, por detrás da pedra a ser esculpida. Desejava ardentemente que cada 

artista ali transcendesse, a partir dos talentos individuais. Milho de pipoca. Óleo 

quente. Defendia, nos dizia, que todo o trabalho técnico e rigoroso visava 

descondicionar o jovem artista para que a sua expressão máxima não encontrasse 

obstáculos, ou encontrasse menos: a ansiedade, o medo, a ignorância, os 

preconceitos. A correção pela respiração - horas caminhando em círculo no sentido 

de aprendermos a respirar. Por vezes, o obstáculo era a sua própria impaciência, que 

mais nos perturbava que auxiliava na conquista dos (seus) objetivos (que se tornavam 

nossos por osmose, até que, naquele ou num momento futuro, descobríssemos os 

nossos próprios?).   

O CPT, Centro de Pesquisa Teatral, foi, a partir da década de 80, o espaço 

conquistado e perene de uma pesquisa ininterrupta, incansável, que dividia as 

preocupações de encenador com a formação de jovens amadores, nunca fixos no 

grupo. Formação para além da técnica (que ele julgava imprescindível). Ali, o artista 

pôde encontrar estabilidade para tal, o que, para um artífice da cena brasileira, se 

observarmos a história moderna dessa arte, sempre foi um obstáculo a ser superado. 

Que pesquisa poderia ser desenvolvida, nos 50, 60, 70, sem tropeços ou 

interrupções, num ambiente hostil e instável, como o Dimensão utópica acusa em 

capítulos que versam sobre os momentos em que a situação política interferia no 

desenvolvimento de nosso teatro? À exceção de poucos exemplos, e mesmo esses, 

com dificuldades, esse sempre foi o calcanhar de Aquiles no sentido do 

aprofundamento dos estudos continuados, quando se tinha esse propósito, caso de 

Antunes Filho. Portanto, a partir do momento em que conquistou uma “sede”, dezenas 

de gerações de jovens foram aprovados, em testes anuais, para um trabalho de 

alguns meses onde receberiam aulas de introdução ao método do ator, método já 

mais amadurecido pelo artista. Ao final deste breve curso livre, alguns alunos 

poderiam ser convidados a participar do elenco, introduzidos em algum processo 

criativo. A rotatividade de elenco, mesmo em período de ensaios, era grande. Neste 

caso, o contato com o encenador seria constante. O curso, diferentemente, era 

oferecido por atores mais experientes da companhia. Dependendo do contexto, 

Antunes poderia estar mais ou menos presente. Na ocasião do meu curso, mal 

encontrei Antunes Filho. Meu contato passou a acontecer quando vivenciei alguns 

ensaios de um espetáculo que não estreei, O canto de Gregório, de Paulo Santoro, 
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e, mais efetivamente, a partir de A pedra do reino, quando os laços foram se 

estreitando.  

O CPT, portanto, foi o reconhecimento e o investimento da direção do Sesc SP 

num artista pedagogo que, enquanto “contrapartida” pela estrutura oferecida, seria o 

formador de muitas gerações, casualmente estreando, nos palcos do teatro Anchieta, 

situado no mesmo edifício, espetáculos oriundos de sua pesquisa. Ali, Antunes 

ergueu plataforma onde o seu sistema foi aprimorado em prática disciplinada, 

envolvendo os atores enquanto objeto de um laboratório incessante, desdobramentos 

dos procedimentos executados, de maneira experimental, no passado pré-CPT.  

Estilhaço-semente-plataforma 0. Me refiro, em especial, a partir da pesquisa 

em Milaré, aos processos criativos de Vereda da salvação, de 1964, A falecida, de 

1965, Peer Gynt, de 1971, e a própria transcriação da rapsódia de Mário de Andrade, 

Macunaíma, de 1978. Estes projetos tiveram, em comum, a efervescência de um 

trabalho coletivo que envolvia pesquisas teóricas, exercícios experimentais, maior 

participação do elenco na pesquisa e construção do espetáculo, conduzidas por uma 

mente que plasticizava a partir do encontro com jovens amadores, figuras sem os 

vícios do mundo, ou menos vícios, os vícios do medo. Estes projetos terão sido, assim 

interpreto, o embrião daquilo que seria desenvolvido anos mais tarde, no Sesc, com 

relação aos meios pedagógicos utilizados e, mais ou menos, com relação aos meios 

de ação dos processos criativos. 

Estilhaço-semente-plataforma 1. Não se trataria, no entanto, de uma estrutura 

absolutamente horizontalizada de poder, mas de uma maior abertura na participação 

criativa por parte do elenco e um trânsito dialógico entre as equipes de criação. O 

trecho a seguir ilustra essa condição: 

(...) O interessante era ver como Antunes lia tudo aquilo, porque nunca algo 
ficava como tinha sido sugerido por alguém; havia sempre uma nova visão 
daquilo, desdobrada, reduzida, ampliada, e, de repente, você percebia que o 
espetáculo era um conjunto de ideias que se amarrava de maneira 
extremamente sólida.125  

Isso denuncia a forma peculiar de “criação aberta” inerente ao método de 
sistematização. O espetáculo não resulta de um projeto elaborado fora e 
construído no palco para demonstrar uma ideia ou servir a uma ideologia, mas 
de um permanente laboratório que investiga formas reveladoras, caminhando 
entre erros e acertos, onde todos os participantes são observadores e 
observados. (...)126  

 
125 MILARÉ, 2007: p.170. Depoimento de Alberto Guzik ao autor. 

126 MILARÉ, 2007: p.170. 
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O depoimento de Alberto Guzik sobre A falecida, pela e para a Escola de Arte 

Dramática da USP, Universidade de São Paulo, indica uma liderança do encenador, 

trabalhando a partir da pesquisa dos indivíduos e da equipe, um provocador, mas que 

precisava de estímulos e que precisava estimular. 

(Um ano antes: o detonador de um novo teatro do encenador: Vereda). 

Estilhaço-semente-plataforma 2. Performance no interior de uma vereda. O 

palco cede. O ator e o instinto. Demolição. Construção. Desconstrução. (Esta 

performance narrativa é inspirada na descrição do processo de criação deste 

espetáculo a partir de Dimensão, o livro da memória).127  

(Em 1964, Antunes dirigiu aquela que seria a última montagem do Teatro 

Brasileiro de Comédia. 

Ator-húmus)  

Palavra verme. Palavra animal. Palavra carne. O não-desejo da palavra. 

Raspar o verniz da madeira. As velhas tintas escondidas sob a pele, carne-átomo. 

Cavar o homem-músculo como um animal. Cavar o animal-músculo como um 

homem, acreditar naquela terra, utopia, Antunes utopia. “Policarpo”. Cavar sob a pele 

do ator o homem brasileiro, camadas abaixo da pele.  

Há um verme que dança sobre-sob a terra-pele, o contorcionismo que 

arrebenta os pudores, que irrita a epiderme dos preconceitos. Primeiro, o 

reconhecimento do chão. Este bicho agita-se sobre-sob a terra-corpo do ator. Este 

bicho se esfrega sobre o tablado dos cetins italianos, barro disfarçado, por onde 

escalam formigas provocadas pelos instrumentos em sua paz. O palco vira mancha; 

o ator vira enxada; a palavra é outro corpo - húmus do espírito. Há os corpos 

desconstruídos  estirados sobre o palco daquela elite econômica - chão é teatro, 

senhores! Há a investigação do ser brasileiro, pretende-se. Chegar lá. Onde é lá? 

Ser-silêncio. Sem verniz. Violência. Vaias. Fechem os teatros!128 Cupim na mente. 

 
127 MILARÉ, 2007. Referência ao processo de criação do espetáculo Vereda da salvação, de 1964, 
para o TBC. Neste capítulo, entre as páginas 139 e 160, Milaré esmiúça os caminhos de Antunes Filho 
e o elenco do espetáculo em sua pesquisa. Esta passagem da dissertação é uma paráfrase criativa 
partindo das informações contidas neste capítulo.  

128 Marya Inês Landgraf. Franco Zampari, o construtor de sonhos. Youtube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4EZ2p2E2LeE. Acesso em 27 JUL 2021. Alusão criativa às 
informações contidas neste material, a respeito do último espetáculo do TBC (Teatro Brasileiro de 
Comédia), em 1964, a polêmica, pelos seus métodos de criação, Vereda da salvação, de Jorge 
Andrade, com direção de Antunes Filho. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EZ2p2E2LeE


51 

Não estamos dentro dos quartos das amantes dos burgueses.129 Um Brasil que 

estava longe e que seria necessário se aproximar para sermos, mas não a partir dos 

preconceitos e idéias de livros escolares de Geografia, de História, de Gramática, da 

condição burguesa, de classe média, que poderíamos trazer. Poço-nós.  

Antigesto. Antipalavra. Ator. Brinquedo desmontado. Um método: gesto que 

não ilustra. Gesto que borra, que rasga, que desmente, que desencontra. A palavra 

que é um outro homem - que é o homem que é preciso conhecer, no esquecimento 

de si, arqueiro zen.130   

(O pesquisador atravessa as portas fechadas há décadas do prédio da Major 

Diogo, sem dificuldade. Na superfície não encontra ninguém. Segue em direção ao 

palco clássico a partir da plateia escurecida e abandonada. Está sobre o palco. 

Descobre a cratera que se formou no centro deste palco e vê, no seu fundo, uma 

trupe de barro. Inversão. Palco, arqueologia. Vereda-caminho-buraco. Estão ali a 

História, Jorge Andrade, Antônio Cândido, estão lobos, ali estão jornais de uma 

época, antropólogos, sociólogos e húmus131. Os atores viram suas costas para a 

plateia. Raspou-se o verniz-tábua. ------------------------------------------------------------------ 

(Não-teatro). O pesquisador sente o cheiro da terra-palavra. As formigas de Dali e 

Buñuel nascem da palma de sua mão).   

Terrapalavra. Corpalavra. Terra. Palavra. Corpo. Corpo-enxada-palavra. 

Gesto-anti-gesto. A primeira palavra. A palavra essencial. Palavra pouca. Palavra-

palavra. A voz que não é sua. De quem? Personagem. O que é o personagem? Há 

uma enxada que violenta a palavra palavra, há outra que violenta a palavra voz. O 

cartesianismo. Morte do referente. Atores desistem. Atores permanecem. Essa 

enxada é o corpo do ator. Consoante músculo, vogal, pássaro que leva em seu bico 

a mensagem do livro do mundo, que ali não cabe: palavra que não está no tempo e 

no espaço. Primeiro o corpo, a terra, depois, mais tarde, a gaiola é aberta. O pássaro 

 
129 Alusão à peça teatral A mulher do próximo (1949), de Abílio Pereira de Almeida (1906-1977), autor 

e ator brasileiro.  
130 MILARÉ, 2007. Referência ao processo de criação do espetáculo Vereda da salvação, de 1964, 
para o TBC. Neste capítulo, entre as páginas 139 e 160, Milaré esmiúça os caminhos de Antunes Filho 
e o elenco do espetáculo em sua pesquisa. Esta passagem da dissertação é uma paráfrase criativa 
partindo das informações contidas neste capítulo.  

131 MILARÉ, 2007. Referência ao processo de criação do espetáculo Vereda da salvação, de 1964, 

para o TBC. Neste capítulo, entre as páginas 139 e 160, Milaré esmiúça os caminhos de Antunes Filho 
e o elenco do espetáculo em sua pesquisa. Esta passagem da dissertação é uma paráfrase criativa 
partindo das informações contidas neste capítulo, como descrito nas páginas 146 e 147.  
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voa, livre que estará. Esse era o desejo mais íntimo. As enxadas desejam derrubar 

as primeiras obstruções. Cansar. Liberar. O que? Para chegar em Andrade e além. 

Além. Para chegar em 2019. E além. 

Estilhaço-semente. 

(...) O intérprete era lançado em face de um universo oposto ao seu, e forçado 
a interpretar não sobre a segura plataforma dos seus conhecimentos 
cotidianos e das convenções, mas mergulhando nas imanências colhidas pelo 
poeta, voltando ao limbo para criar um novo universo, feito de verdades… 
artísticas.132   

(...) Assumindo a condição de “artista”, de criador, o ator deve se desenvolver 
técnica e culturalmente, aprimorar-se em todos os sentidos, e não se contentar 
em “representar bem”, mas criar com o corpo e a voz o universo proposto pelo 
poeta. Torna-se, dessa maneira, co-autor, também um poeta.133  

  O laboratório radical de Vereda da salvação talvez cause estranheza, no todo 

de sua obra, quando o diretor se refugiou no campo-utopia com seu elenco, como 

relata Milaré, para exercícios cuja prática, parece ter sido mal vista pelos defensores 

das convenções. Extrapolar os limites do real para chegar a uma outra dimensão… 

artística, através do ator . Este tipo de laboratório mais radical, no sentido de uma 

mudança de “locação”, teve início e fim nesta polêmica encenação.  

Nos projetos mais audaciosos de pesquisa do futuro próximo (A falecida, Peer 

Gynt, Macunaíma, também revelados pelo mesmo livro), que envolveram a adesão 

ampliada, em funções, dos  profissionais da cena, passariam a ocorrer nas salas de 

ensaio, no palco. No entanto foram, de certa forma, desdobramentos desta 

experiência do encenador, uma espécie de desamarrar de nós).   

Segundo Milaré, a propósito ainda desta Vereda da salvação (Antunes 

encenaria uma segunda versão, na década de 80, com os atores Laura Cardoso e 

Luís Melo como protagonistas), “o teatro rompia com a modernidade” a partir do 

“questionamento metafísico centrado não na consciência individual, mas no 

inconsciente coletivo”, entrando “no tempo que, por falta de melhor definição, é 

chamado pós-moderno”.134 Companhia que dança sob os escombros do tempo, 

escrevendo a mesma história na pele das pedras da mina implodida.  

Pedra implodida. In-consciente.  

 
132 MILARÉ, 2007: p.150.  
133 MILARÉ, 2007: p.158.  

134 MILARÉ, 2007: p.137.  
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Como prática, “conduzir os atores à região desconhecida, além das fronteiras 

do consciente, não os colocando em situação, mas em imanência.”135 Portanto, todos 

os estudos, segundo Milaré, envolvendo ciências diversas como sociologia, 

antropologia, psicologia, que deveriam ser transformados em “dados espirituais, 

reeducando o corpo, incorporando no repertório expressivo as novas 

informações.”136, estariam justificados naquele processo, e em todos os que 

seguiram. 

(A superação do “realismo”, ou este “partir do concreto das manifestações” 

para a exploração do inconsciente coletivo a partir da exploração de conteúdos 

simbólicos não significou uma superação de uma natureza por outra. Esse trânsito 

sempre existiu, até o final: o amor ao drama, que era, antes de tudo, o drama humano. 

Partir dele, chegar nele, pelo ator-palavra. Antunes Filho foi jovem da era da boa 

palavra. Não teria sido ele o encenador a bradar contra um texto e ao drama. Mas 

estava disposto a subverter a partir e sobre, nunca excluindo-o, mesmo quando dos 

espetáculos performáticos como Nova Velha História e Foi Carmen, Blanche. Os 

corpos-totem das atrizes de Lagarce, suas bocas-oráculos, que faziam das palavras 

o ar e o músculo que concretizavam, na cena, o poço profundo que ligava o público 

ao “desespero” do autor - à sua morte, à sua ressurreição, no palco. Atrizes-abismos, 

atrizes-portos, feiticeiras. Shiva - além do espaço-tempo).137 Estilhaço. Semente. 

Estilhaço-semente 3. Falecida-estilhaço. 

Estilhaço 4. Logo após Vereda da salvação, em 1965, quando convidado a 

dirigir o projeto da Escola de Arte Dramática da USP, realizou a incorporação de Os 

Princípios Fundamentais da Filosofia, de George Politzer, como meio de promover o 

estudo de tese e antítese.138  

Estilhaço 5.  

(...) Ao refrear o impulso e racionalizar o processo, Antunes começou a 
selecionar os procedimentos úteis que viria a sistematizar. (...)139  

 Estilhaço 6.   

 
135 MILARÉ, 2007: p.146.  

136 MILARÉ, 2007: p.146. 

137 Referência ao espetáculo Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse (2018), de 
Jean-Luc Lagarce (1957-1995), dramaturgo, ator e diretor francês. Última direção de Antunes Filho. 
138 MILARÉ, 2007: p.163. 

139 MILARÉ, 2007: p.170.  
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(...) A agilização de todos esses fatores pôs em evidência a riqueza do método 
que recolocava a função tanto do diretor quanto do ator na esfera de criadores, 
poetas, verdadeiros artistas e não simples artesãos. A essência do teatro (...) 
não estava no aparato descritivo e agenciador da ilusão cênica, mas na 
criação de novas formas a partir das matérias-primas: emoção, inteligência, 

corpo e voz.140  

 Estilhaço-semente 7. Peer Gynt, mais de uma década após, foi também o 

playground da equipe conduzida pelo inquieto diretor - laboratórios de criação que 

rompiam com valores estabelecidos da técnica de interpretação e dos mecanismos 

do fazer teatral. Com produção própria, ele encontrou maior liberdade para avançar 

nos seus propósitos, reproduzindo os meios daqueles dois espetáculos anteriores.

 8. 

O trabalho intelectual - pesquisas literárias e iconográficas, leituras exaustivas 
de estudos das diferentes áreas de conhecimento - é básico nesse método 
(...). A partir dessa colheita de dados pertinentes é que se iniciam os 
laboratórios. (...)141 

 9. 

Paralelamente ao trabalho intelectual desenvolvem-se exercícios visando 
preparar o ator física e vocalmente. (...)142 

 (“Audi, você está indo embora num dia 9”. Fez as contas num post-it). 
Estas citações, referentes ao processo exclusivo de Peer, ilustram estes 

meios, mais ou menos semelhantes ao passado e ao futuro da produção global desse 
artista, entendo. O trabalho, fruto da intensa pesquisa e oriundo de exaustivos 
exercícios experimentais, tornaram-se base para o seu trabalho futuro. Bolha-loucura-
blues. Mas a sua figura, como provocador e autor da “visão” final a partir das 
contribuições - o provocador, o costurador, não sugerem a criação coletiva de maneira 
totalmente horizontalizada como reconhecemos em processos contemporâneos, 
onde os lugares, pretende-se, seriam mais porosos e “democráticos”, porque estamos 
falando de um artista pertencente à geração dos grandes encenadores, com presença 
marcante, centralizador de processos, definidor de estéticas, de um estilo. 
Macunaíma, em 1978, talvez, tenha sido algo mais próximo de uma exceção, nesse 
sentido.  

Semente(s). 10. 

Antunes nos falava, (...) da formação de um grupo de teatro onde todos os 
participantes pudessem ser criadores da obra. (...) O papel do diretor seria o 
de um coordenador do trabalho. Estaríamos iniciando uma pesquisa através 
da adaptação de Macunaíma, que deveria ser um novo respiro, uma nova 
maneira de representar e de trabalhar o texto no panorama do teatro brasileiro. 
Uma nova forma de criação cênica, onde o ator participaria ativamente do 
trabalho de adaptação do texto, da criação das cenas, desde adereços, 

 
140 MILARÉ, 2007: p.171. 
141 MILARÉ, 2007: p.228. 
142 MILARÉ, 2007: p.228. 
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figurinos, instrumentos musicais como da própria música do espetáculo 
coordenados pelo maestro Murilo Alvarenga. Antunes nos falava também da 
descoberta de uma nova forma de representar o homem brasileiro através do 
mergulho na obra de Mário. O livro, o romance Macunaíma seria o nosso guia, 
o farol que iluminaria a nossa caminhada até chegar a algum porto. 
Estaríamos nos atirando numa viagem, como Ulisses (...)143  

 Ainda assim, como lemos neste depoimento do próprio encenador, abaixo 

transcrito, ele seria responsável pela sintaxe final, a organização de um caos genial, 

no sentido da cena, assim como Jacques Thiériot144 decupou a dramaturgia produzida 

pela equipe. No entanto, em grande medida, a teatralização de Macunaíma foi 

construída a muitas mãos, a partir de inúmeros laboratórios realizados. 

 Estilhaço-Semente 11. Germinação.  

(...) a gente pegava uma página de um livro e dava pra três grupos de três , 
quatro pessoas prá bolarem aquilo. Então, cada um bolava aquela mesma 
cena de três, quatro maneiras diferentes. (...) Depois chegou um dia tava  (sic) 
tudo assim né, desmantelado: “milhões” de cenas e o que fazer com essa 
centena de cenas? Aí comecei a ordenar, a ordenar como espetáculo. 
Comecei a ordenar a cena: o que era bom daquilo, acertando e colocando 
outras coisas. (...) comecei a dar uma sintaxe, (...) uma disposição. (...) Nós 
fomos fazendo os diálogos. (...) Nós, atores e eu começamos a escrever o 
fluxo do Macunaíma. (...) Aí o Thieriot veio e começou a reescrever aquilo.145  

A partir do CPT, os elencos continuarão a executar meios de formação e 

criação, acredito, relativamente similares, em maior ou menor grau: longos processos, 

intensa pesquisa teórica e consequente discussão, práticas de exercícios, mas com 

todo o processo comandado e centralizado na figura de Antunes, ao redor de quem 

o Grupo Macunaíma se solidificou. A única figura fixa, da companhia, durante o tempo 

de existência do grupo, foi o próprio encenador.  

Mas existiu, sim, a partir do final dos 90, em paralelo ao personalismo 

fortalecido em torno da figura do artista, um espaço de experimentação onde a figura 

do ator encontrou, aí sim, grande liberdade para a criação, assumindo-a quase que 

completamente. O Prêt-à-Porter torna-se um espaço radical (e, de certa forma, 

deslocado em sua prática, ali dentro - apesar de sua pesquisa contribuir diretamente 

para a “grande cena” do artista), para o exercício de maior liberdade (no sentido 

propositivo, de constituição de cena, estética) do ator. No caso dos espetáculos 

 
143 MESQUITA, 2011: p.18. 
144 Jacques Thiériot, dramaturgista de Macunaíma, tradutor.  
145 Em O teatro segundo Antunes Filho, episódio 3, Desafios de um tempo duro, direção de Amílcar 

Claro, pelo Sesc TV, Antunes Filho fala a respeito do processo de criação de cenas e escrita da 
dramaturgia de Macunaíma. Passagem transcrita pelo pesquisador.  
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“maiores” que testemunhei, ou seja, aqueles assinados, dirigidos efetivamente pelo 

diretor, houve maior ou menor participação do ator na criação de cenas, com as 

pesquisas externas ocorrendo concomitantemente ao levantamento das mesmas. 

Mas aquele palco sempre teve o protagonismo de Antunes. Essa relação, da 

existência conjunta dos processos de Prêt-à-porter, que culminavam em cenas 

selecionadas para apresentação pública, dos processos das grandes encenações do 

diretor, estabeleciam, sem dúvida, um poderoso trânsito entre eles, já que este 

primeiro, das cenas naturalistas, não deixava de ser o espaço de enorme 

responsabilização para o artista criador, para onde convergiam e de onde explodiria 

o resultado das pesquisas ocorridas ali dentro, promovendo o seu aperfeiçoamento 

nos aspectos desejados por Antunes Filho. Sem dúvida, o resultado disso era 

aproveitado na “grande” cena.    

O que sugiro dizer, enquanto apontamento para alguma diferença com relação 

àqueles processos experimentais do início, é que Antunes, embora um eterno 

buscador de formas novas, por sua longa experiência, já dominasse o fazer, nesses 

tempos posteriores (o que não diminuía a sua inquietação de artista experimental). 

Costumava nos dizer que levantar uma peça era coisa, para ele,  “de um, dois meses”. 

Que o trabalho árduo se daria a partir da lapidação do ator, através de sua técnica, 

para onde direcionava grande atenção e energia, nesses processos que vivi. O 

espetáculo a partir do ator - o corpo, o texto - o protagonista da expressão. O 

pedagogo ganhou força e espaço nesses anos de CPT, defendo. O espetáculo seria 

a consequência dessa pesquisa. O ator, no centro da cena, precisava também dedicar 

seus esforços no desenvolvimento dos seus equipamentos, de sua sensibilidade. 

Nele estava quase todo o investimento de Antunes.  

A ator que escreve a cena. Ator e escritor. O Prêt-à-porter. 

Bolha, loucura, blues, Callas.146 

2003. Meu primeiro contato com o trabalho deste encenador não foi através de 

suas montagens maiores (no sentido de produção, direção, elenco numeroso e 

apresentação em palco convencional). No início dos anos 2000, o projeto Prêt-à-

porter, que envolvia o desenvolvimento de cenas naturalistas (em sua maioria), 

criadas integralmente pelos atores, com aspecto tão despojado e essencial, era a 

menina dos olhos de Antunes Filho e destaque na imprensa. Ele se dividia entre os 

 
146 Apelidos, nomes de alguns exercícios executados no CPT, Centro de Pesquisa Teatral.  
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processos criativos que culminava em montagens com a sua direção, e esta 

experiência (que, para alguns, se assemelhava mais a exercícios que “espetáculos”, 

julgamento que veio a incomodá-lo posteriormente). “O homem está com saudades 

do homem”, nos repetia. Aqui ele buscava promover encontros de humanidade, em 

meio a uma era “líquida”147, hedonista, de relações mais superficiais e muitas 

distrações, fortalecendo o lugar do ator no centro da cena. Este incômodo com esta 

condição contemporânea de desumanização faz sentido, ao nos debruçarmos sobre 

a sua biografia artística, escrita por Milaré, onde, desde as experiências como diretor 

de peças ditas “comerciais”, a maior preocupação já denunciada por Antunes residia 

na formação do ator criador. Seu “lado” pedagogo desde sempre conviveu com o 

artista da cena. Sua grandeza, acredito, reside do encontro destas duas funções que 

exerceu com rigor e vigor. Ao aprimorar este projeto que devolveria o protagonismo 

ao ator, eliminando do palco o que ele convencionou chamar de “perfumaria”, 

chegamos, ao que parece, a um lugar de grande requinte de sua pesquisa, apesar da 

aparência contrária, ao menos no que diz respeito à linguagem, à estética, ou anti-

estética. O Prêt-à-porter talvez tenha sido o seu projeto mais despojado (e dificílimo 

de executar). Era, de certa forma, surpreendente que um diretor que exercia grande 

controle sobre o seu trabalho, oferecesse um espaço onde duplas de estudantes 

tivessem autonomia de criação sobre todos os aspectos de uma obra cênica: texto, 

direção, plástica, interpretação. Obviamente que estas criações ocorriam 

paralelamente a uma formação onde éramos bastante exigidos em estudos de corpo, 

voz, sessões de filme, teorias, ampliação de repertório e pensamento estético e 

crítico.  

Semente-muda. (Máquina-Prêt. A minha voz precisa encontrar a sua. O meu 

corpo, o seu, nossos mundos fictícios se esbarram como pedras tectônicas no fundo 

desse oceano. São sempre tentativas de conexão. Suas águas se misturam em 

conflito com as margens das minhas, tentando criar nova cor a partir daí - a nova cor 

dessas águas, água. Eu temo você porque algo de mim está aí. Dizemos que 

precisamos nos encontrar para desenvolver uma ficção, mas esta ficção quer ser 

fuga. Não há saída. O que se escreve, ouve, vê, é o ringue disfarçado ou mal 

disfarçado dessas forças que fazem nascer estrelas no vazio).  

 
147 Referência ao conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman (1925-2017), sociólogo e 
filósofo polonês, objeto de discussões das “reuniões de sábado” do CPT nos anos 10.  
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As ilhas de Bergman.148 Continentes separados pelos milhares de anos 

buscam a aproximação possível. O ator se depara com um outro e com um abismo 

entre ambos. E o texto será a ponte para a perigosa travessia que, tantas e tantas 

vezes, mortes simbólicas provocou. Esta devolução do ator ao centro irradiador da 

cena, por quem experienciou durante anos este exercício, foi experiência aterradora, 

especialmente por não existir a muleta possível de uma direção externa (os 

apontamentos aconteciam posteriormente, e eram bastante exigentes. Por vezes, 

uma cena era retrabalhada, mas não era regra). O artista, e sua dupla, eram 

inteiramente responsáveis pela criação, expondo-se sem recônditos. Até essas 

tentativas eram expostas à luz. Não havia, nessas breves cenas, recursos plásticos 

interessantes que poderiam nos distrair: cenários, figurinos. Móveis de madeira 

pretos, objetos correlatos à ação, e nada mais. Mais tarde, ao ler os textos oriundos 

desta experiência, percebi certa fragilidade em alguns deles, de cenas que adquiriram 

potência e espírito através da interpretação e do jogo entre os atores, quando ele 

acontecia, e esse era o maior desafio - a conexão. O encontro que hipnotiza. Nem 

um, nem outro. O encontro.  

O texto denunciava ser pretexto, os alicerces da ponte do encontro fictício entre 

personagens, do encontro genuíno e sem defesas (competentes) entre artistas da 

cena, com pouca interferência da direção externa do encenador, apesar de, enquanto 

avaliador das experiências apresentadas, apresentar absoluta severidade e 

exigência, inclusive colocando os demais integrantes como elementos críticos do 

material apresentado. O Prêt-à-porter seguiu como prática constante até o fim da vida 

de Antunes em seu centro de pesquisa. Embora mais “escondido”, enquanto 

processo, dos olhos do público, já que, nestes últimos anos, não tornou-se espetáculo 

aberto, permaneceu enquanto um dos pilares práticos do coletivo, espaço de maior 

autonomia de criação do elenco, na medida do possível.  

Obviamente que esta liberdade era, de certa forma, também, relativa, quando 

mesmo o Prêt-à-porter passou a ser um lugar onde Antunes almejava encontrar novas 

formas, formas de vanguarda, se afastando do compromisso com o realismo que a 

maior parte das cenas iniciais possuía até determinado momento. Assim, nossos 

desejos legítimos poderiam precisar corresponder aos seus anseios pelo “novo”, nos 

provocando nestes lugares de experimentação estética a partir de referências 

 
148 Alusão ao documentário A ilha de Bergman (2004). Direção: Marie Nyreröd. 
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múltiplas - o cinema contemporâneo, a vídeo-arte, as artes plásticas. Não por acaso, 

o projeto desprendeu-se, aos poucos, do formato mais realista de seu início, alçando 

voos mais ousados que, muitas vezes, eu mesmo questionei se não o colocou em 

contradição perigosa com seu conceito matriz. Não cheguei a uma conclusão, à 

época. Esquetes mais performativas, por exemplo, tornaram-se uma espécie de 

desdobramento do Prêt-à-Porter num espetáculo intitulado Balaio, em 2012, 

apresentado no espaço alternativo do Sesc Consolação - um dos projetos mais 

ousados e interessantes do núcleo nos seus últimos anos. Mas o fato é que o Prêt-à-

Porter talvez tenha sido o cume do processo pedagógico deste artista no sentido da 

formação do ator criador. Servindo como modelo ou anti-modelo, estas construções 

não deixavam de provocá-lo em pensamento, estética. A provocação vinda de fora, 

do outro. O ator completo: aquele que escreve, aquele que dirige, aquele que diz - o 

que escreve.  

Por dentro das paredes do CPT nos 2010. Sobre os sábados.  

(2009, uma sexta-feira. Madrugada da véspera. Irritadiço, confronto Bergson. 

Confronto a sua primeira página. Preciso falar sobre você). 

(Era algo sobre a intuição) 

(O bicho não teria intuição. Só instinto. O homem, sim. Era sobre isso que eu 

teria que me debruçar. Memória e Vida).149 

(Guardo comigo o pequeno livro vermelho. A caneta grifa texto deixou marcas 

de ferida naquele entendimento). 

(Vemos a mudança como um milagre, como quem só enxerga o cume de uma 

montanha, não entendendo ali um processo).        

 (2009. Grifa texto amarela). 

 (2021. Grifa-texto laranja-escuro. A fotografia desbota. O filme da memória, 

não). 

 (Disposições dramatúrgicas: um ator apresenta as personagens de uma 

história por ele criada, pensada. Esta história deve ser prenhe em contradições. Ele 

escolhe, dentre os seus colegas, aqueles que se sentarão nas cadeiras brancas de 

ferro, sobre o tablado, diante de Antunes e o restante do elenco, emprestando a sua 

presença. O palco torna-se uma fotografia antiga e nova deste microcosmo narrado. 

 
149 Referência geral ao livro Memória e Vida (2006, edição da Martins Fontes), com textos de Henri 
Bergson, que estudei à época. 
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Atores silenciosos, peças de um xadrez-teatro. Antunes, a partir do conhecimento da 

história, confabula com os demais artistas promovendo deslocamentos na cena, anti-

plástica, um jogo onde os atores são peças de um tabuleiro. Ele se anima com a gama 

de possibilidades levantadas a partir das contradições descobertas, analisadas. 

Alguns atores deixam a cena - alguém morre, outro viaja. Depois são todos que a 

deixam. A tarde termina. Na semana seguinte, novo ator apresentará a sua proposta 

de provocação). 

(Durante as tardes de Sol, observo pelas frestas da cortina as plantas de 

Antunes que ficam do lado de fora da grande varanda de vidro em grandes vasos de 

barro. Dali se vê a pequena cobertura do prédio em frente - a sua varanda de pedra, 

as suas próprias plantas. Eu gosto de altura. À noite devo ir ao cinema, na Augusta).

 Intuicionismo. Plantas agitadas lá fora. Venta, agora, no meu passado. 

Semente-animal-semente-zen. 
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07. (Policarpo - Palco) 

 

 Fade in. 

 (Lee Taylor percorre, com a sua motocicleta, sobre essas tábuas, o trajeto São 

Paulo-Campinas, para receber aulas de sapateado. Sob a sua máquina, ele desenha 

o seu mapa novo, seu testemunho, sua futura e valiosa contribuição performática. 

Rizoma, Astaire.150 Sua motocicleta corta o palco diversas vezes enquanto esta 

narrativa se desenrola, mas construa esta imagem à sua vontade, leitor(a), nos 

momentos - desta leitura - que desejar. Deixe que o rasgo de uma moto em criação 

interfira nela. Estrada, o desenho de um cristal de gelo apontando, simultaneamente, 

para as múltiplas direções possíveis).151   

(...) pensar a criação como rede de conexões, cuja densidade está 
estreitamente ligada à multiplicidade das relações que a mantêm. No caso do 
processo de construção de uma obra, podemos falar que, ao longo desse 
percurso, a rede ganha complexidade à medida que novas relações vão sendo 
estabelecidas.152  

 Moto. Moto. Moto. Motor. 

 (O pesquisador observa o palco, pensativo. 2008,09,10 - e mesmo antes disso. 

Anos antes da pandemia de Covid 19 e das convulsões políticas e sociais com o 

crescimento de movimentos de extrema-direita pelo mundo. O pesquisador indaga 

sobre como seria o Policarpo de Lima nesse mundo convulsionado? E o de Antunes 

Filho? A releitura sempre dependerá das condições do palco. O pesquisador se 

levanta para respirar. Precisa molhar as plantas cenográficas da varanda cenográfica. 

Não agora, melhor não. Há o Sol que queima raízes se a terra cenográfica estiver 

molhada de rega, conclui. Ele retorna à sala. Melhor molhá-las à noite, pensa. No 

caminho de volta, vê algumas minúsculas formigas, dessas “de açúcar”, “de cozinha”, 

saindo por debaixo do tapete desta sala virtual. As formigas convocam a atenção. 

São novidades, ali, sob a luz de um Sol de inverno, frio e quente). 

 Formigas não-ficcionais. Formigas ficcionais. 

 (Voz em off - gostaria que pudesse ser uma sobreposição das vozes de todos 

os artistas que trabalharam com o diretor nesse espetáculo - atores, atrizes, 

 
150 Fred Astaire (1899-1987), dançarino, cantor e ator estadunidense. 

151 Paráfrase criativa sobre informações oferecidas, em depoimento, pelo ator Lee Taylor, ao 
pesquisador. Em anexo. 

152 SALLES, 2006: p.10.  
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cenófraga e figurinista, iluminador, sonoplasta, técnicos de palco...: A edição dessas 

vozes será feita no futuro:) 

- Milhares desses insetos migram de um centro para essas linhas. Os bichos 

todos foram provocados. Eles emergem. As saúvas são como vilãs, no romance, 

porque elas destroem o sonho do homem-mentira. Aqui, não, elas movem a Máquina. 

Para os olhos velhos, cansados de computador - o pesquisador pinga lubrificante 

sobre os olhos -, elas se confundem com letras que se movimentam como se as 

palavras desobedecessem aos seus escritores. Elas se disfarçam enquanto palavras, 

frases, alguma tentativa de poesia. Mas não são nada disso. Elas são o movimento. 

O formigueiro é tão somente a arquitetura de seu teatro, nem sei se ele é real. Os 

formigueiros são mais os túneis de ar que suas paredes. Os dedos das minhas mãos 

buscam, desesperadamente, esmagá-las, sobre os teclados assustados, sob os 

teclados do piano-laptop. Intra-tela. Não é possível tocá-las. Elas parecem inimigas 

da paz, mas não são. Somente no romance: ali, sim, são destruição e miséria - terra 

devastada, arrasada. No palco, o que é vazio, são as possibilidades todas, 

coexistindo, sorrindo para nós: até a morte é uma ilusão. Percorrendo os meus dedos, 

elas são dança sem saber).    

(Voz em off do pesquisador: - Escrevo sobre o palco vazio de terra batida do 

Anchieta. Agora há somente um homem, em aparência, e esta máquina moderna. O 

ator caminha até ela, senta-se, escreve). 

Um pouco mais sobre as formigas-personagens: ali, na narrativa de Lima, elas 

mastigam o sono do protagonista do livro sem deixarem rastro sequer de alguma 

coisa, utopia. As saúvas mordem, trituram, dilaceram a esperança, devoram até os 

ossos o Triste fim de Policarpo Quaresma153 - a terra que ele julgava fértil não  era. 

Este texto é devorado pelo ínfimo. A palma de minha mão é qualquer coisa de Cão 

Andaluz154. O “buraco de Vereda” mal coberto. Eu, aqui, do palco, enquanto escrevo, 

e o ator-performer, que pilota, e atravessa, velozmente, ouvimos, de algum lugar não 

identificável, essa voz:   

- Lee, finalize a cena das formigas, crie!155  

 
153 Referência ao episódio, no romance Triste fim de Policarpo Quaresma, quando, após investir tempo 
e economias na recuperação de um velho sítio, as saúvas devoram as suas plantações. Ele tenta 
resolver, de todas as maneiras, o problema, mas é vencido pelos animais. 

154 Alusão ao filme O Cão Andaluz (1929), escrito e dirigido por Luis Buñuel (1900-1983) e Salvador 
Dalí (1904-1989).  
155 Fala de Antunes Filho recriada ficcionalmente, a partir de revelação de Lee Taylor, em depoimento 
ao pesquisador, sobre pedido do diretor para a resolução de cena. Em anexo. 
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(No interior, o jovem artista se aperfeiçoará, aos poucos. Ele vai, em breve, 

explodir formigas atômicas com os seus pés mágicos sapatos-campos-minados na 

cena antológica que fechará o segundo ato do espetáculo, tendo o hino nacional como 

trilha. Criação sua156. O público aplaudirá em cena aberta. Enquanto isso, é a sua 

motocicleta que faz isso - moto-quântica, queimando a rota com suas rodas de 

fogo).157 

- É preciso resolver essa cena! - continua, um fantasma.158 (Eu 

parafraseio isso a partir da voz do ator) 

 Motocicleta em movimento. Estrada. Pavimentação. O ruído do veículo 

desaparece na coxia. 

O pesquisador escreve a respeito dos insetos-máquina: “os insetos do 

pesquisador são outros”, importante pontuar, não são os mesmos do livro. Aqui, ele 

re-significa estes animais da terra, da floresta-palco-dissertação, que invadiram o 

espaço estreito entre a carne e a unha do ator-autor-diretor-escritor, também 

performer. Elas simulam movimento naquilo que foge ao espaço-tempo zen. Formigas 

zen. Perturbam a ordem falsa, se nutrem de manifestação, o véu de Maya. Mas não 

são desordem. Só “são” (no livro, também, em verdade). Elas procuram por algo, são 

motocicleta, formigas, motocicleta, inspiração, formigas, moto-aspiração - são 

formigas e são a sola do sapato do dançarino, são as letras de um teclado de 

computador e são a tecla “Delete”. São o refazimento de uma ideia. Talvez 

desconheçam que procuram (enquanto o ator percorre a estrada, corta os ventos 

contrários, para descobrir o “que” e o “como”. Jornada do ator, do escritor, do herói159. 

O artista deixou a cidade-teatro para descobrir, longe, como realizar. Quem deu 

ignição em sua máquina-cavalo? 160). O pesquisador escreve (quem escreve ?) de 

um tempo futuro (futuro ?) onde o bastidor é o seu claustro-pandêmico. Quem (o que) 

liberta?  

 
156 Depoimentos de Lee Taylor e Erick Gallani ao pesquisador, em anexo.  

157 Alusão ao depoimento de Lee Taylor, sobre como idealizou e preparou uma das cenas mais 
impactantes do espetáculo, sem interferência de Antunes Filho. Em anexo. 

158 Fala de Antunes Filho recriada ficcionalmente, a partir de revelação de Lee Taylor, em 
depoimento ao pesquisador, sobre pedido do diretor para a resolução de cena. Em anexo. 

159 Alusão a Joseph Campbell (1904-1987), mitologista e escritor norte-americano, referência teórica 
no CPT, Centro de Pesquisa Teatral.  
160 Alusão ao depoimento do ator Lee Taylor, concedido ao pesquisador, a respeito da construção de 

cena de Policarpo Quaresma. Nele, Taylor nos revela ser o idealizador da cena e que, para executá-
la com perfeição, recebeu aulas de sapateado, em Campinas, onde esteve recorrentemente. Em 
anexo. 
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O que são as formigas referidas, então, pela máquina que escreve? As 

formigas são fome. Estão em mim e em você, que me lê, agora. Precisam criar e 

destruir! Documentos deglutidos pelo estômago-pó de um bicho vermelho. As 

formigas se alimentam, vorazes; um veículo de duas rodas-lâmina rasga a concretude 

do asfalto de madeira; o pesquisador tenta reunir os fragmentos resistentes dessa 

rede161 de artistas criadores que integraram este projeto de teatralização.  

Ele se levanta, abandona o computador novamente, caminha até onde 

visualiza, no chão daquele palco, recortes de papel, se abaixa, na penumbra de um 

teatro de bastidor para, entre feras e lembranças, recolher essas últimas - 

lembranças, afastando, com as mãos, esses bichos ansiosos, virulentos. O barulho 

do motor da moto do ator, por vezes, se faz ouvir, e desaparece, se faz ouvir, da 

coxia-marginal. O pesquisador volta a atenção para os tais recortes Enquanto isso, 

sem que o pesquisador perceba, o teclado digita: “A encenação, por dentro”. O 

pesquisador retorna, e não se incomoda com a intromissão do título, que não 

escreveu. Organiza o porvir.   

Primeira (?) tentativa. 2003. 

(1. O pesquisador abre uma velha gaveta de madeira-whatsapp da 

escrivaninha onde se apoia e descobre o segredo de um velho amigo da cena).  

(2. O que resta de um caderno de memórias atacado por elas dentro de 

gavetas sem vedação possível?) 

(...) a história de Policarpo era antiga. Fazia anos que ele queria adaptar esse 

romance.162  

(3. O pesquisador se surpreende com esta informação tardia) 

Eu lembro que, quando eu entrei, (...)  ele me deu várias coisas para fazer no 

início, nos meus primeiros seis meses, um ano de CPT. Entre elas, foi tentar 

 
161 SALLES, 2006: p.10.. Uso a expressão rede a partir de conceito inspirado no trabalho da autora, 
do qual destaco a seguinte passagem: “Como afirma André Parente (2004, p.9), a noção de rede vem 
despertando um tal interesse nos trabalhos teóricos e práticos de campos tão diversos como a ciência, 
a tecnologia e a arte, que temos a impressão de estar diante de um novo paradigma, ligado, sem 
dúvida, a um pensamento das relações em oposição a um pensamento das essências”. 
162 Depoimento do ator e diretor César Baptista, que foi integrante do Centro de Pesquisa Teatral, 

assistente de direção de Antunes Filho em espetáculos, professor do Curso de Introdução ao Método 
do Ator, coordenador do Círculo de Dramaturgia do CPT. Ensaiou Policarpo Quaresma nos meses 
iniciais. Em anexo. 
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fazer cenas a partir de Policarpo Quaresma. (...) Daí eu comecei a transcrever 

algumas cenas e, como muitas coisas que ele fazia lá, não foi prá frente.163 

(4. O pesquisador abre a gaveta-whatsapp novamente, e encontra a velha 

experiência de um esboço de uma tentativa de adaptação do romance para a cena, 

escrita por este velho amigo. Encontra Camus, ali. Encontra algo muito mais narrativo 

que não encontrou ressonância na transposição de Antunes, que parece não ter 

conhecido essas palavras escritas pelo seu jovem ator, aqui coladas em cola de ouro:)  

“A arte é a expressão da mais revolta volta olta lta ta a”.164 Marcel Camus. 
Entra Policarpo Quaresma. 

Quaresma – “O grande inconveniente da vida real, e o que a torna insuportável 
ao homem superior, é que, se transferirmos para ela os princípios do ideal, as 
qualidades tornam-se defeitos, de tal forma que, muitas vezes, o homem pleno 
tem menos sucesso do que aquele que é movido pelo egoísmo ou pela rotina 
vulgar.” (Renan, Marc-Aurèle) Entre nós tudo é inconsistente, provisório, não 
dura. 

Quaresma – “Sou Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, 
e estou certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil; estou certo 
também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no 
campo das letras, se vêem na humilhante necessidade de sofrer 
continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua; sei, além, que, 
dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os 
gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se, 
diariamente, surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do 
nosso idioma – usando do direito que me confere a Constituição, venho pedir 
que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani, como língua oficial e 
nacional do povo brasileiro.165 

II - Pesquisa efetiva e início do processo. Cada vez que a ponta dos dedos 

aperte alguma letra deste teclado, a terra cede.   

Quando? Anos mais tarde, quando as portas do salão se abrem para a 

tentativa de um novo projeto “Brasil” (aldeia humana), logo após a teatralização de 

obra de Ariano Suassuna (A pedra do reino) e a encenação de Senhora dos afogados, 

de Nelson Rodrigues.  

 
163 Depoimento do ator e diretor César Baptista, que foi integrante do Centro de Pesquisa Teatral, 

assistente de direção de Antunes Filho em espetáculos, professor do Curso de Introdução ao Método 
do Ator, coordenador do Círculo de Dramaturgia do CPT. Ensaiou Policarpo Quaresma nos meses 
iniciais. Em anexo.  
164 “A arte é a expressão da mais alta revolta”. Citação de Marcel Camus feita por Cesar Baptista, neste 
exercício dramatúrgico que realizou a pedido de Antunes Filho.   
  

165 Fragmento de texto enviado ao pesquisador por César Baptista, sobre a tentativa de adaptação do 

romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, a pedido do diretor Antunes Filho, em 
2003, anos antes de concretizar o projeto. Estes esboços, segundo César, talvez não tenham sido de 
conhecimento do encenador.  
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Será a última experiência de Antunes Filho com a transcriação cênica de objeto 

oriundo da literatura. Lima Barreto, portanto, já o rondava enquanto inspiração. O 

último personagem “ibseniano”, segundo ele166. Lima-Policarpo. 

(...) Policarpo é um… é um processo que eu acho (...) ligado mais moralmente 

ao Antunes. Eu acho que ele sabe que não tinha uma proposição estética nova 
a ser executada, né? Mas eu acho que moralmente, pedagogicamente - e ele 
falava isso por ser a Trilogia Carioca, que ele falava do Foi Carmen, do 
Lamartine, e do Policarpo, do Lima Barreto, porque o Antunes é paulista e ele 
sabe que a Semana de 22, de certo modo, entre os modernistas, todo mundo 
deixou prá trás os cariocas, (...) a gente sabe que tem essa rixa, que teve essa 
rixa (...) São Paulo veio muito forte com o movimento modernista e que houve 
muito preconceito, mesmo, com artista do Rio de Janeiro. (...) Então, (...) 
retomar a dramaturgia de Lima Barreto é uma atitude modernista do Antunes. 
E, nesse sentido, ele conversa com Macunaíma. Nesse sentido ele 
conversa.167  

Milhares de atores e atrizes, Bosch,168 sobem e descem aquela escada alta, 

fazem fila disciplinada, mas nunca reta, pelas paredes brancas, pelo teto da coisa, 

que unem a sala de adereços e figurinos provisórios ao espaço de criação, 

carregando as suas vestes provisórias, mesas provisórias, papagaios provisórios, 

caixas provisórias, óculos provisórios, canhão, extintor, guarda-chuva-trincheira, 

cadeira-palco, cadeira, cadeira, um índio esculpido em não sei o quê, etc, LIVROS 

CENOGRÁFICOS QUAISQUER, a biblioteca do anti-herói, furando o Aleph, e os 

olhos do encenador. O terreno está arado.169     

(...) e aí, depois em 2008, 07, 08, ele já, quando ele já tava(...) com a estreia 
preparada de Senhora dos Afogados, (...) começou os ensaios de Policarpo, 
né, já começou a ver o Policarpo e tal. Aí ele reuniu eu, o Gallani, se não me 
engano você, a gente começou a pesquisar sobre o Lima Barreto, primeiro, 
não era, não tinha um negócio assim? Você lê sobre o Lima Barreto, trazer 
coisas e tal, e aí quando ele começou na cena, eu lembro de ter tido acesso à 
adaptação dele e, não propor cortes, mas é… aí a gente começou com aquela 
coisa daquela cena do… ele começou a fazer cenas esparsas, cenas isoladas. 
Aí tinha a história dos ruminantes, que foi uma das primeiras coisas que 
apareceu (sic) foram os quatro ruminantes lá, não é? E a gente chamou de 
ruminantes porque eram os caras que ficavam carregando os livros, e tal, né? 
Eu não lembro se eu tive uma contribuição nesse nome, porque eu falei da 
coisa do Machado de Assis, que o Machado de Assis falava que o bom leitor 
era aquele que tinha quatro estômagos e que ruminava bem o conteúdo, então 
não me lembro se os ruminantes veio disso aí ou se ele já chegou com esse 
nome pronto, porque eu lembro que eu sempre citava essa fala do Machado 

 
166 RAMOS, 2006: p.112.  

167 Depoimento de Erick Gallani, ator e assistente de direção de Policarpo Quaresma, ao 

pesquisador, em 19 de julho de 2021. Em anexo.   

168 Hieronymus Bosch (1450-1516), pintor e gravador brabantino.  
169 RAHE, 2009: p.90. Este parágrafo é uma paráfrase criativa da descrição encontrada nesta página 
da revista Bravo!. 
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de Assis prá ele e depois teve, aí teve aquela cena do… que o Paixão170 fazia: 
Aquidabã, Aquidabã, que ficava visualizando a esquadra vindo, os navios de 
guerra, que depois gerou o exercício de visualização dele… É… Teve aquele 
negócio de a gente fazer aquele andar de Shakespeare com a espada, né, prá 
ter o andar meio de militar. Aí teve aquela cena do… tinha os ruminantes e 
tinha aquele pessoal do cartório, que tinha um nome, era um nome engraçado, 
que eu não lembro agora exatamente, mas que a gente ficava fazendo aquela 
cena do cartório, de vir os escriturários, lá, né, e que depois a cena foi pro 
espetáculo, né, os ruminantes ficou (sic), a cena da visualização ficou, aí eu 
lembro que tinha a cena que eu fazia, inclusive, (...) que era muito inspirado 
no Tadeusz Kantor, de carregar a cadeira de roda lá e.. (...) Então eram cenas 
esparsas, muito no começo. Aí depois ele começou a fazer o romance, né?171 

O projeto de montar a peça surgiu em junho de 2006, quando A pedra do reino 
estava prestes a estrear. Na ocasião, o diretor pediu ao ator Erick Gallani que 
começasse a estudar a Primeira República (1889-1930),172  

(Criança brinca com dezenas de bonecos playmobil pintados com catchup) 

período que Lima Barreto retratou como ninguém. Dois meses depois, indicou 
a leitura de A vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis Barbosa. 
“oficialização” da nova peça foi feita depois da estreia de “Senhora dos 
Afogados”, de Nelson Rodrigues (...)173   

Nesse momento, o número de envolvidos no projeto cresceu, e as leituras se 
multiplicaram: além do próprio Triste fim de Policarpo Quaresma, contos e 
crônicas de Lima Barreto, obras sobre a Guerra do Paraguai (...)174  

(Criança atira os seus velhos bonecos playmobil-soldados-meninos-inocentes 

banhados em molho de sachê do Mc Donalds pela janela da sala de seu quarto-

quartel-teatro. É uma performance-protesto contra qualquer tipo de “estúpidaguerra”. 

Estes meninos, no romance, serão despejados em mar aberto. Serão trancados em 

manicômios). 

(...) e até livros do pensador francês Michel Foucault, que, com obras como 
Vigiar e Punir e História da Loucura, (...)175 

(Barcarolle-Offenbach-Piano-teclas pesadas de um mármore gelado. O 

mármore da morte. Um livro inacabado de Lima Barreto. Desnudo, sem caricatura de 

nada, o cemitério dos vivos) 

 
170 Leandro Paixão, ator.   
171 Depoimento do ator e diretor César Baptista, que foi integrante do Centro de Pesquisa Teatral, 
assistente de direção de Antunes Filho em espetáculos, professor do Curso de Introdução ao Método 
do Ator, coordenador do Círculo de Dramaturgia do CPT. Ensaiou Policarpo Quaresma nos meses 
iniciais. Julho de 2021. Em anexo. 

172 RAHE, 2009: p.89. 
173 RAHE, 2009: p.89. 
174 RAHE, 2009: p.89. 

175 RAHE, 2009: p.89. 
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(...) ,denunciava a violência e os mecanismos de dominação social nos 
manicômios - importante para a  interpretação do (triste) fim de Policarpo 
Quaresma na concepção de Antunes. Enquanto isso, o diretor fazia os 
primeiros esboços da adaptação, optando por transformar todo o livro em 
diálogos, até as descrições.176 

(O pesquisador toma o elevador de seu prédio até o térreo, e recolhe as partes 

dos corpos de seus bonecos mortos em guerra).   

III - O assistente de direção pontua as diferenças entre o processo criativo da 

transposição cênica de Suassuna e Barreto, sob o seu ponto de vista. O pesquisador 

recorre ao assistente de direção a respeito das semelhanças e diferenças nos 

processos por ele vividos no Centro de Pesquisa Teatral, em especial dessas duas 

obras oriundas de romances brasileiros. Em depoimento ao pesquisador, Erick 

Gallani, que já havia participado, como ator, do processo de A pedra do reino, 

teatralização anterior a Policarpo, elabora um interessante pensamento, partindo dos 

anseios do encenador, do momento vivido dentro do CPT em cada época, em 

específico, e da própria natureza de cada um dos romances provocadores, para tentar 

responder a essa questão. Dos pontos centrais de sua fala, a partir dos aspectos que 

mais me chamam a atenção, em seu discurso, o pesquisador destaca a questão das 

características de ambas as obras de base, que solicitaram, segundo Gallani, 

procedimentos específicos da teatralização, a partir dessas características. Gallani 

acredita que o processo de teatralização de A pedra do reino, a transposição do 

romance ao palco, guarda maior semelhança com outra teatralização, a de 

Macunaíma, realizada décadas antes, pensando na participação do elenco, 

maciçamente, no levantamento de cenas. Sabedor da condição de obra narrativa, 

complexa, centrada na figura de um ou dois personagens (Quaderna e Corregedor), 

Antunes estaria diante de um desafio  complexo, dependente da criação de cenas 

decorrentes da narrativa gigantesca daquele herói, que ilustrassem, ou explodissem 

a palavra, em espetáculo - A pedra, de certa forma, portanto, teria sido plástica 

moldada deste encontro entre o narrativo, o performático (pensando na coralidade, 

marca do encenador), o dramático (quando do embate entre protagonista e juiz), 

sendo que atores participaram da confecção desta parte performativa.  

(Faço um rei com manto azul e de pano sem fim atravessar, lentamente, o 

palco, de uma extremidade a outra. O elenco, dos bastidores, imita os bichos da 

floresta. Bichos do dia? Bichos da noite? Quais os reis? Não me recordo. O bosque 

 
176 RAHE, 2009: p.89. 
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entra em êxtase e recolhe rapidamente o rio de pano que o rei deixa como rastro, 

assim que deixa a cena. Antunes comenta que é meio Bob Wilson. Não aproveita  a 

cena que propus).   

(Ergo duas pedras com pilhas de livros velhos. Ele ignora, pede escadas 

ordinárias de serviço, e resolve a cena, em definitivo. Fui anti-modelo). 

Gallani relembra um intenso treinamento teórico e prático, tendo, enquanto  

referência, o grupo japonês Ishin-Ha, cujo trabalho foi estudado intensamente para a 

composição dos corpos e do movimento em cena. Naquele trabalho, A pedra do reino, 

portanto, o encenador foi equipando, segundo o depoente, os seus jovens artistas 

criadores, para o imenso trabalho que se aproximava. Em A pedra, a “cena em aberto” 

teria sido um convite a este procedimento onde o elenco pôde participar mais 

ativamente da criação, propondo cenas obviamente depois buriladas, melhor 

desenvolvidas e adequadas por Antunes (que também trouxe, segundo Gallani, suas 

próprias contribuições). Sobre o processo de A pedra do reino: 

(...) Ele faz uma preparação de elenco em que ele encorpa todo mundo. Ele 
manda ler o Mensagem do Pessoa, ele manda ler o Ariano. (...). Foi coletivo e 
foi um processo em que ele tava na escuta. ele deixou a coisa acontecer 
sozinha. (...)177        

Essa condição da natureza particular de cada um desses romances, 

determinante do processo a ser vivenciado por Antunes e equipe, a partir do 

depoimento deste assistente, parece fazer, penso, sentido. Anos mais, tarde, embora 

saibamos que a ideia para a teatralização de Policarpo já rondasse há anos a cabeça 

deste encenador, o contexto do grupo e as características deste romance impuseram, 

talvez, certas condições um tanto distintas, ao processo. A pedra, calcada na 

verborragia do protagonista, deixava a cena aberta, segundo Gallani, necessitando 

ser descoberta. Policarpo, por ser um romance com outras características, muitos 

diálogos, exigiu outro procedimento. Ainda segundo Gallani, sobre Policarpo, sobre o 

encenador começar os ensaios com algumas ideias pré-concebidas: 

(...) ele (...) tinha a ideia da cidade no primeiro ato, ele sabia que (...) já tinha 
a concepção do segundo ato, em que esse cenário subiria prá fazer o campo, 
prá fazer o sítio, e ele faria depois o terceiro ato. (...) E mais (...) evidente, (...) 
que ele já tinha cenas na cabeça, diferente da Pedra (...). (...) Ele já tinha 
algumas certezas, assim, de algumas coisas. (...) ele já tinha a cena desde o 
princípio que era assim entrando com o maquinário bem a la Tadeusz Kantor. 
Ai que eu digo que o Tadeusz Kantor foi muito forte nessa evidência, tanto na 

 
177 Depoimento de Erick Gallani, ator e assistente de direção de Policarpo Quaresma, ao pesquisador, 
em 19 de julho de 2021.  
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precariedade quanto na questão da máquina, né, do sistema, essa visão 
quase que futurística do Policarpo a la Marinetti(...) Então, eu digo que 
cenicamente tava um pouco mais bem estruturada. (...)  O mapa, (...) a ideia 
de já ter os ruminantes, tudo isso já veio bem estruturado, com o Antunes (...). 
Porque, me parece, por... pelo texto ser muito literário, (...) ele precisava ter 
um mínimo de encenação. Ele precisava, porque se ele quisesse respeitar a 
literatura do Lima Barreto - porque ela é dialogada, ela é dialógica, então tem 
muito diálogo -, ele ia ter que respeitar ali dentro. os personagens, os tipos de 
fala, ele ia ter que fazer isso. Então, ele sabe que a cena já ia ter que ter um 
mínimo de estrutura. Então, a medida, eu acredito, da interpretação que ele 
vai fazendo, que ele vai adaptando o texto, que ele vai compilando ali, 
digitando, organizando, fazendo diálogo aqui, ali, em termos de linha de força 
e acho que foi o processo mais lindo, né,  que a gente pôde aprender, de 
cenas, né. Ele fazia essas cenas todas e o texto vindo, simultâneo.178  

Gallani afirma que, no processo de criação de Policarpo Quaresma, a 

contribuição na construção de cenas existiu, por parte do elenco, mas de maneira 

reduzida, partindo de artistas que já estavam com Antunes há mais tempo - uma 

experiência mais “fechada”, que ocorreu com um diálogo em paralelo à confecção do 

texto. Ele cita a “cena do escritório”, por exemplo, que angustiava o diretor, pois este  

não sabia como resolvê-la, precisando da participação ativa desses atores para que, 

a partir da confirmação da possibilidade de sua transcriação, Antunes pudesse 

escrevê-la, trabalhá-la cenicamente. O que as palavras de Gallani dizem, é que a 

natureza da contribuição aqui foi de uma participação um tanto reduzida, concentrada, 

objetiva, estando nas mãos de um grupo menor de integrantes. No entanto, repito a 

informação dada por Gallani e reforçada por Lee Taylor, também em depoimento, de 

sua grande participação, dele, enquanto assistente, e Lee, enquanto intérprete de 

Policarpo Quaresma, nos ajustes dramatúrgicos a partir da experiência da palavra na 

cena, ou seja, Antunes delegava.  

A minha contribuição para a dramaturgia se deu desde o início dos ensaios 
mas, principalmente, a partir do meio do processo criativo, no momento em 
que eu busquei sintetizar a primeira estrutura desenhada pelo Antunes. Então, 
a minha busca foi por selecionar ações, situações e diálogos no romance que 
davam conta da síntese dramatúrgica que a gente queria contar ali. Diferente 
dos detalhes presentes no romance, na dramaturgia, a gente buscava 
escolher o que realmente seria mais essencial pra contar aquela trajetória do 
Policarpo. Desse modo, eu consegui diminuir cerca de dez páginas da 
estrutura inicial sugerindo alguns cortes, algumas mudanças de ordem nas 
cenas, algumas inserções em tupi-guarani, atendendo também algumas 
solicitações do Antunes, de complemento de dramaturgia, buscando 
contemplar, principalmente, o ponto de vista subjetivo do Policarpo.179 

 
178 Depoimento de Erick Gallani, ator e assistente de direção de Policarpo Quaresma, ao pesquisador, 
em 19 de julho de 2021. 
179 Depoimento de Lee Taylor, ator protagonista de Policarpo Quaresma, ao pesquisador, em 28 de 
julho de 2021. 
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(Antunes adentra o escritório, animado, urgente - me lembro dele bastante 

vigoroso com as descobertas deste processo, quando conseguia resolver algo 

relacionado à própria adaptação textual do romance para a cena -, e solicita ao 

pesquisador que digite os manuscritos. Não, sem antes, verificar se algo, ali, não foi 

compreendido por aquele que vai traduzir sua escritura. O pesquisador não tem 

dificuldade de decifrar a sua caligrafia, embora ela não fosse sempre tão simples de 

compreender, realmente. Lê, digita, imprime uma cópia, Antunes confere. Pode ser 

que corrija ainda uma ou outra coisa. Pede cópias para o elenco, que serão trazidas 

por um funcionário de uma copiadora próxima, na General Jardim). 

O procedimento segue durante o processo. O texto, sua feitura, é cena. A cena 

é texto. O texto é cena. Antunes e o seu livrinho a tiracolo. Qual edição terá usado? 

Onde estará o exemplar? Naquelas páginas todas está a sua respiração.  

Natalie.  

Natalie Pascoal chega mais tarde ao processo. 

Ismênia, personagem do romance, para o pesquisador, é ainda mais trágica 

que Policarpo, porque é coadjuvante. Policarpo parece signo que remete mais à 

utopia que ao mais íntimo de um humano, embora sofra, como um homem, o 

desencanto paulatino. Embora enormemente trágico. Ismênia também é tragédia, 

mas não traz em si os traços de caricatura deste. É a timidez, é uma mulher apagada. 

É tragédia desde antes da página onde aparece pela primeira vez. Ismênia precisaria 

se casar. Por isso ela nasceu. O casamento não acontece. Ismênia morre de 

desespero. Ismênia não foi. Não pôde ter sido. A sua sombra substituiu o seu corpo 

enquanto viveu, antes de morrer tão jovem. Butoh.      

 Sua Ismênia deve ser Kazuo-Ofélia, assim solicita Antunes Filho à atriz.180 É 

um fantasma antes de “ser”. 

 Ismênia-Kazuo. A dança da morte. 

Junto com os ensaios do Policarpo tínhamos também horários separados para 
corpo – no qual havia, por exemplo, as estações, em que a gente andava de 
uma parede à outra e cada percurso deveria ser feito com uma colocação de 
corpo e intenção diferentes para dar agilidade e desprendimento mental, 
assim como quebra do engessamento de um molde pré-instalado, e havia o 

 
180 Depoimento de Natalie Maria Borro Pascoal, atriz em Policarpo Quaresma, ao pesquisador, em 22 
de julho de 2021. Em anexo. 
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exercício do “funâmbulo”, (...) fazendo uma analogia com o ator em cena, que 
deveria estar sempre em uma postura de desequilíbrio e incerteza. (...)181 

 A atriz continua. 

(...) E, dentro da estruturação de um personagem, me fazia pensar na 
pluralidade, que ele tanto falava, em que esse nunca é uma coisa só, pode ter 
uma linha mais forte, mas que é atravessada por outras forças assim como 
somos todos, universos de potencialidades e nuances.182  

A motocicleta de Lee anuncia presença, ainda distante, pelos ruídos que faz, 

nos bastidores, nessa estrada, distraindo o pesquisador da leitura feita pela atriz. São 

23:14 de uma terça-feira, e chove depois de muito tempo. A previsão anuncia frio 

recorde em cem anos em São Paulo. O pesquisador está cansado, mas precisa 

continuar. Antes, caminha até a varanda do apartamento, para sentir o cheio do palco 

molhado. A redação da pesquisa terminará quando o espetáculo tiver início. Para 

isso, a cena da matança de formigas precisará ser, antes, aprovada pelo encenador. 

E será. Também pelo público e pela crítica. O rio sob a 9 de julho ameaça subir, como 

profetizava. Emerge a chuva do chão. O pesquisador ouve o trovão. Está frio. É a 

lembrança do frio.  

O pesquisador guarda, na mesma gaveta onde guardou os fragmentos-Cesar 

Baptista, as memórias generosas de Natalie. Retira um outro documento. Começa a 

lê-lo. Imediatamente, Fernando Aveiro, ator do espetáculo, se apressa em atender ao 

chamado do diretor, entrando em cena com certa urgência nos passos. Antunes pede 

que o pesquisador se retire, por instantes, desta página-cena, para ensaiar Fernando, 

interrompendo a leitura da memória do seguinte depoimento, ao mesmo tempo que a 

tridimensionaliza com seus corpos e vozes, na cena. O que o pesquisador estava 

prestes a ler era isso:  

(...) Lembro de já estar maquiado e com figurino, faltando 1h pra começar a 
peça, quando Antunes pediu pra eu sentar numa cadeira, no centro do palco 
do Teatro Anchieta, do SESC Consolação, e falar o texto da última cena que 
eu fazia - momento que eu ordenava a prisão de Quaresma. Ao passo que eu 
ia falando o texto, ele ia pedindo pra eu trabalhar com menos ar e mais 
imaginação. Eu já tinha ouvido ele falar isso de outras maneiras, um par de 
vezes, mas aquele apontamento chegou pra mim diferente naquele contexto: 

 
181 Depoimento de Natalie Maria Borro Pascoal, atriz em Policarpo Quaresma, ao pesquisador, em 22 

de julho de 2021. Em anexo. 
182 Depoimento de Natalie Maria Borro Pascoal, atriz em Policarpo Quaresma, ao pesquisador, em 22 
de julho de 2021. Em anexo. 
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1h antes da estreia... Aquele momento, de tão improvável, ganhou uma 
dimensão simbólica e foi fundamental para a minha compreensão de que o 
imaginário é que constrói mundos ficcionais. E o ator é responsável por 
mostrar ao público essas edificações imaginárias.183 

O imaginário é que constrói mundos ficcionais. 

O imaginário é que constrói. 

Mundos ficcionais.  

1. 

59,58575655545352515049484746454443424140393837363534333231302

92827262524232221201918171615141312111009. 

“Audi, você está indo embora num dia 9”, me disse Antunes Filho, ao terminar 

de fazer cálculos em um papel, no meu último dia de trabalho no CPT. 9! Somos 

interrompidos por um estrondo. O ruído da máquina indica que a motocicleta se 

aproxima, voltando do interior, onde o protagonista ensaiava a bela cena. 

O espetáculo prestes a estrear. 

7 portas invisíveis 6 5 4 3 2. Formigas surgem caminhando sobre as conexões.    

Realmente é uma cena que eu tive um cuidado e uma preocupação técnica e 
estética que eu não havia tido com nenhuma outra cena, pois nenhuma tinha 
me demandado tanto. O Antunes me fez um pedido para resolver como a 
personagem iria sair de cena. Ele falou: “O final dessa cena você resolve, vê 
um jeito aí de você sair de cena”. Então, eu percebi que ele havia me confiado 
uma importante tarefa e me atribuído uma responsabilidade de criador da 
cena, não apenas de intérprete da personagem. O Antunes me deu essa 
liberdade de criar uma saída de cena, que eu transformei em uma outra cena. 
Naquele momento ele tinha encenado uma cena com um coro que matava 
formigas. Aí eu pensei: Eu posso fazer a introdução dessa matança das 
formigas. Então, eu comecei a pesquisar o Fred Astaire porque identifiquei 
aquela referência na cena do coro e achava que a minha cena introdutória 
deveria ter um traço estético e não simplesmente a personagem pisando no 
chão matando formigas. Eu queria criar uma coreografia. Comecei a pesquisar 
o Fred Astaire e vislumbrei um resultado que poderia ser bem potente 
cenicamente. Fui segurando o Antunes, porque ele queria sempre que eu 
mostrasse a saída de cena o mais breve possível, para seguir adiante com a 
encenação. Fui segurando ele porque eu precisei ter aulas de sapateado, para 
começar a criar, aprender e ensaiar a coreografia. Aí eu me lembrei de uma 
amiga, professora de dança, que mora na cidade de Campinas, interior de São 
Paulo. Eu tinha uma moto na época e comecei a ir até Campinas para fazer 
as aulas de sapateado, porque ela me ofereceu as aulas de graça. Não sabia 
nada da técnica do sapateado, então precisei aprender e treinar muito. Então, 
para que eu conseguisse executar a cena como eu imaginava, percebi que iria 
demorar um tempo, pois eu não queria mostrar para o Antunes antes de estar 
muito bem preparado e correr o risco dele abortar a ideia. Isso foi gerando 
uma certa ansiedade nele, porque ele queria ver a cena, mas eu só mostrei 
pouco antes da estreia, quando tava bem preparado. Ele queria que eu fizesse 
essa saída de cena com um tango tocando ao fundo. E no dia que eu fui 

 
183 Depoimento de Fernando Aveiro, ator de Policarpo Quaresma, ao pesquisador em 11 de julho de 
2021. Em anexo. 
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apresentar a cena eu troquei a música porque durante a criação eu comecei 
a coreografar com o tango e eu percebi que não era o caminho, não tava 
funcionando. Aí depois de alguns ensaios eu pensei: “E se esse patriota 
sapateasse nas formigas ao som do hino nacional?”. Nesse momento, eu tive 
certeza que poderia ser uma cena muito emblemática. Por isso eu tive todo o 
cuidado de me preparar tecnicamente e de acertar a coreografia na hora de 
mostrar para o Antunes, porque eu sabia que seria uma cena impactante. Na 
minha concepção, era uma cena que resumia a trajetória do Policarpo, toda 
sua luta expressada simbolicamente na coreografia. Então, no dia que eu fui 
mostrar a cena eu troquei o tango pelo hino nacional. Ele se surpreendeu e já 
gostou de cara, não mexeu em nada, não fez nenhum reparo, nenhum 
apontamento, nada. Simplesmente me parabenizou pela cena e seguiu o 
ensaio.184     

1   (A moto pára no centro do palco. As cortinas se abrem. Aplausos).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
184 Depoimento de Lee Taylor, criador de Policarpo Quaresma, ao pesquisador, dado ao pesquisador, 
em 05 de outubro de 2020.  
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08. (Lima, Antunes) 

 

Aldeia do mundo:185 Imagine um palco nu de cenários e adereços. No 

hipotético espetáculo, vemos um expressionista cortejo festivo surgir da coxia, 

atravessando o palco onde, de A janela, seu primeiro espetáculo amador, 

reconhecemos Sartre, Germaine Richier, Willi Baumeister, traços do Expressionismo 

Alemão; de Week-End, a primeira direção profissional para Nicette Bruno, a 

comicidade inocente de Frank Capra ali está186; de A megera domada,187 Barrault e 

Marceau, a mímica francesa, a commedia dellarte, Craig, Meyerhold.188 Esta cena 

que você vislumbra neste palco nu, tão múltipla, é o ballet inaugurado189 em 

Chapeuzinho Vermelho190 e A cozinha,191 revolucionado quando este encenador 

assistiu deslumbrado ao fascinante espetáculo de Bob Wilson, A vida e a época de 

Dave Clark, no Teatro Municipal, impactante performance de doze horas, disparadora 

do teatro novo para que, anos depois, Antunes criasse, aos seus moldes, 

Macunaíma.192 Neste palco caleidoscópico atores vestem as máscaras cadavéricas 

de James Ensor,193 referência para o seu Peer Gynt brasileiro,194 e de Senhora dos 

Afogados, anos mais tarde. De Macunaíma, Les Demoiselles de Picasso, Federico!195 

A peça A Falecida, sua última versão, os solitários de Edward Hopper,196 em edição 

de vídeo-arte. Carmen Miranda via butoh radicaliza essa dança cósmica, dança que 

nasce da ideia de morte, onde a pluralidade em movimento cria uma terceira via, difícil 

 
185 Aldeia do mundo foi escrita em homenagem a Sebastião Milaré. As informações nela contidas, em 
sua maioria, são oriundas de sua pesquisa.       
186 MILARÉ, 2007: p.45. A partir de depoimento de Abelardo Figueiredo, dizendo a respeito do 
espetáculo: “(...) era Frank Capra misturado com tudo o que você possa imaginar”.  
187 A megera domada, espetáculo de autoria de William Shakespeare (1564-1916), dirigido por Antunes 

Filho em 1965, com Eva Wilma. 
188 MILARÉ, 2007: p.179. A partir de fragmento de crítica de Décio de Almeida Prado, para o Estado 
de São Paulo, publicado pelo autor, onde o crítico reconhece as influências destes artistas no trabalho. 
189 MILARÉ, 2007: p.26 e p.207. Nesta última, a partir de citação de fragmento da crítica de Yan 
Michalski, para o Jornal do Brasil, que, sobre o espetáculo A cozinha, destaca: “(...) chegamos a um 
meio termo entre o ballet, uma espécie de commedia dell’arte eminentemente moderna, cujo 
andamento desenfreado chega a cortar o fôlego do espectador.”. 
190 Chapeuzinho Vermelho, espetáculo infantil de autoria de Paulo Magalhães (1900-1972), dirigido por 
Antunes Filho no Teatro de Alumínio, em 1952. 
191 A cozinha, espetáculo de autoria de Arnold Wesker (1932-2016), dirigido por Antunes Filho em 
1968. 
192 MILARÉ, 2007: p.252-253.  
193 James Ensor (1860-1949), pintor e gravador belga. 
194 MILARÉ, 2007: p.224. 
195 LUISI e MILARÉ, 2010: p.295. 
196 Edward Hopper (1882-1967), pintor e artista gráfico americano. 
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de denominar, mas fácil de reconhecer. O palco contemporâneo de Antunes Filho 

ajudou a derrubar as fronteiras para que as artes plásticas, o cinema, a filosofia, a 

dança, o invadissem, e promovessem uma revolução que provou, tantas vezes: nossa 

modernidade é tudo o que já somos e o seu devir. Escrever, portanto, sobre Antunes 

Filho e Lima Barreto (neste caso, em específico. Poderia estar debruçado sobre 

qualquer outra produção do encenador que a condição seria mais ou menos a 

mesma) é escrever sobre as linhas já escritas pelo crítico modernista. “Abusei da 

liberdade pois, se ficasse preso às teorias teatrais, estaria morto”, afirmou Antunes 

na mesma matéria onde as cinco críticas foram publicadas, em O Estado de São 

Paulo.197 

Este pesquisador, portanto, para ler Antunes Filho e a sua leitura de Triste Fim, 

necessitou penetrar em seu estômago-útero, de onde emerge. Seguir, andar à frente, 

ser chão, ser google maps, drone-verme, o leve golpe de ar que encontra o rosto 

quando as páginas de um livro são folheadas. Ser coro. Eu fui.  

 
(...) Essa abordagem do processo criativo talvez seja responsável pela 
viabilização de leituras não lineares e libertas das dicotomias, tais como: 
intelectual e sensível, externo e interno, autoria e não autoria, acabado e 
inacabado, objetivo e subjetivo e movimento prospectivo e retrospectivo.198 
 

 Sobre um drone que sobrevoa o teatro brasileiro no século XIX: O crítico teatral 

Justiniano,199 talvez o nosso primeiro, uma espécie de patriota francês brasileiro, 

berrou através das palavras que escrevia a respeito das primeiras peças românticas 

(francesas) que por aqui aportaram com os seus nobres devassos. As personagens 

que retratavam figuras históricas reais “intocáveis”, do passado remoto europeu, 

frequentavam os prostíbulos, promoviam orgias. Princesas taradas comiam os 

membros moços da elite e lançavam seus corpos ao Sena. No final da ficção, 

nenhuma moralidade, nenhuma punição. Apesar do dedo apontado dos modernistas 

sobre as formas de teatro importadas que vigoraram durante o XIX por aqui, a 

revolução pode ter começado ali, com os românticos importados. Victor Hugo. 

Cromwell. Brinquedo rebelde. Desmonta e não monta igual. A morte dos séculos. A 

 
197 AUGUSTO, César; KATZ, Helena; LIMA, Mariângela Alves de; MERTEN, Luiz Carlos; NETO, Dib 
Carneiro; RIOS, Jefferson Del. Policarpo em cinco olhares. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 
de abril de 2010. Caderno 2. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-
cinco-olhares,535809. Acesso em 15 MAI. 2021. 
198 SALLES, 2006: p.10. 
199 Justiniano José da Rocha (1812-1862), jornalista, advogado, escritor, tradutor, professor e político 
carioca, além de crítico teatral. 
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escola ligada a reis e rainhas humanizados. Sangue e “injustiça”.200 E o rei-clown se 

diverte!   

         Nosso modelo romântico maior, Leonor de Mendonça, texto escrito por um 

brasileiro, nada trouxe de nosso temperamento, no entanto. Passava-se em terras 

estrangeiras, como de praxe, contenção melancólica e arroubos nobres. As traições, 

ali, mais ligadas aos sentimentos escondidos. O que arrebatou o nosso povo, no 

entanto, foram o melodrama fácil, as comédias, as operetas, as revistas, as mágicas, 

durante o XIX.201 Ali, onde Machado viu nascer o esculhambo, onde o palhaço fez 

ninho, onde a rua encontrou o palco. No entanto, o desejo de Hugo, a determinação, 

de uma literatura onde o grotesco e o sublime convivessem sem harmonização no 

ente, como na vida, distanciando-nos dos ideais impossíveis de perfeição, seria 

herança inevitável, para o mundo do porvir.202  

  A vida como ela é. Complexa, no Brasil. Bagunçada. Incoerente. Todas essas 

escolas que conviveram em nossos palcos: a “romântica”, a realista, a melodramática, 

a eclética (os mistos estranhos de romantismo e classicismo", de romantismo e 

melodrama, de romantismo e realismo), as comédias de costumes, fizeram daquele 

século o fogão a lenha do híbrido, da cruza entre o erudito e o popular,203 Escola de 

Recife, para a travessia dos mundos. 900 - nasce um século radical. 

        O livro, naquele começo. 

Se o teatro realista de Alencar dobrou-se aos manuais do bom comportamento 

dos burgueses,204 gerando o que penso ser uma espécie de aberração, o mesmo não 

se diz de nossa Literatura, que espelhou nossas mazelas. Lima Barreto caminhou por 

estas ruas tristes, estas várzeas virulentas. Nosso povo e nossas mazelas começam 

a caminhar por essas páginas críticas, feridas abertas.  

         Imperfeição. Fragmento. Indigestão. Seu livro da vida é híbrido.   

 
200 FARIA. 2012: p.67,68,69,70,71. Todo este parágrafo é paráfrase, uma abordagem criativa a partir 

das informações retiradas dessas páginas do capítulo II. O Teatro Romântico, do Tomo 1 deste livro, 
Das origens ao teatro profissional da primeira metade do século XX, em texto de autoria de Décio de 
Almeida Prado. 
201 Como os capítulos referentes a estes gêneros, em História do Teatro Brasileiro, Tomo 1 - Das 
origens ao teatro profissional da primeira metade do século XX, livro nas notas acima referido, nos 
demonstram, em especial, o capítulo II. O Teatro Romântico, de autoria de Décio de Almeida Prado; e 
IV. O Teatro de Entretenimento e as Tentativas Naturalistas, de autoria de Rubens José Souza Brito.  
202 HUGO, 1988: p.25.  
203 FARIA, 2012. Me refiro, em geral, às informações contidas no volume 1 de História do teatro 
brasileiro sobre estes gêneros.  
204 FARIA, 2012: p.162.  
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A elasticidade do gênero romance permite a concentração das variadas 
tendências e aptidões que formam a personalidade literária de Lima Barreto. 
Encontramos nos seus livros, entremeados à narrativa ou à maneira de 
engaste, a crônica, o ensaio, expansões líricas e até o documento. Este, um 
dos motivos pelos quais tal fração da sua obra sobreexcede as demais em 
interesse quando as examinamos. Mas o romance não é apenas um gênero 
maleável, proteico, aberto, capaz de abrigar e de conciliar outros gêneros mais 
simples. Vê-lo assim seria desconhecer a sua faculdade de iluminar zonas 
dissimuladas. Tarefa absorvente, na qual se empenha o ser total do escritor, 
vai o romance desmontando as armaduras que o autor constrói para si mesmo 
e refletindo, cifrado, o seu rosto autêntico, por mais oculto que esteja. (...)205 

         (O que leio quando leio Triste Fim de Policarpo Quaresma?) 

         Penso ser sintomático, não posso afirmar se absolutamente consciente, que 

Antunes Filho tenha acrescentado em seu repertório de teatralizações este título de 

Barreto. Pensou em Machado, O Alienista, mas acreditava que este não daria em 

bom teatro.206 Talvez (talvez), o labirinto machadiano o assustasse, maligno palhaço. 

Certa feita, teatralizou Guimarães. Foi criticado, como destaco a seguir. Rosa não 

teria chegado ao palco de Antunes: 

(...) eis que uma fórmula infalível falha: esta A hora e a vez de Augusto 
Matraga está muito aquém de Rosa, de Antunes e de Cortez. Frustra-se 
principalmente porque lhe falta dramaturgia: conta mal a bela história de Nhô 
Augusto, sem conseguir captar a força do original. (...)207 

Agora, em A hora e a vez de Augusto Matraga, é novamente Antunes quem 
brilha. Quanto a Guimarães Rosa, ainda não chegou sua hora e vez de brilhar 
num palco com força total. Há certamente reflexos poderosos do escritor 
mineiro na peça de Antunes. Reflexos, nonada, não a assombrosa luz 
inteira.(...)208 

 Um relativo didatismo de Barreto, no entanto, e a constituição de certa forma 

realista de seu romance desenhou uma estrutura possível para a cena. Há abismo, 

no entanto, mas um abismo distinto, daqueles metafísicos, que Antunes pôde 

transpor, não na palavra, mas a partir dela, costurando-a, corda do malabarista que 

caminha perigosamente  sobre as contradições do país. O abismo, compreendo, é a 

ferida no espírito de um artista esmagado pelas injustiças sociais das quais foi vítima, 

mas uma voz que não se calou mesmo diante de um contexto tão opressor, trágico, 

que ele também desenhava - os seus promotores políticos -, de maneira patética, 

risível. Lemos desespero, além de indignação, nas letras desse escritor. As páginas 

 
205 LINS, 1976: p.32. 
206 RAHE, 2009: 89 

207 GUIMARÃES, 1998, p.80. De acordo com Luiz Carlos Cardoso, em crítica publicada na revista 
Visão, em 14 de maio de 1986, p.57-8, conforme citado por Guimarães em nota de rodapé.. 

208 GUIMARÃES, 1998, p.80. De acordo com Mário Sérgio Conti, em crítica publicada na revista Veja, 
em 14 de maio de 1986, p.118-19, conforme citado por Guimarães em nota de rodapé.  



79 

do hospício se misturam ao calhamaço ficcional, por vezes. Lemos páginas 

sangradas e lemos um manifesto grotesco, não sutil.209 O seu Policarpo é 

personagem das utopias, um patriota. Ingênuo, mas determinado. Lima não deve ser 

confundido, no entanto, com a sua criatura mais famosa, segundo Lins. É um dos 

maiores críticos desse país, nas letras. 

(...) Lima Barreto, que considera nociva a idéia de pátria, vem a definir-se 
como um dos mais interessados analistas da nossa realidade geográfica, 
política e psicológica. Aplica, com intensidade, todos os seus instrumentos de 
apreensão e julgamento no estudo do país que o ignora. Sua obra (onde 
também entrevemos, é bem verdade, em certas personagens e situações, o 
seu perfil) é uma série de flagrantes exatos, variados, por vezes comovidos, 
muitas vezes sarcásticos, frequentemente irados e no qual reconhecemos o 
Brasil (...).210  

 Sua missão, com este romance, em específico, foi fazer ruir sob os pés do 

ingênuo o chão de um espaço idealizado, mentiroso, que ele próprio conhecia na pele, 

na carne. Sua palavra denunciou essas mazelas, mesclando a ficção com o 

documento, e é curioso como este documento, ferino, é também um documento que 

não esconde o amor do escritor pelo seu povo e pela sua cidade. É nesse ponto que 

trago Antunes Filho à linha. Policarpo estava na lista de seus desejos de encenação 

por se tratar de obra cujo protagonista, segundo o encenador, é também, do seu jeito, 

ibseniano. Antunes dizia se reconhecer neste perfil, de alguma maneira.211 Traduzir o 

país de um século através desta obra e deste personagem da utopia parece fazer 

sentido quando observamos alguns dos protagonistas que escreveu no palco, 

personificações de utopias. Interessava, sempre, para Antunes, exibir as contradições 

deste país na cena. Não faria sentido não acolher esta obra e este autor, nesse caso.    

Sintomático por cerca de cem anos que separaram a escrita da teatralização. 

Sintomática porque realizada por um herdeiro de palco dos modernistas, alguém que, 

diferente daqueles responsáveis pelas primeiras gerações, atravessou o milênio com 

sua arte. Testemunha de uma modernização que potencializou a mistura, o caos, e 

fez do carnaval trágico a palavra e a carne. Sintomático porque esta foi a sua última 

teatralização oriunda da literatura. O país de um século inteiro, e de nova travessia.     

 Última transposição cênica do encenador, realização que coroou um estilo, 

construído de citações, dramaturgia do corpo, Helena Katz. A enxurrada de verão que 

 
209 LINS, 1976: p.27. Paráfrase 
210 LINS, 1976: p.22. 
211 RAMOS, 2006: p.103. 
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arrastou as ruas, avenidas, as bibliotecas, as cinematecas, as galerias todas, dança 

cósmica. Dois cientistas da modernidade. Um em cada ponta: um pré, outro pós. O 

fio esticado do funâmbulo entre. Lima Barreto mira-se no velho espelho de seu sítio-

sossego. Vê Antunes refletido. Antunes lava as mãos no lavabo de seu centro de 

pesquisa. Enxagua o rosto. Encontra Lima no espelho-21. No caminho do 

reconhecimento mútuo, os Brasis e alguns mundos mais. Ambos se cumprimentam.    

O século parte do artista negro condenado ao ostracismo. Osman Lins, em Lima 

Barreto e o Espaço Romanesco, reconhece esta condição do escritor e o considera 

fruto de razões extra-literárias, no caso, promovido pelas classes dominantes: 

(...) As classes dominantes (e, com elas, amplos setores das classes 
dominadas, que refletem em grande parte a visão conservadora) são 
particularmente sensíveis no Brasil aos que as renegam de maneira ostensiva. 
Pareceu-me sofrer Lima Barreto, e creio não enganar-me, o efeito de uma 
ação difusa, um processo disfarçado, surdo, de sonegação (muito semelhante, 
por sinal, ao que entre nós marginaliza o negro). (...) E Lima Barreto é talvez 
o autor brasileiro que nos viu até hoje com maior verdade e lucidez.212 

 Para Erick Gallani, assistente do espetáculo, em depoimento, Antunes Filho 

teria, por objetivo, realizar uma espécie de correção histórica de um ostracismo 

consequente do preconceito dos modernistas de São Paulo para com os artistas 

cariocas, resgatando Lima.213   

Mas aquilo que considero o combustível da máquina-antunes, neste, e em 

todos os outros casos, foi a tal da utopia de quem o artista era tão consciente de 

carregar.  

A voz de Lima. A voz de Antunes. O corpo de Lima. Caixa cênica mandíbula. 

O início de tudo. O pré-moderno. Um protagonista de feições e hábitos quase 

caricatos. Uma fauna quase caricata de vizinhos, cujas máscaras de alguns  foram 

moldadas pela desonestidade. Fachadas viventes. Como seres que habitam as 

fachadas de suas casas, insetos das paredes, cujos centros estão desabitados, ali 

onde o alma míngua, sequestrada, cativa. Há graça nestas primeiras partes, no 

entanto. A graça do pitoresco destes traços que, apesar de flertarem com a caricatura, 

não infidelizam os modos, as festas, as relações superficiais, a violência que mal se 

esconde por detrás dessas máscaras. O que se esconde é o ente, de si mesmo, do 

outro. Caricaturizam-se. Lima Barreto não mente. A cidade como um enorme teatro 

 
212 LINS, 1976: p. 12. 
213 Depoimento de Erick Gallani, assistente de direção de Policarpo Quaresma, ao pesquisador, em 
19 de julho de 2021. Em anexo. 
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de belíssimos porém melancólicos contornos, natureza selvagem. Palco de um 

enredo cruel, mas cidade que ama.214   

  A leitura de Triste Fim é uma leitura de muitos livros em um só livro. A utopia 

ingênua do major nacionalista é apresentada didaticamente através dos exageros da 

personalidade. O início do romance faz graça ao posicionar criticamente o narrador 

diante das estranhezas deste homem solitário que acredita em um país fictício, que 

poderia auto sustentar-se em benevolência e qualidades. A partir deste narrador, o 

contraste é companheiro do leitor. No entanto, os traços firmes da caricatura passam 

a dividir o corpo-livro com corpos estranhos que impossibilitam a harmonia estética, 

mesmo em uma ficção que possui uma plataforma realista de contexto. Na segunda 

parte do livro, o leitor defronta-se com um protagonista em recolhimento médico, 

ainda obcecado em sua fé utópica, vivendo num espaço bucólico que o força, de certa 

maneira, a momentos de autocontemplação, de contemplação da natureza, da 

digestão dos episódios funestos que ali testemunha, num espaço que julgava ser o 

protótipo do paraíso. No entanto, soa estranho que uma quase caricatura medite, se 

entristeça, enquanto um ser “de carne e osso”, aos modos de um drama. Há 

momentos desta ficção em que Lima Barreto humaniza Policarpo Quaresma 

parecendo desenhar um novo personagem, realista de fato, em seu sofrimento e 

dificuldade de interpretação clara do seu entorno, em crise. Desesperadamente, estas 

personagens alienadas de si, quase todas, quando se depararam com circunstâncias 

que reivindicam uma maior humanidade, afogam-se na superfície de si (as mais 

sensíveis. As menos sensíveis, seguem, até o fim, enquanto personagens de si 

mesmas). Ismênia morreu de dor sem reconhecê-la de fato. Morreu sem ter sido. A 

personagem, talvez, mais trágica da narrativa, porque não lhe foi dada a possibilidade 

de uma consciência real de si e do seu entorno, vítima absoluta de uma estrutura 

social desumanizada.  

Há, penso, algumas personagens mais humanizadas nesta narrativa de tipos. 

Olga, a afilhada sensata, talvez seja a mais lúcida. Seguida de Ricardo Coração dos 

Outros, quase fraco de caráter, mas de bom espírito, sensível. Ambos, os únicos 

amigos do major, que padecem com a sua tragédia, consequência das ilusões 

alimentadas e que encontraram, quando acionadas, os inimigos que jamais suporia 

existir em sua “pátria”. Sabem que são personagens funcionais, mas entram em 

 
214 BARRETO, 2020: p.20.  
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contato com as suas crises enquanto a narrativa se desenha cada vez mais trágica. 

São as personagens “humanas” da fábula. De uma ponta a outra do roteiro, Policarpo 

salta da caricatura para a consciência trágica do real. Esta consequência, denunciada 

pela dramaticidade dos momentos finais que envolvem o seu quinhão na narrativa 

fragmentada em núcleos, dá-se tardiamente, no entanto. É mais ou menos como se 

um personagem da caricatura sofresse um processo de humanização, um 

personagem da caricatura inserido num contexto complexo do real. Lima Barreto 

parece, penso, fazer isso: tipos, no sentido maniqueísta do termo, inseridos sobre as 

fotografias realistas do Rio de Janeiro do início do século - a realidade arrebentando 

as carcaças, ou as frágeis peles da ilusão. 

Mas a transição, acredito, não se dá harmonicamente. E como poderia? Talvez 

este romance seja um romance que promova a crise dentro da própria linguagem (ou 

linguagens que convivem numa mesma narrativa). Barreto encena almas tão 

ignorantes de sua humanidade, que não poderiam ser desenhadas de outra forma a 

partir da pena áspera, crítica, feroz do autor, que, quando recebem, durante a fábula, 

a visita da consciência, tem seus contornos chargísticos esfumaçados, não sem 

promover certo desconforto na recepção do leitor, como se este percebesse 

desencaixes.  

Desejo dizer de uma experiência de leitura que pressupõe a sobreposição de 

duas naturezas de romance, ou três, que habitam o mesmo corpo ficcional, como a 

leitura de Osman Lins sugere: o mundo caricato e debochado de uma ralé de terceiro 

mundo, uma elite de subúrbio alienada e perversa de bons vivants, agindo sobre um 

contexto histórico e social legítimo e fidelizado pelo escritor. Não residiria a 

modernidade deste escritor, também, nisso? Não uma distorção do real, 

propriamente, mas um trabalho de sobreposição. A terceira via, o documental, na 

mudança drástica de tom imprimida pelo narrador, muitas vezes ocorrida no decorrer 

do livro, quando da descrição absolutamente realista e impactante da paisagem, 

como se o próprio Lima tecesse linhas melancólicas para dizer sobre a tristeza-manto 

que cobria a cidade amada e bela naqueles tempos duros (na encenação de Antunes 

Filho, as linhas quase impressionistas não serão aproveitadas. Não combinariam com 

a explosão que ele faz da e pela linguagem). Triste Fim de Policarpo Quaresma são 

muitos, onde impera, na memória afetiva do leitor brasileiro, penso, o maniqueísmo 

dos tipos criados (pilar onde se apoiou Antunes Filho em sua teatralização, como 

discorrerei adiante a respeito): 
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(...) Sua visão um tanto maniqueísta do mundo - e quem não partilha, em certa 
medida, esse modo de ver? - divide os homens entre aceitos e recusados. 
Aqueles, bem-entendido, são sempre os nascidos com privilégios, ou os que, 
cônscios do poder dos senhores, entram em seu serviço ou com eles 
estabelecem alianças indignas. (...)215  

  Temos aqui a pista de um aspecto onde, acredito, Antunes Filho ancorou a sua 

tradução cênica do romance. Se enquanto Lima Barreto concentrou tendências a 

partir de sua própria capacidade enquanto escritor plural, seja pela carência de 

sutilezas, utilizando a literatura não apenas enquanto “expressão, mas sobretudo 

‘comunicação’ militante”,216 como indica Lins, o encenador aderiu, a partir do 

reconhecimento desta militância, ao “estilo pouco conotativo”217 da narrativa 

barretiana, partindo desses traços mais maniqueístas . Para Lima Barreto, a escrita 

era, “antes de tudo, instrumento”.218 No teatro de Antunes, a narrativa textual e a 

dramaturgia do corpo, idem. Reconheço, neste ponto, o que talvez seja o contato 

maior entre ambos, o mais evidente, enquanto objetivos artísticos que almejavam 

alcançar. 

Nesse trabalho, que Antunes chama de “divulgação cultural”, ele acha que o 
importante é aumentar o interesse pela obra, ainda que tenha que ceder em 
muitos aspectos artísticos. “Em vez de ter alegria em um espetáculo de 
arrebatar, quero uma montagem que todo mundo sinta, entenda e perceba a 
autoria”, diz.219       

A literatura de Antunes. Antunes Filho, encenador de reconhecimento por seu 

talento e espírito vanguardista, enquanto encenador e diretor de atores, por vezes se 

desafiou no exercício da escrita para a cena. O musical intimista, Lamartine Babo, por 

exemplo, escrito e coordenado por ele, e dirigido por Emerson Danesi, foi uma 

experiência singela, enquanto escritura, um exercício despretensioso para a sua 

diversão. O texto desta encenação, de sua autoria, traz fragilidades e muito pouca 

ousadia, no sentido próprio do drama, penso. Mas a simplicidade da palavra, ali, pode 

não ser um defeito e, sim, estratégia. Quando lidas, diversas esquetes do projeto de 

naturalismo Prêt-à-porter podem assustar pela literatura muito simples, mas que eram 

alçadas a patamares de requinte através da interpretação de seus elencos, prioridade 

 
215 LINS, 1976: p. 21. 

216 LINS, 1976: p. 18. 
217 LINS, 1976: p. 20. 
218 LINS, 1976: p. 18.  
219 RAHE, 2009: p.88-89. Passagem escrita por Nina Rahe com citações de entrevista dada à jornalista 
pelo encenador.  
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do encenador, confirmando que, a despeito de uma qualidade dramatúrgica, não seria 

nela, necessariamente, onde o teatro contemporâneo estaria sustentado. O 

contemporâneo não deslocou (tantas vezes, ao menos) o texto do centro?220 A cena 

é protagonista, e Antunes entendia, na prática, mais da cena que da escrita 

dramatúrgica. Enquanto a adaptação textual de A pedra do reino carrega ainda de 

certo hermetismo e a complexidade talvez intransponível do grande romance de 

Suassuna, quando de uma difícil tradução cênica, o caso de Policarpo Quaresma me 

parece irmão de Lamartine e das sensíveis cenas de Prêt-à-porter, num certo sentido 

de objetividade, clareza, simplicidade.  

Em O Teatro segundo Antunes Filho, episódio 1, As origens de um artista, 

tantas vezes aqui referenciado, Antunes afirma ser um bom tradutor cênico, 

reconhecendo na obra original o veio central desta, que não deve, na cirurgia da 

teatralização, ser afetado, corrompido (paráfrase minha). Observando as suas 

experiências com a literatura na cena, aquelas que testemunhei, é realmente 

Impressionante o poder de síntese do encenador. Mais impressionante é, acredito, 

neste caso da obra de Barreto, o evidente empobrecimento da palavra escrita, quando 

somente lida, quando os episódios centrais do enredo são retirados da estrutura 

novelesca, do desenvolvimento realista cotidiano que vai sendo desenhado aos 

poucos no livro, com o apoio dos comentários críticos do narrador ali presente. Ao 

resumir a obra repleta de episódios coadjuvantes que não fariam sentido e nem 

poderiam encontrar espaço neste resumo, a sensação que nos oferece a leitura do 

texto oriundo da transposição é de algum esvaziamento. Roteiro, roteiro, roteiro… O 

que, se tratando deste exigente encenador, amadurecido pelos processos anteriores 

de transposição, não revela falta de cuidado, em absoluto, pelo contrário, mas a 

consciência do lugar do texto na encenação contemporânea, na sua cena.         

O utilitarismo desta dramaturgia, cujo “espetáculo está mais direcionado para 

os focos ideológicos do romance”,221 torna ainda mais anedóticos alguns episódios 

vividos pelos coadjuvantes do livro, entregando o protagonismo absoluto ao 

personagem central. Enquanto o romance de Lima Barreto, por sua natureza, 

 
220 FERNANDES E GUINSBURG, 2013: p.11 
 
221 AUGUSTO, César; KATZ, Helena; LIMA, Mariângela Alves de; MERTEN, Luiz Carlos; NETO, Dib 

Carneiro; RIOS, Jefferson Del. Policarpo em cinco olhares. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 de 
abril de 2010. Caderno 2. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-
cinco-olhares,535809. Citação a partir da crítica de Jefferson Del Rios. Acesso em 15 MAI. 2021.  
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ofereceu inovações polêmicas e plataforma perfeita para os saltos das gerações 

rebeldes de seu futuro próximo, Antunes Filho o radicaliza, em 2010. Se, no romance, 

apesar do aspecto caricatural dessa legião que povoa o subúrbio carioca, existe a 

criação de uma intimidade paulatina, tal qual são construídas as telenovelas 

brasileiras modernas, quando compartilhamos, em menos e maior grau, dos 

pequenos dramas dessa “gente pequena”, o tempo exíguo e objetivo do palco não 

perdoou, e estas personagens se tornaram ainda mais “traços”, à exceção de nosso 

ingênuo herói. Escadas, fantasmas. Todas as tragédias particulares que, se não 

percebidas pelas próprias personagens, eram absorvidas pelo leitor, na cena são  

diluídas num corpo crítico revelado à maneira expressionista que Antunes escolhe 

para subverter aquele realismo de base, mudando a natureza do gênero da obra, no 

palco. Se, no romance, a quase caricatura convivia com o documento, com o drama, 

no palco, ela é reforçada, muito reforçada, através das feições de comédia de 

costumes revisitada, em muitas cenas responsáveis por levar a palavra escrita para 

o palco. Mas isso não bastaria para o sucesso da sincronização do romance aos 

novos tempos. A pluralidade de linguagens exploradas na cena vem de encontro à 

necessidade de fazer explodir, no palco, um país ainda mais complexo e doente. A 

novela do livro  perde espaço para a performance, na cena. O que o narrativo do 

romance não permite explodir, pelo desencadeamento paulatino, no tempo-espaço 

ficcional da novela de bases realistas (que tem pretensão de denúncia), Antunes, a 

partir da subversão que promove, destacando a caricatura, sem pudores, no curto 

espaço de tempo que possui para o encontro com o público, e dividindo o 

protagonismo da palavra falada com números performáticos de beleza extasiante, 

realiza. Este arrebatamento, próprio de um espetáculo destas proporções, é também 

originado da sincronização necessária da obra ao novo tempo, ao mesmo tempo que 

o palco deste novo tempo deve, inevitavelmente, congregar a multiplicidade de 

expressões da cena, que comporta. Antunes assim o faz, arrastando, como num mar 

de lama, as tragédias brasileiras que separam uma ponta da outra dos séculos que 

envolvem esta tradução cênica, através de modelagem plástica. Quero dizer que, 

como bola de neve, Policarpo Quaresma, ao atualizar o endêmico do livro, as mazelas 

crônicas e perpetuadas do país, ampliadas, sincronizando um amplo tempo-espaço 

de nossa história moderna e pós-moderna, faz explodir o país de Lima Barreto em 

contato com o nosso. Aquele realismo não caberia nesta nova plataforma, penso, não 

na plataforma de um artista como Antunes, palco das citações que ele carregou para 
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a cena para contar Lima Barreto a partir de novos pontos de vista, utilizando-se de 

novas mídias e ferramentas. Um outro Lima, sendo Lima.  

Esqueçam tão somente a narrativa “realista” convivendo com as caricaturas de 

habitantes perversos de uma república de bananas. A tragédia, em resumo, ganha 

carne e espírito naquilo que não é só palavra, no palco. O texto é apoio, fundamental, 

pois didático (ampliando ainda mais esta condição objetiva da linguagem), em diálogo 

com as metáforas espetaculares cujas inspirações vieram desde Tadeusz Kantor, 

Pina, Visconti, Fellini, ao teatro de revista e às comédias de costumes das nascentes 

deste nosso rio, como parte do corpo crítico de O Estado de São Paulo reconheceu.222 

Pode-se perguntar se tamanhas alterações permitiriam o reconhecimento, 

ainda, da assinatura do escritor carioca, para além da transposição deste “resumo” 

de sua narrativa. Convém considerar que a palavra levada à cena é, na sua maior 

parte, a palavra do próprio Lima, como foi escrita. Romance onde diálogos convivem 

com a narrativa, precisou sofrer alterações, deslocamentos, onde passagens 

descritas pelo narrador ganharam a voz de personagens que não ele, na ausência 

dessa figura ausente na transposição. Deslocamentos possíveis, que não feriram o 

caráter destas personagens, oferecendo incoerências. Pelo contrário. Momentos 

separados no romance foram reunidos. Dentre outras alterações. No entanto, este 

roteiro não reescreve a fábula sem a presença de seu estilo, a maneira que escrevia, 

salvo o desaparecimento de palavras em desuso de nossa língua (isso sim, uma 

infeliz necessidade, para maior compreensão do público contemporâneo, que essa 

língua em desuso não oferecesse obstáculos para o fluir estético desta encenação)   

No entanto, há fatores que distanciam Lima deste produto devorador: a própria 

linguagem, o teatro, tridimensionalizando a palavra escrita, dando corpo e voz a ela, 

trazendo outras artes para ajudar a contá-la. O desaparecimento do realismo 

documental, penso, como principal condição, diferença fundamental entre livro e 

espetáculo. Se havia sutileza no desengonçado encontro entre as linguagens híbridas 

experimentadas pelo autor, no romance, na peça, estas desaparecem. No palco, 

Triste Fim torna-se superlativo: estereótipo, escracho, ópera, tragédia. Juntas, 

separadas. Desaparece o aspecto novelístico. Não há espaço para o documental 

 
222 AUGUSTO, César; KATZ, Helena; LIMA, Mariângela Alves de; MERTEN, Luiz Carlos; NETO, Dib 

Carneiro; RIOS, Jefferson Del. Policarpo em cinco olhares. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 de 
abril de 2010. Caderno 2. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-
cinco-olhares,535809. Acesso em 15 MAI 2021.  
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(nem esse nunca foi o teatro deste encenador). Antunes resume (bem) os 

acontecimentos, mas a força da teatralização não está somente na palavra, mas nas 

leituras performadas a partir e entre os eventos oriundos da fábula enquanto palavra.   

Lima está lá enquanto fantasma, traços de uma ruína viva, fantasma 

redimensionado, explodido, reinventado, em diálogo com a contemporaneidade. Uma 

leitura encenada, alterada. Mas estão lá o seu rancor, sua crítica explodia, e o seu 

lirismo. O seu pessimismo. Estão lá as injustiças de sua biografia. Está lá uma síntese 

dramatúrgica muitíssimo bem escrita. Está o escopo central fidelizado. Está o 

estereótipo irônico luminoso. Em resumo, o encenador, ao sintonizar a obra com o 

Brasil do futuro, utiliza-a criticamente, ampliando o seu aspecto farsesco e trágico, 

como quem diz que esta é a forma possível de teatralizar esta obra já crítica de 

aspectos endêmicos de nossa cultura e política. Ao trair Lima Barreto em seu caráter 

cronístico, levemente farsesco, documental e, por vezes, melancólico, trocando estes 

caracteres por expressões explodidas e assertivas, expõe um Brasil com um câncer 

em estado avançado, corpo deformado, excedido naquelas condições apontadas por 

Lima - como se Antunes Filho tivesse passado caneta grifa-texto em todo o corpo do 

romance. Mas não nas linhas escritas. Nas entrelinhas. Não sob as linhas. O corpo 

literário explodido. E, posteriormente, implodido. O protagonista da cena talvez não 

seja Policarpo. O protagonista disfarçado de performance, na encenação, é o 

narrador, cuja ironia irrompe a cena sem o uso da palavra. Antunes lê Lima através 

do narrador, que se torna cena sem palavra. Torna-se performance, dramaturgia do 

corpo - imagens em movimento que traduzem o sangue trágico daquele organismo 

ferido porém altivo. A radicalização reside aí.     
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09. (A performance de um século de História) 

 

Imerso e sobre-determinado pela sua cultura (que por seu estado de 
efervescência possibilita o encontro de brechas para a manifestação de 
desvios inovadores) e dialogando com outras culturas, está o artista em 
criação. Ele interage com seu entorno, sendo que a obra, esse sistema aberto 
em construção, age como detonadora de uma multiplicidade de conexões. 
Estamos falando da tendência do processo em seu aspecto social: o percurso 
criador alimenta-se do outro, visto de modo bastante geral.223 

(...) Cada obra ou cada manuseio de determinada matéria estabelece 
interlocuções com a história da arte, da ciência e da cultura de uma maneira 
geral, assim como se remete ao futuro. Em jogos interativos, o artista e sua 
obra alimentam-se de tudo que os envolve e indiciam algumas escolhas.224  

 Nesta grande dança, para escrever (inscrever) o Brasil do século XXI na cena 

a partir da tradução cênica de um romance do início do século XX, há um mundo 

convidado para contar uma nova velha história. Mas como isso acontece? Helena 

Katz, no texto crítico Uso do Corpo é o que constrói a dramaturgia, publicado em 

conjunto com mais quatro ensaios a respeito de Policarpo Quaresma, compara dois 

aspectos da “dramaturgia-Antunes”: um, aquele por ela reconhecido em Macunaíma 

e que, segundo a crítica, inaugurou o que chamou de Teatro Coreográfico de Antunes 

Filho. “Com Macunaíma, a dramaturgia começou a se tornar coreográfica porque 

elegeu a espacialidade como mestre de cerimônia da encenação”, diz ela. 

Poderíamos, desavisados, considerar Policarpo também sob esse aspecto (ou 

somente sob ele), mas Katz estabelece uma diferença fundamental: 

(...) Em Policarpo Quaresma, é o corpo que constrói a dramaturgia, que é 
mestiça de teatro de revista, das bufonerias, irmãos Marx, comédia de 
costumes, Kazuo Ohno, circo e Pina Bausch, dentre outras tantas referências 
igualmente caras a seu diretor. (...)225 

E continua, no parágrafo seguinte: 

(...) Um corpo que não domina somente os deslocamentos e as trajetórias, 
como antes, mas que explora modos não verbais de falar, inventa jeitos de se 
fazer presente e, assim, vai fazendo a peça acontecer a partir dele.226   

 
223 SALLES, 2006: p.34. 
224 SALLES, 2006: p.36.  
225 AUGUSTO, César; KATZ, Helena; LIMA, Mariângela Alves de; MERTEN, Luiz Carlos; NETO, Dib 
Carneiro; RIOS, Jefferson Del. Policarpo em cinco olhares. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 de 
abril de 2010. Caderno 2. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-
cinco-olhares,535809.  Acesso em 15 MAI 2021.  
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 Percebe-se, nesta última citação, que Katz não desconsidera a presença desta 

dramaturgia do espaço neste espetáculo. Policarpo Quaresma é, compreendo, um 

espetáculo de interdependência entre a palavra escrita (e falada), que responde pela 

tradução do romance para a cena (mas que não se sustentaria sozinha num 

espetáculo com a assinatura deste encenador), e a maneira como o artista resolve 

expressar, para além da palavra falada, a sua leitura do autor original. Numa espécie 

de revezamento cênico, essas duas instâncias dialogam (palavra e performance), 

entram em crise, se complementam. Na fricção, a atualização de um país, através da 

sincronização da obra original. Os números performativos são a tinta da caneta grifa-

texto que explode nas mãos da criança.    

(...) (Tadeusz Kantor, grifo do autor) considera o texto de teatro como uma 
síntese da realidade com a qual deve contracenar. Nesse sentido, o 
dramaturgo é sempre um parceiro com quem se joga, e nunca o autor de uma 
peça a ser interpretada em cena com a maior fidelidade possível. (...) 227 

No que concerne à história propriamente dita, e contada resumidamente no 

palco, através da dramaturgia adaptada, encontramos familiaridade, naquelas 

interpretações, que remetem, como Katz citou, à velha comédia de costumes (que 

soariam anacrônicas não fosse uma proposta - o  diálogo com uma performatividade 

contemporânea em sentido irônico, o que lhe confere propósito e novo significado). O 

encontro entre referências, neste caso, acontece, enquanto cuidadosa escolha, no 

auxílio de traduzir, esteticamente, através do resultado estético deste encontro plural, 

esta leitura atualizada do encenador. Não encontramos esta atualização na própria 

dramaturgia, penso, no sentido de que não há grandes liberdades - digo, na própria 

palavra de Lima e na organização da narrativa - ali, enquanto procedimento, creio, 

para além de Antunes considerar esta dramaturgia um roteiro mais ou menos didático, 

impossível de dispensa, já que é ali que o público vai conhecer o “assunto”, o “do que 

se trata”, e atualizar, junto do encenador e equipe, aquele conteúdo - no sentido 

crítico, o seu país, o seu mundo. Esse didatismo entrega o respeito de Antunes pelos 

autor. Antunes foi um diretor amante da palavra, não teria ele dedicado anos ao 

desenvolvimento de uma técnica para que ela fosse enunciada da melhor maneira 

possível. No entanto, o seu teatro se define também pelo que Katz chama de 

 
de abril de 2010. Caderno 2. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-
cinco-olhares,535809. Acesso em 15 MAI 2021. 
227 FERNANDES, MILARÉ e SUCHAN, 2015: p.101. Citação a partir do texto Kantor no limiar do teatro, 
de Sílvia Fernandes, presente no livro-catálogo da exposição.    
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dramaturgia do espaço (e do corpo). Aquilo que, para além da palavra, carrega da 

história, responde por aquilo que talvez, neste caso, no palco desse artista 

contemporâneo, a palavra dita não desse conta sozinha - o corpo do artista é o 

repositório da modernidade, o baile,228 Ettore Scola. Seria uma cena de confrontos: 

texto x performance? Seria uma cena de comunhão entre texto e performance? A 

performance, nessa cena, é a erupção da palavra barretiana, quando de suas 

palavras encontrarem um mundo inflacionado de significados e vazios de significados.   

Para Kantor, o conflito entre elementos de composição do teatro funda-se, 
especialmente, no processo de tensão interna que contrapõe a ação do texto 
à ação da cena, consideradas instâncias autônomas, com espaço próprio de 
manifestação.229   

         A contribuição das linguagens, em diálogo, na cena, para além da palavra 

escrita e falada, no palco de Antunes Filho, no sentido desta atualização, penso ter 

sido fundamental. Na ausência do narrador-comentador-crítico do livro, Antunes 

trouxe, percebo, referências-ferramentas estéticas que tornaram-se ingredientes 

contemporâneos importantes no sentido da feitura dessa atualização, obviamente, 

crítica, em que muitos Brasis foram colocados em cena, a partir da lupa antunes-

barretiana. O Brasil atualizado estaria, quem sabe, menos na palavra, em cena 

(embora também estivesse), e mais nos comentários performáticos derivados dela. 

Comentários, ou desdobramentos, que explodem, contemporaneamente, a partir e 

sobre as palavras e acontecimentos da história recontada. E no “entre” estas duas 

manifestações: palavra falada x cena performada sem texto, está, também, a 

contribuição leitora do diretor de teatro.  

Nesse sentido, as referências trazidas para o palco, em substituição à 

presença de um narrador crítico, também parecem ser o instrumento possível e mais 

potente no sentido de deslocar, da palavra para a performance, a natureza fortemente 

crítica daquele autor, ele mesmo vítima das mazelas que denuncia - deslocar e 

ampliar, sugiro. Antunes, que nunca foi um encenador afeito a textos panfletários, 

lançava nos corpos o desafio de devolver ao público este olhar crítico - corpos que 

parecem ter somatizado os dramas, as tragédias de um século, expressando-se 

 
228 Alusão ao filme O baile (1983). Direção: Ettore Scola (1931-2016). 
229 FERNANDES, MILARÉ e SUCHAN, 2015: p.101. Citação a partir do texto Kantor no limiar do teatro, 

de Sílvia Fernandes, presente no livro-catálogo da exposição.    
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sempre em diálogo, em mistura, com humor-ácido e popular. Como escrevi 

anteriormente, Antunes devassa as fronteiras de base realista do romance para fazer 

expor as nossas feridas perenes em guerra e carnaval - crítica que nos fere e encanta 

pelos estilhaços que atingem os nossos sentidos, de imediato: o grotesco e o sublime 

espelhados pelo palco. Antunes espetaculariza Lima Barreto. O que, no romance, é 

dito, enquanto literatura crítica, e revelado, através de momentos líricos, 

impressionistas, de grande beleza, em aspecto documental (um daguerreótipo moral, 

do espírito de um país, de uma cidade), no palco recebe a expressão carnavalizada, 

operística deste diretor. A crítica é ofertada através do desbunde estético, agressiva, 

mas bela. 

As referências. Lima-Kantor.  

O palco de Antunes Filho sempre recebeu as linhas e as cores de artistas e 

gêneros com os quais se simpatizava, aquilo que, de certa forma, o definiam em 

pensamento e forma. Algumas referências importantes, em sua trajetória, tornaram-

se pontuais. Outras, seguiram com ele durante as décadas de criação, como 

podemos verificar em toda a obra de Sebastião Milaré e dos autores-pesquisadores 

que se debruçaram sobre o trabalho desse artista. Falo, aqui, de expressões e 

linguagens artísticas, mídias (não me refiro, agora, aos pressupostos teóricos, sempre 

fundamentais e presentes, nestes processos criativos, envolvendo a todos os 

criadores dos projetos. Ou mesmo das filosofias que deram suporte à sua técnica e 

que foram consagradas em consequente plástica). De forma implícita ou explícita, 

direta ou indireta, elas sempre estiveram próximas, presentes, nessa grande sopa de 

ingredientes tão plurais. Deste caldo referencial, salta, como referência plástica  

assumida, nesta montagem, o nome de Tadeusz Kantor. Ele está na cena de Antunes, 

como forte inspiração, talvez a mais presente, explícita. 

Quando iniciou os trabalhos, Antunes decidiu que usaria como referência para 
montagem o trabalho do diretor Tadeusz Kantor, que se celebrizou por ter 
colocado a morte como tema central de seus espetáculos. Em Triste Fim, 
Antunes e o elenco procuram compreender a dimensão trágica - e cômica - 
do brasileiro na época de Lima Barreto: homens de uma república repleta de 
feridos da guerra do Paraguai, de muleta e em cadeira de rodas. Os festejos 
e os gritos de comemoração ironizam ainda mais a tragédia. (...)230   

A estética fúnebre de Antunes Filho, por exemplo, não esconde a filiação. 
“Fiquei absolutamente estarrecido quando vi A classe morta”, recorda-se o 

 
230 RAHE, 2009: p.91-92. 
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diretor de Macunaíma. “Muito semelhante ao que senti ao ver Kazuo Ohno ou 
Bob Wilson pela primeira vez.”231  

São diversos os momentos em que encontramos o cruzamento entre os 

encenadores brasileiro e polonês. Kantor está ali, por exemplo, enquanto inspiração 

para o maquinário agrícola, enormes e estranhas geringonças do segundo ato do 

espetáculo, quando, segundo a jornalista Nina Rahe, Rosângela Ribeiro, artista 

responsável, teria recebido outra referência para guiá-la no desenvolvimento desses 

projetos: A estranha máquina extraviada, de José J. Veiga. Enormes, confusas e… 

inúteis, de certa forma são a exacerbação estética do universo interno caótico e 

ingênuo do protagonista. O artista polonês também está presente no episódio do 

hospício, como indicado ainda por Nina, passagem que, ainda no período de ensaios, 

“era chamada pelo grupo de “cena do Tadeusz’”.232 E nas plásticas representativas 

da guerra. A estética e filosofia do europeu foram a expressão escolhida pelo 

encenador brasileiro para traduzir, cenicamente, os horrores dos conflitos bélicos que 

envolveram o protagonista do espetáculo, trazendo aos palcos dezenas de bonecos-

vítimas de conflitos, que foram misturados aos “soldados de carne e osso” que 

desabavam, juntos, sob o palco-trincheira- cemitério do Anchieta, ao mesmo tempo 

que o cortejo de mulheres-familiares destes entes assassinados desesperam-se em 

uma das performances mais exuberantes deste título. Manequins, que foram marca 

plástico-filosófica daquele artista mas que, na cena do brasileiro, estariam 

apropriados com alguma diferença de contexto e conceito.   

(...) Kantor se utiliza da metafísica e dos arquétipos, assim como Filho. 

Kantor, apesar de negar o realismo, se usava dos seus conceitos, não no jogo 
dos atores, mas na discussão dos temas nos seus espetáculos – como a 
guerra e as mortes resultantes desta. Quanto ao expressionismo de Filho, veio 
de outro polonês, Zibgnew Marian Ziembinski, mais focado em um 
expressionismo com jogo realista (como na montagem de Vestido de Noiva, 
em 1943), e não como Kantor, um expressionismo com tons simbolista e 
surrealista. 

O tema da morte é frequente em Kantor - seja pelo relato das guerras 
mundiais, seja pela busca do teatro ideal – o teatro da morte. Acreditamos que 
essa busca de respostas na morte venha do fato que Kantor viveu em um país 
que foi destroçado por duas Guerras Mundiais, e viu os resultados posteriores 
das guerras – a desgraça e a ausência da vida, logo, a morte serve como 
elemento que choca e leva a reflexão da plateia. Já para Filho, que vive e faz 
teatro no Brasil, apesar de não ter passado por um período de guerras como 

 
231 MENEZES, Maria Eugênia de. O grau zero de Tadeusz Kantor. Teatrojornal, São Paulo, 12 de 
agosto de 2015. Leituras de Cena. Disponível em: https://teatrojornal.com.br/2015/08/o-grau-zero-de-
tadeusz-kantor/. Acesso em: 29 JUL 2021.  
232 RAHE, 2009: p.92. 

https://teatrojornal.com.br/2015/08/o-grau-zero-de-tadeusz-kantor/
https://teatrojornal.com.br/2015/08/o-grau-zero-de-tadeusz-kantor/
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Kantor, mostra os problemas políticos e sociais do país, levando a platéia a 
reflexão.233 

 No teatro da morte das utopias, de Antunes, no entanto, Kantor não está 

sozinho, deglutido, de certa deformado. De tantas citações possíveis, gostaria, para 

finalizar, de versar sobre Visconti, maestro do movimento, no cinema (como também 

na direção de óperas), marca que considero, assim como parte da crítica, bastante 

presente nesta encenação, emprestando a ela, além de elogiada plástica, movimento 

e leveza, da maneira exuberante como esse artista dos palcos sabia construir como 

poucos. Em texto publicado no site da SP Escola de Teatro, Cássia Navas 

brevemente nos relata o impacto positivo causado ao assistir às longínquas 

montagens de Macunaíma e Romeu e Julieta (outra direção icônica de Antunes Filho, 

em 1984).   

(...) Macunaíma (...) era uma aparição, uma epifania de gente da cena. Assisti 
várias vezes da plateia e depois pendurada no balcão (acho que uma frisa do 
Theatro São Pedro/SP), prestando atenção no desenho que restava do 
conjunto, impresso no branco, na retina e no palco. Já tinha olhos para analisar 
a dança que resta em e de cada corpo.234  

 Dança.235 

O rastro era reto e barroco, mistura de moderno com um Brasil tropical de São 
Paulo. Depois, muitas cenas que nos apresentaram, todas de um apuro e 
profissionalismo sem par, até o presente, que foi o seu “Romeu e Julieta” 
(1984).236 

 Rastro. 

Na roda-que-roda conduzida por Julieta, havia uma parada para a suspensão 
de um momento de arte, arena de dança (e de teatro).  

 Roda-que-roda. Suspensão. 

Coloquei uma série de fotos desta peça no livro “Imagens da Dança em São 
Paulo” (IDART/IMESP, 1987). Pouca gente entendeu e perguntavam: “O que 

fazem fotos de teatro em um álbum de dança?”.237  

 Álbum de dança. 

 
233 MONTEIRO, 2019: p.129.  
234 NAVAS, Cássia. Antunes Filho por Cássia Navas. SP Escola de Teatro. São Paulo. Disponível em 
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas. Acesso em 29 jul. 2021.   
235 Grifos em negrito do pesquisador, destacando palavras do texto de Cássia Navas.  
236 NAVAS, Cássia. Antunes Filho por Cássia Navas. SP Escola de Teatro. São Paulo. Disponível em 
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas. Acesso em 29 jul. 2021.  
237 NAVAS, Cássia. Antunes Filho por Cássia Navas. SP Escola de Teatro. São Paulo. Disponível em 
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas. Acesso em 29 jul. 2021.  

https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas
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Para mim, era (e é) dança. Quem concordava com a inserção, só acenava a 
cabeça – sem palavras –, gesto de silêncio sonoro, como em apoio tácito ao 
registro de um momento inaugural: dança feita por atores, linda, fluída, 
gigante.238 

 Dança feita por atores. 

Pina Bausch (1940-2009), perguntada sobre “o que, de fato, fazia”, um dia, 
 respondeu que fazia teatro dançado por bailarinos.239 

Nos espetáculos de Antunes Filho onde a coralidade trágica ou festiva 

encontrava um palco-nu-tela em branco, seja qual for o aspecto indicado por Helena 

Katz, dramaturgia de corpo e/ou espaço, o que, talvez, possa ser dito, é sobre a 

condição, deste trabalho, de dança executada por atores. Vórtice, trupe cigana que 

percorre o mundo desde o primeiro tempo, antes dele, impossível precisar. Maestro 

do movimento, amante da dança, do cinema e das plásticas, apaixonado pela aldeia 

dos homens, esse coro seria a massa onde a sua paixão seria moldada, organismo-

metamorfose-travelling. Fellini-Visconti? O Gattopardo240 à brasileira, o baile das 

velhas cadeiras de ferro enferrujadas podem estar a traduzir o desalento de dois 

grandes artistas: um brasileiro, menino arisco da Bela Vista, herdeiro de seus 

professores europeus de teatro (mas não só - um corpo deitado e inerte lambe as 

tintas dos tetos dos museus de fora) - e um italiano, polêmico artista, não somente 

cineasta como diretor de óperas. Não interpreto Antunes Filho enquanto um homem 

pessimista. Pelo contrário, foi das pessoas mais ativas, proativas que conheci. Sua 

insatisfação era elaborada em sua arte. Mas Policarpo não poderia não encontrar o 

seu triste fim, na cena - uma finalização melancólica e grave que atravessou as 

circunstâncias do romance agregando conteúdo histórico posterior à publicação do 

livro. Diferentemente do romance, quando, à maneira realista, temos a sobrinha do 

protagonista tentando livrar o nosso decepcionado herói da condenação e, sendo 

nisso infeliz, realiza um discurso de alguma maneira esperançoso, em suas 

derradeiras linhas,241 na cena dos cem anos posteriores, contradizendo-a (quem sabe 

 
238 NAVAS, Cássia. Antunes Filho por Cássia Navas. SP Escola de Teatro. São Paulo. Disponível em 
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas. Acesso em 29 jul. 2021.  
239 NAVAS, Cássia. Antunes Filho por Cássia Navas. SP Escola de Teatro. São Paulo. Disponível em 
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas. Acesso em 29 jul. 2021.  
240 Alusão ao filme O leopardo (1963). Direção: Luchino Visconti (1906-1976).  
241 BARRETO, 2020: p.241. Destaco a nota de leitura de Douglas Tufano, referente a esta passagem 

final do romance: “Ao referir-se aos selvagens e depois a bondes, carros e locomotivas, Olga se lembra 
que existe História, de que as coisas mudam, se transformam. Com isso, ela insinua esperança em 
um país mais justo no futuro, em que outros “Quaresmas” possam lutar por seus sonhos sem encontrar 
o mesmo triste fim de seu padrinho.” 

https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas
https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/antunes-filho-por-cassia-navas
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contradizendo o próprio escritor), nosso protagonista derrotado “desaparece” diante 

de nossos olhos, coberto por tecido preto, num silêncio de túmulo, palco mal 

iluminado, enquanto uma estropiada brasileira gira ao fundo, com o seu defunto-

boneco. Antunes coloca à mostra o que não lemos explicitamente no romance, onde 

o escritor prefere encerrar suas linhas de outra forma, representado por sua 

personagem mais lúcida, madura, generosa e íntegra. O fiel triste fim, mostrado, 

espetacularizado (em lente de aumento de sua  tragicidade performada), no entanto, 

observado e compreendido dentro deste organismo espetacular - a encenação, ativa 

e firme como o seu encenador, parece nos oferecer menos um documento de óbito 

da esperança em tempos melhores e mais um convite ao movimento, ao trabalho, à 

transformação, a comprovação do poder da arte e do teatro enquanto um agente, um 

gatilho para o pensamento, de elaboração, de reelaboração. Mas a partir da 

destruição da utopia. Um alerta. Mais um alerta.  

  Voltando a Visconti. Citado por Luiz Carlos Merten no corpo crítico de 

Caderno 2,242 prefiro, aqui, ao invés de verticalizar a pesquisa sobre os paralelos 

estéticos entre ambos, encerrar este capítulo com citações de fragmentos de uma 

interessante entrevista de Salvador López Arnal com Andrés de Francisco, doutor em 

filosofia e professor titular da Universidade Complutense de Madrid, sobre o cineasta, 

publicada no site Carta Maior. Nele, conhecemos, a partir das respostas de Andrés, 

a forma de pensar o mundo do grande artista, a partir do seu contexto biográfico, que 

me fez encontrar certa correspondência com a atualização da obra de Lima nos 

palcos, quando Antunes parece não ter endossado as linhas finais do livro a respeito 

de alguma esperança na modernidade, já que a testemunhou, diferentemente do 

autor do romance. 

(...) Vejo a modernidade com os olhos aristocráticos do príncipe de Salina, 
como um mundo dominado por interesses mesquinhos e pela vulgaridade do 
materialismo burguês e capitalista. Mas Visconti também interpreta a 
modernidade como algo frágil, ameaçado pelo caos (...). (...) Acredito que 
Visconti tinha muitas dúvidas sobre a força da modernidade.(...)243  

 
242 AUGUSTO, César; KATZ, Helena; LIMA, Mariângela Alves de; MERTEN, Luiz Carlos; NETO, Dib 

Carneiro; RIOS, Jefferson Del. Policarpo em cinco olhares. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 de 
abril de 2010. Caderno 2. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,policarpo-em-
cinco-olhares,535809. Acesso em 15 MAI 2021.  
243 FRANCISCO, Andrés de. Visconti: grande entre os grandes. [Entrevista concedida a] Salvador 

López Arnal, [publicada em matéria de] Léa Maria Aarão Reis. Carta Maior, 05 dez 2019. Disponível 
em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cinema/Visconti-grande-entre-os-grandes/59/45995. 
Acesso em 29 jul. 2021. 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cinema/Visconti-grande-entre-os-grandes/59/45995
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(...) Quando se trata do futuro, Visconti não era muito otimista. Não. Visconti 
pertence a uma geração que conheceu o fascismo em primeira mão, e não 
pôde se empolgar com o desenvolvimentismo do pós-guerra. Ele olhava o 
mundo da perspectiva da decadência, sem muita esperança, com nostalgia. 
Por isso, certamente, o seu fascínio por personagens derrotados, sucumbidos 
e superados.244    

Sobre o destaque para a “decadência”, no título de seu livro, pelo qual a 
entrevista se justifica, Visconti e a decadência, Andrés responde ao entrevistador: 

(...) decadência (...) dos ideais, que muitas vezes são derrotados pelo ser, que 
pesa muito, ou pelo destino, que faz seu trabalho.245 

 No entanto, penso que, embora em concordância (assim interpreto) com o 
olhar trágico do cineasta sobre a condição da modernidade, manifestado em seu 
teatro, quando o seu Policarpo Quaresma responde tragicamente pelo seu 
visionarismo - Antunes preferiu, a partir e para além da cena, correr os riscos, sempre, 
mantendo-se em utopia até o fim (ao menos no que se refere à fé que depositava no 
poder transformador da cultura sobre o homem e sobre a coletividade. Por isso e para 
isso dedicou a vida).  

Em primeiro lugar eu quero dizer que eu gosto de personagens picarescos. 
Eu adoro, porque eles são visionários, têm um pouco de Dom Quixote. Eu 
gosto das coisas exacerbadas. Eu gosto do Herzog, do Ibsen. São viagens de 
quem acredita em utopias, embora na maioria das vezes desemboquem na 
tragédia. Sempre se precisa tomar cuidado com a utopia porque a grande 
verdade é também trágica, leva à grande tragédia.246  

 

 

 

   

  

 
244  FRANCISCO, Andrés de. Visconti: grande entre os grandes. [Entrevista concedida a] Salvador 
López Arnal, [publicada em matéria de] Léa Maria Aarão Reis. Carta Maior, 05 dez 2019. Disponível 
em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cinema/Visconti-grande-entre-os-grandes/59/45995. 
Acesso em 29 jul. 2021. 
245  FRANCISCO, Andrés de. Visconti: grande entre os grandes. [Entrevista concedida a] Salvador 
López Arnal, [publicada em matéria de] Léa Maria Aarão Reis. Carta Maior, 05 dez 2019. Disponível 
em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cinema/Visconti-grande-entre-os-grandes/59/45995. 
Acesso em 29 jul. 2021. 
246 RAMOS, 2012: p.103. Entrevista de Antunes Filho para Ramos. 
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10. (Nova despedida) 

 

  Este fragmento não se pretende realista em sua forma. O que vou descrever 

não precisa da legitimação de cenários. 

O pesquisador caminha pelo corredor que separa a cenografia da sala de 

ensaios do sétimo andar. Ouço as vozes das conversas cotidianas. É começo de 

tarde. Dos anos que ali esteve, poucas foram às vezes que encontrou o encenador, 

naquele horário, solitário, em seu salão, sempre muito povoado durante os dias. Meus 

olhos-câmera flagram, da pequena janela de vidro circular no centro da porta, porta 

“de corredor de navio”, o velho mestre, esparramado em sua poltrona de couro. Mira, 

ele, como um projetor, o palco quase nu. Ali estão, somente, uma antiga e grande 

boneca, em pé, e algumas flores artificiais, em uma das extremidades da boca de 

cena. Naquele breu da cena estão sendo desenhadas, a partir da mente do criador, 

as primeiras imagens de Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. As meninas 

afogadas. 

Noite da estreia de Policarpo Quaresma no Teatro Anchieta. Antunes está no 

escritório do sétimo andar. Estou dentro do salão de ensaios, sentado diante de uma 

instalação cenográfica: uma mesa. Sobre ela, uma cadeira, flores artificiais. 

Espalhadas pelo chão, inúmeras impressões realistas de baratas em folhas brancas 

de papel sulfite. É a caracterização de um exercício do projeto Prêt-à-Porter que estou 

construindo. Tenho diante de mim um túmulo metafórico (o exercício cênico trata de 

um homem que visita apartamentos em exposição, à procura de um lugar ideal de 

onde se atirar, enquanto um corretor de imóveis monologa infinitamente a respeito 

das benesses do local, sem perceber a dor do outro. A mesa, em questão, seria o seu 

futuro túmulo). O pesquisador, na época também ator, percebe um vulto na mesma 

janelinha que, anos atrás, viu o seu diretor em posição invertida, criando. Antunes 

desaparece rapidamente. Somente agora, ao escrever estas linhas, é que percebo a 

“coincidência”. Nós dois flertando com a finitude e a dor, procurando vencê-las através 

do teatro, da beleza da criação. Nossas duas criações versavam sobre a finitude.  

Mas logo desmontei o meu brinquedo para verificar como estavam indo as 

coisas lá embaixo, com Policarpo recém-nascida. Desço até o teatro, com o 

espetáculo já adiantado. Abro com cuidado as cortinas das saídas de fundo da plateia 

que, lotada, está hipnotizada com o que testemunha. Não me lembro exatamente em 

qual momento chego, mas a beleza da performance me golpeia. Me cala o espírito. 
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Se não foi exatamente fácil assistir ao espetáculo que desejava ter participado, na 

época, também não foi impossível. A beleza de sua criação me distraía da mágoa, 

arrancava ela de mim. Retornei ao CPT, ansioso, para revelar a Antunes o sucesso 

do que vira. Posteriormente, grande parte da crítica foi bastante entusiasmada. Se 

não foi o seu último espetáculo (ele ainda criaria por anos), talvez tenha sido o último 

onde pudemos reconhecer a evolução de características marcantes de sua plástica, 

o Brasil belo e terrível explodido em lirismo, o seu coro-aldeia-mundo-crítico não 

encontrando amarras para existir. Lima Barreto e sua obra-prima estavam ali, 

transmutados, subvertidos, contemporâneos. Vivemos muitas coisas naquela torre 

exigente. Grudei, em algum momento, fui grudado, como crisálida, em uma daquelas 

janelas altas, muito jovem, e as fúrias de uma natureza poética me deformaram e 

formaram, durante anos, inseto que voa tendo em suas asas as cores naquela 

cenografia misturadas. Desço novamente, muito tempo depois, as escadas em 

direção ao teatro Anchieta, no subsolo daquele edifício. O objeto desse estudo morreu 

há dois anos. Provoco as tábuas de madeira para que respondam com seus estalos 

de quem ninava os sonhos grandiosos de todos os artistas que aqui estiveram 

reinventando as coisas da vida. Assim que dou os meus primeiros passos em direção 

ao centro, aquele mesmo menino do início de tudo, o Zequinha, avança sobre mim, 

como um guardião atento e preparado para expulsar corpos estranhos. Mas assim 

que olha nos meus olhos, nos reconhecemos, ele se desarma. Ele some em 

reticências... 
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11. (Considerações finais) 

 

Já não acreditamos nesses falsos fragmentos que, como os pedaços de uma 
estátua antiga, esperam ser completados e reagrupados para comporem uma 
unidade que é, também, a unidade de origem. Já não acreditamos numa 
totalidade original nem sequer numa totalidade de destinação. Já não 
acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva, que pretende 
pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Só acreditamos em 
totalidades ao lado.247 

(...) São todos esses elementos, articulados entre si, que compõem uma 
espécie de máquina, cujo modus operandi é definido por incessantes 
autotransformações - uma máquina que trabalha para reconfigurar a nossa 
maneira de enxergar o mundo, levando a realidade cotidiana a transcender 
seus limites e a mostrar o seu lado outro, irreal, impossível.248  

 Este projeto partiu de um tema, em específico: a teatralização de um romance, 

Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, realizada pelo encenador 

brasileiro Antunes Filho, em 2010 - processo idealizado e iniciado alguns anos disso. 

Mas ele explodiu em muitas direções (sem perder a referência, no entanto): primeiro, 

porque Antunes foi um dos mais importantes encenadores contemporâneos, no 

sentido de trazer para a cena uma multiplicidade de mídias e referências, implícitas 

ou explícitas ao espetáculo. Isso significa que, já no início dessa pesquisa, muitas 

janelas se abrem para muitas paisagens e, estudioso que era da filosofia moderna e 

contemporânea, preferia abraçar a soma, os atravessamentos, que as dicotomias; 

segundo que, para compreendê-lo enquanto teatralizador, precisei ampliar o escopo 

da pesquisa para a sua trajetória artística, compreendê-lo através da maneira como 

lidou com a própria história, como a construiu, a partir de uma personalidade inquieta, 

exigente, questionadora. Não seria possível olhar somente para este espetáculo. Nem 

somente para a sua plástica que era também derivada de um método para o 

desenvolvimento do ator criador. A partir da compreensão, não do “todo”, pois não 

acredito que isso pudesse ser possível, mas do que foi possível observar dessa 

biografia artística, creio ter conseguido olhar para Policarpo com mais ferramentas de 

compreensão.  

Mas a “metamorfose ambulante” Antunes Filho, apesar da imensa disciplina 

de sua escola, era o tal construtor de castelos que, sabia, se precisasse, destruiria 

 
247 FERNANDES, MILARÉ e SUCHAN, 2015: p.125. Gilles Deleuze e Félix Guattari, em citação 
publicada por Ricardo Muniz Fernandes na abertura de seu texto Potência Motriz. 
248 FERNANDES, MILARÉ e SUCHAN, 2015: p.13. Fragmento de texto assinado por Jaroslaw 
Suchan e Ricardo Muniz Fernandes para o mesmo livro-catálogo. 
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para começar tudo de novo, se assim compreendesse ser necessário. Um homem 

com a energia voltada para o futuro, sem pudores para revisões sobre o seu olhar 

para o mundo. Isso implicava uma convivência movimentada com esse criador. 

Especialmente porque era conosco e a partir de nós que ele poderia construir os 

castelos, florestas, mares todos que desejava. Mundos! Portanto, a pressão era 

grande. A vida se tornava aquele lugar. Foram quase dez anos, para mim. Minha 

carne talvez tenha compreendido aquele movimento até mesmo antes da razão. A 

mente. Isso posto, afirmo, com fé, que essa compreensão sensorial, tenha contribuído 

para uma escrita aberta, uma literatura provocada por aqueles processos todos (vivi 

muitos, com muitos elencos. O dentro da cena e o bastidor) - uma literatura 

provocada! Se o principal pesquisador desse artista, Sebastião Milaré, seu amigo 

pessoal, criou uma primorosa obra literária sobre a sua história ( e sobre o teatro 

brasileiro moderno, diga-se) de maneira bastante informacional, quase jornalística, 

riquíssima em detalhes, pude desmontar aquele quebra-cabeça, e tantos outras 

referências bibliográficas e audiovisuais, para construir uma performance escrita que 

olhou para esse passado remoto, olhou para esse passado recente onde está 

Policarpo, e onde estive, mas no momento em que esse pesquisador que escreve, o 

faz atravessado, como todos nós, por uma grave pandemia que nos arrebenta a fina 

pele de vidro de qualquer ilusão de segurança, de certeza, esse corpo, esse espírito 

comandou uma escrita que eu não esperava, mas que se fez legítima, urgente, 

verdadeira. Se fez como deveria ser, porque outra não me foi possível.  

Nesse período, olhar para o passado, remoto ou recente, foi uma experiência, 

digamos, diferente. Porque estamos no entre (sempre estivemos, mas não há ilusões, 

como havia, onde se esconder por detrás, se esconder pela linguagem, fingir se 

esconder. Nem quereria. Não mais desejo, se já desejei. As zonas de conforto). Por 

isso esse texto solicita o presente, porque é o espaço possível. Alguém que confronta 

a pesquisa com esse novo mundo ferido. E, desse confronto, uma outra interpretação. 

A memória e a ferida aberta, juntas. Se houve um ponto central, enquanto conclusão, 

por experiência, que essa escrita me provou, sobre a análise de um objeto específico, 

objeto artístico, de criação, é que ele não começa e não termina em si mesmo. Ele 

não é completo, nem mesmo o objeto do passado. Não é terminado. O próprio 

exercício de forçar a lembrança de uma vivência, ou da leitura de matérias de jornal 

da época do espetáculo, a conversa com colegas de grupo, promove a 

ressignificação, uma compreensão outra, uma leitura outra, leituras outras da coisa. 
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Aquele espetáculo já não é o mesmo. Quem o observa tem mais de dez anos de 

vantagem. Seus criadores, o romancista e o teatrólogo, estão mortos. E nós olhamos 

para os dez anos atrás com as lentes deslocadas pela crise do mundo.  

Obedeci, portanto, enquanto escritor, a esta força geradora que criou a partir 

do olhar sobre uma obra, mas um olhar que se abriu. Sim, este trabalho foi sobre 

Policarpo Quaresma, exatamente porque não se fixou sobre ele, porque olhou a sua 

história pregressa e olhou o seu futuro, voltando a atenção para ele, mas enquanto 

passagem que foi. Um ponto, no tempo e no espaço, por onde passou a flecha do 

arqueiro zen. Essa escritura, antes de se fechar em si mesma, para mim, enquanto 

pesquisador, é um convite para a pesquisa sobre processos criativos por um 

paradigma libertador, de abertura, do exercício de uma linguagem viva, fragmentada, 

se tiver que ser, vibrante. Certa vez, Antunes Filho me pediu que eu escrevesse uma 

breve biografia de Nelson Rodrigues para o programa de uma peça sua. Informações 

sobre o autor são muito vastas e acessíveis. Sofri, porque foi exatamente o que 

encontrei: informações. Mas eu desejava outra coisa, e não sabia o que era. Até que 

encontrei, no acervo do CPT, uma gravação de uma entrevista do dramaturgo, 

falando sobre sua infância e juventude, um papo sobre amenidades que jamais 

esperaria. Ali, ouvindo o artista falando sobre qualquer coisa que não fosse aquilo já 

conhecido sobre ele (e até mais relevante), o encontrei. E pude escrever, a partir daí, 

sentindo-me legitimado, inclusive a repetir as informações batidas sobre sua biografia. 

Mas precisava ir além da coisa. 

Onde e o que é este além?   

Cinesesc. Assisti ao filme inteiro acreditando estar processando aquela obra 

de arte de certa maneira incólume, preservado - distanciado, frio. O cavalo de Turim. 

Quantas horas? Os créditos subiram e o dique se rompeu. Eu não sabia que Antunes 

estava na mesma sessão. Saí aturdido da sala e encontrei ele e Marcos de Andrade 

juntos, com os olhos vermelhos, rentes à porta. Todos espantados com o que 

tínhamos acabado de testemunhar. Nem sei se comentamos alguma coisa. Ou se foi 

somente isso. Espanto. 

Quando a imagem de Antunes me vem à mente, eu o vejo na plataforma do 

metrô Consolação. Curioso, porque não me lembro de tê-lo visto ali, em vida. É só 

uma imagem. Um homem a espera de um trem. Um homem que não gostava de 

carros. Gostava de andar, gostava da cidade.  
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Eu gosto de andar. Eu gosto da rua. Eu abomino a solidão dos carros. A solidão 

caminhante, essa sim, câmera que está no jogo, que entra na água para filmar. Vida 

de carro me soa a separação.  

O que via o personagem de Cães Errantes nos 13 minutos em que 

contemplava a parede com os restos de uma pintura, cheia de pedras (acho), no 

térreo do prédio em ruínas em que morava com os filhos pequenos? 13 minutos nos 

quais alguns trens cortavam a película. O prédio era vizinho de uma linha de trem. E 

víamos este homem vendo algo, da ruína. O que? E quem estava com ele. Imóveis, 

sem texto. 

SEM TEXTO!  

Eu desejava resgatar aquele caderno sobre Clarice do Moreira Salles que o 

encenador me deu e eu emprestei pra alguém, que diz que não sabe onde o livro foi 

parar. A mesma coisa com um Joyce português que sumiu nos ensaios de Quixote, a 

capa vermelha. Ninguém viu. Mas agora creio não desejar mais.  

Minha experiência no Centro de Pesquisa Teatral teve um fim no início (o aluno 

chora ao ser dispensado, no ponto de ônibus da Rua da Consolação, de volta prá 

casa). Teve fim que era início. Não teve começo-começo.  

O teatro de minha memória não tem paredes (comecei a assistí-lo pelo Prêt-à-

Porter 4, no saguão do Sesc, aquela coisa meio Dogville - as atrizes em cena, os 

carros passando por detrás das janelas de vidro, o segurança do Sesc, indiferente à 

cena (parecia), e o público convivendo com aquele teatro esquisito feito ao lado de 

uma lanchonete fechada.  

Mas eu tentei escrever essas linhas, no começo, contando com paredes. Mas 

elas não estavam lá, desde o começo. Fixei folhas onde não havia espaço. Então não 

as fixei. 

E o palco é esse, é virtual. 

Aceitei a minha escritura respaldada pelo desmonte.  

Alicerces, sim, mas agarrados feito raízes de árvores milenares sobre a pele 

da Terra? Não, nada. O alicerce é quântico? A mente, enquanto se medita. 

Um texto híbrido parte história, parte lembrança, parte meu, pedaços dos 

outros, Antunes costura sem costurar. Costura frouxa. Abertura, espaços para o ar 

poder passar, o universo todo poder passar.  

(Eu vou apagar esse parágrafo: arrebento linhas. Desamarro os sapatos. 

Caminho descalço me cortando. O sangue de meus pés se misturam com o sangue 
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do cervo). Pausa para o segundo fim. A citação do início dessas considerações 

despenca e paira aqui, pois a cola envelheceu: 

“Já não acreditamos nesses falsos fragmentos que, como os pedaços de uma 
estátua antiga, esperam ser completados e reagrupados para comporem uma 
unidade que é, também, a unidade de origem. Já não acreditamos numa 
totalidade original nem sequer numa totalidade de destinação. Já não 
acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva, que pretende 
pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Só acreditamos em 
totalidades ao lado.” 

 Despenca de novo e paira aqui: 

“Já não acreditamos nesses falsos fragmentos que, como os pedaços de uma 
estátua antiga, esperam ser completados e reagrupados para comporem uma 
unidade que é, também, a unidade de origem. Já não acreditamos numa 
totalidade original nem sequer numa totalidade de destinação. Já não 
acreditamos na grisalha de uma insípida dialética evolutiva, que pretende 
pacificar os pedaços arredondando suas arestas. Só acreditamos em 
totalidades ao lado.” 

 Comecei este trabalho recriando, no palco, um coro referencial - tanta gente 

que nem caberia num teatro. E tanta gente não coube, mas elas estavam nessa 

história e não poderiam não ser convocadas. É que não existe a história de um 

homem. O trabalho de Sebastião Milaré, meu principal objeto de pesquisa no estudo 

, foi prova disso. Há todo um teatro ali, naquele livro não só o teatro de um homem, 

apesar do foco. E, mesmo entre dois homens, um escritor, e um encenador (também 

escritor), tantos corpos e tantas palavras, tantos pedaços descompromissados de 

qualquer obrigatoriedade de corresponderem a um corpo harmônico, uma voz em 

uníssono, ao desenho harmônico dessa totalidade. Porque daqui, daqui desse 

espaço, não parece ser possível isso. E mesmo fora desse espaço - me lembro de 

outra imagem dada por Antunes em alguma daquelas tardes de ensaio: quando você 

opta por alguma coisa, todas as outras possibilidades continuam a existir, em algum 

lugar, ou num lugar que não deve ser chamado de lugar. Uma palavra, uma frase, 

deve conter todas as outras. Os teatros são construídos sobre teatros maiores. 

Boneca russa ao contrário. 

Esta escrita performática foi uma experiência concreta e inevitável, que partiu 

do objetivo da compreensão de como um escritor do palco leu um escritor de livros, a 

partir da leitura de um pesquisador-ator-diretor. Alteridades. Começou como o estudo 

de um objeto, entendeu-se que o objeto é processo, linha contínua - nem linha. 
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A estrada percorrida pela motocicleta-Policarpo não foi linha nem curva, ela 

correu para muitas direções.   

Agora este “livro” com as páginas arrancadas será lançado ao espaço sem 

gravidade. E assim ficar, em impermanência. 

“Audi, você está indo embora num dia 9!” 

Longa Jornada Noite Adentro. Preciso terminar. 

Estou fechando o CPT, chove. Esqueci de trazer o guarda-chuva, mas, que 

sorte!, encontro um em meu armário. Tomo emprestado sem conhecer o dono. Fecho 

a porta do escritório. Desço do ônibus perto da Estação Paraíso. A água cai com 

peso. Abro correndo o guarda-chuva salvador, e descubro que ele está quebrado. 

Conto ao encenador essa história no dia seguinte. Ele ri feito criança e revela que fez 

de propósito e gargalha feito aquele menino do começo. Rimos, eu, você, e a Lígia. 

Deixe estar. Esta imagem abaixo é um registro do meu acidente. Não, não é. É 

Tadeusz Kantor, sob o mesmo objeto que encontrei no armário. Não, não é.   

(Deletei a imagem. Era o Kantor diante da destruição de objeto semelhante). 
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13. (Anexo)  

1. Lee Taylor, criador de Policarpo em Policarpo Quaresma. 

(Depoimento via audios de Whatsapp em 05 de outubro de 2020, perguntado sobre 

como foi a criação da cena do sapateado em Policarpo Quaresma) 

Realmente é uma cena que eu tive um cuidado e uma preocupação técnica e 

estética que eu não havia tido com nenhuma outra cena, pois nenhuma tinha me 

demandado tanto. O Antunes me fez um pedido para resolver como a personagem 

iria sair de cena. Ele falou: “O final dessa cena você resolve, vê um jeito aí de você 

sair de cena”. Então, eu percebi que ele havia me confiado uma importante tarefa e 

me atribuído uma responsabilidade de criador da cena, não apenas de intérprete da 

personagem. O Antunes me deu essa liberdade de criar uma saída de cena, que eu 

transformei em uma outra cena. Naquele momento ele tinha encenado uma cena com 

um coro que matava formigas. Aí eu pensei: Eu posso fazer a introdução dessa 

matança das formigas. Então, eu comecei a pesquisar o Fred Astaire porque 

identifiquei aquela referência na cena do coro e achava que a minha cena introdutória 

deveria ter um traço estético e não simplesmente a personagem pisando no chão 

matando formigas. Eu queria criar uma coreografia. Comecei a pesquisar o Fred 

Astaire e vislumbrei um resultando que poderia ser bem potente cenicamente. Fui 

segurando o Antunes, porque ele queria sempre que eu mostrasse a saída de cena 

o mais breve possível, para seguir adiante com a encenação. Fui segurando ele 

porque eu precisei ter aulas de sapateado, para começar a criar, aprender e ensaiar 

a coreografia. Aí eu me lembrei de uma amiga, professora de dança, que mora na 

cidade de Campinas, interior de São Paulo. Eu tinha uma moto na época e comecei 

a ir até Campinas para fazer as aulas de sapateado, porque ela me ofereceu as aulas 

de graça. Não sabia nada da técnica do sapateado, então precisei aprender e treinar 

muito. Então, para que eu conseguisse executar a cena como eu imaginava, percebi 

que iria demorar um tempo, pois eu não queria mostrar para o Antunes antes de estar 

muito bem preparado e correr o risco dele abortar a ideia. Isso foi gerando uma certa 

ansiedade nele, porque ele queria ver a cena, mas eu só mostrei pouco antes da 

estreia, quando tava bem preparado. Ele queria que eu fizesse essa saída de cena 

com um tango tocando ao fundo. E no dia que eu fui apresentar a cena eu troquei a 

música porque durante a criação eu comecei a coreografar com o tango e eu percebi 
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que não era o caminho, não tava funcionando. Aí depois de alguns ensaios eu pensei: 

“E se esse patriota sapateasse nas formigas ao som do hino nacional?”. Nesse 

momento, eu tive certeza que poderia ser uma cena muito emblemática. Por isso eu 

tive todo o cuidado de me preparar tecnicamente e de acertar a coreografia na hora 

de mostrar para o Antunes, porque eu sabia que seria uma cena impactante. Na 

minha concepção, era uma cena que resumia a trajetória do Policarpo, toda sua luta 

expressada simbolicamente na coreografia. Então, no dia que eu fui mostrar a cena 

eu troquei o tango pelo hino nacional. Ele se surpreendeu e já gostou de cara, não 

mexeu em nada, não fez nenhum reparo, nenhum apontamento, nada. Simplesmente 

me parabenizou pela cena e seguiu o ensaio.  

(Depoimento via audios de whatsapp em 28 de julho de 2021) 

Pergunta: Como foi a sua participação na feitura do texto de Policarpo Quaresma? 

Como se deu a contribuição? 

A minha contribuição para a dramaturgia se deu desde o início dos ensaios 

mas, principalmente, a partir do meio do processo criativo, no momento em que eu 

busquei sintetizar a primeira estrutura desenhada pelo Antunes. Então, a minha busca 

foi por selecionar ações, situações e diálogos no romance que davam conta da 

síntese dramatúrgica que a gente queria contar ali. Diferente dos detalhes presentes 

no romance, na dramaturgia, a gente buscava escolher o que realmente seria mais 

essencial pra contar aquela trajetória do Policarpo. Desse modo, eu consegui diminuir 

cerca de dez páginas da estrutura inicial sugerindo alguns cortes, algumas mudanças 

de ordem nas cenas, algumas inserções em tupi-guarani, atendendo também 

algumas solicitações do Antunes, de complemento de dramaturgia, buscando 

contemplar, principalmente, o ponto de vista subjetivo do Policarpo. 

2. Natalie Maria Borro Pascoal, atriz em Policarpo Quaresma.  

(Depoimento escrito, por e-mail, enviado em 22 de julho de 2021, sobre a sua 

participação e lembranças do processo)  

Meu processo no CPT começou em 2007 quando junto com a seleção para o 

CPTzinho participei do teste para a montagem da peça “Lamartine Babo”, na qual tive 

a oportunidade de juntar minha paixão pelo canto. Acredito até hoje que foi essa peça 
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que me levou para dentro do CPT e do universo de atores e montagens do Antunes. 

Mas só fui conhecer o Antunes mesmo quando começamos a montar exercícios de 

cenas no CPTzinho, que tinham o intuito de nos fazer desenvolver um processo mais 

completo como atores, incluindo construção de dramaturgias e até mesmo de 

autodireção. Tais exercícios eram apresentados para o Antunes, que exigia que todos 

ali presentes formulassem pensamento crítico e dialogassem com as cenas 

apresentadas, provocando a linha de análise e fala e dando suas considerações 

posteriormente.  

Foi após um desses exercícios que ele me chamou para participar dos ensaios 

da peça Policarpo Quaresma, a qual ele já estava ensaiando há algum tempo e queria 

testar pessoas no papel da personagem Ismênia. Fui, muito pessimista como sempre, 

achando que eu não ia durar nem uma semana nessa trajetória, pois eu não tinha 

quase experiência nenhuma, nunca fui muito forte com pressões e exigências e já 

tinha ouvido falar que os processos com ele eram muito intensos. Porém, fui fazendo 

meu trabalho, focando na personagem e no aprendizado que teria pelo tempo que 

fosse e, no fim das contas, fiquei e concluí todos os ciclos de apresentações que a 

peça gerou.  

A peça ficou em construção, se me lembro bem, por mais ou menos 1 ano e 

meio. Durante esse percurso tivemos muitos altos e baixos, inclusive chegamos a 

pensar que, talvez, ela não aconteceria. Lembro, inclusive, que teve um período que 

ficamos um bom tempo ensaiando sem a presença do Antunes, apenas com os 

assistentes de direção. Acredito que pelo próprio processo criativo da montagem, que 

exigiu um maior tempo para a maturação, mesmo porque estava sendo feita a 

adaptação de um texto literário para um dramatúrgico. Durante esse período também, 

outra montagem entrou em cena, “A Falecida Vapt-Vupt”, do texto de Nelson 

Rodrigues, onde ele trouxe a referência do DJ e da Videoarte, que apresentavam 

sobreposições, distorções e brincavam com a linearidade da percepção, sendo que, 

na peça, Antunes colocou a interferência de realidades paralelas, jogando também 

com essa sobreposição e distorção. Talvez, a própria inserção dos ensaios de uma 

peça junto com os ensaios da outra tenha dado o alimento e o afastamento 

necessários para o desenrolar e desenvolvimento de “Policarpo Quaresma”, como um 

certo frescor ao processo. E quando ele retornou e retomou de vez os ensaios do 

Policarpo, parecia que ele trazia a vida novamente, mudou várias vezes as cenas, 

expulsou gente, colocou gente, e movimentou com toda a força que ele tinha e 
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transbordava. Uma das cenas que lembro ter mudado foi a da morte de Ismênia que 

antes teria o pai da personagem carregando-a no colo, ninando-a e colocando-a como 

estátua em cima de bancos de madeira, onde a cada um deles ela demonstrava um 

avanço em seu estágio de insanidade, porém depois evoluiu para uma cena mais 

rápida em que ela era montada de noiva, sendo vestida diante do público, e durante 

essa seu choro aumentava e ao estar em traje completo saía de cena já fazendo a 

ligação de seus últimos momentos de loucura com a sua caminhada de noiva para a 

morte, dando agilidade e maior unidade no ritmo da peça como um todo. Se fosse 

analisar apenas a cena isolada da Ismênia, a primeira construção que ele trazia era 

mais delicada e bonita, mas acredito que a mudança tenha sido quando colocada em 

relação ao todo, pois ficava mais arrastada e dava uma pausa no ritmo que deveria 

ser reservado ao final para a morte de Policarpo, em um arranjo muito mais coerente. 

Junto com os ensaios do Policarpo tínhamos também horários separados para 

corpo – no qual havia, por exemplo, as estações, em que a gente andava de uma 

parede à outra e cada percurso deveria ser feito com uma colocação de corpo e 

intenção diferentes para dar agilidade e desprendimento mental, assim como quebra 

do engessamento de um molde pré-instalado, e havia o exercício do “funâmbulo”, o 

qual nos fazia imaginar andando em uma corda bamba, fazendo uma analogia com o 

ator em cena que deveria estar sempre em uma postura de desequilíbrio e incerteza; 

voz – em que o Antunes falava sempre na ressonância, na qual o ar deveria ser usado 

de forma cíclica e as vogais deveriam ser pensadas como duplas para dar 

sustentação; estudos de referências, como filmes, pinturas, peças – que vimos, por 

exemplo, peças do Tadeusz Kantor, que nos trazia a referência dos coros, em que 

cada integrante entregava uma energia e grande intensidade, nos era chamada a 

atenção para a vivacidade e magnetismo do coro, em que cada um colocava com 

minúcia uma individualidade, construindo um personagem dentro de uma expressão 

grande e caricaturada, mas com peso e muito movimento interno, e ao mesmo tempo 

trabalhavam em sintonia e ritmo, criando a unidade do coro, como uma orquestra; 

exercícios de cenas – que continuamos a montar fragmentos autorais para 

desenvolvimento criativo e argumentativo; e tínhamos as reuniões de sábado – as 

quais eram sempre voltadas para uma parte de provocação filosófica, que nos fazia 

ter um raciocínio mais aberto e diversificado para pensarmos tanto a construção de 

personagens e a função do ator em cena, quanto a própria arte e a vida como um 

todo. Tive a oportunidade de entrar em contato com autores, textos, que eram muito 
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distantes do que eu conhecia, desde os textos sobre retórica até pensadores que pra 

mim eram de dificílimo entendimento como Deleuze, mas que dentro da complexidade 

do que era apresentado me deram uma expansão de olhar e construção. Mesmo que 

eu não me tornasse conhecedora de tais assuntos, o simples movimento de me fazer 

escavar novos pontos de vista já me mudaram para a vida. E, dentro da estruturação 

de um personagem, me fazia pensar na pluralidade, que ele tanto falava, em que esse 

nunca é uma coisa só, pode ter uma linha mais forte, mas que é atravessada por 

outras forças assim como somos todos, universos de potencialidades e nuances. 

Para o papel da Ismênia, em específico, lembro de ter como referência a figura 

da Ofélia de Shakespeare, que também encontra na esperança da alegria conjugal o 

engano e a loucura, e também o contato com apresentações de Butô, do artista Kazuo 

Ohno para montar a caminhada da personagem da loucura à morte – nesse caso, o 

Butô, que traz uma obscuridade e tempo alongado, dilatando sentimentos, vinha para 

compor o andar de Ismênia, tomada pelo delírio e tristeza, que não tinha o intuito de 

ser coreografado, mas sim moldado a cada apresentação pelos movimentos internos 

da personagem . Lembro de um ensaio específico, no qual o Antunes pediu para que 

todos do elenco saíssem da sala e ficássemos apenas os integrantes dessa cena em 

que Ismênia se entregava à loucura e a morte. Foi de uma delicadeza enorme a 

condução que ele teve, parecia que ele queria respirar junto com a personagem e me 

trazer para esse momento também. Ele falava tudo baixinho e foi dando as instruções 

aos poucos conforme eu ia construindo.  

Aprendi muitas coisas em todo processo e me surpreendi muitas vezes com 

soluções que o Antunes achava para movimentação de cenas, sendo extremamente 

simples e eficiente, o como cada coisinha ali ia ficar no palco e acima de tudo 

comunicar-se com a plateia. E para além da experiência com a peça Policarpo 

Quaresma, tive a oportunidade de montar cena para o Prêt-a-porter 10, que foi outro 

processo intenso que também me abriu perspectivas e me colocou em um contato 

mais profundo ainda 

com a criação e sustentação de um personagem, e participar da peça Lamartine Babo 

que foi escrita por ele.  

Acho que todos que passam pelo CPT têm essa mesma fala de ser algo 

impactante em suas vidas, pra mim não foi diferente. Foi um lugar de formação para 

além do palco, que nos ensinou a criarmos mecanismos de pesquisa e curiosidade 

para seguirmos por nós mesmos. Tínhamos o contato com um vasto campo de 
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cultura, tanto que, se paro para pensar por alguns segundos, muitos nomes começam 

a emergir da minha memória como: Mizoguchi; Ozu; Orson Welles; Bauman; 

Schopenhauer; Greta Garbo; Edith Clever; Lillian Gish; Parajanov; Jung; Tarkovsky; 

Sokurov; Marguerite Duras; Pina Bausch; Marina Abramovic; Apichatpong; Peter 

Stein; Peter Brook; Modigliani; Hopper; Mnouchkine;... 

Uma das principais coisas que ficou marcada em mim é a variedade de 

direções e forças da vida, na qual é sempre melhor duvidar de um pensamento, não 

negá-lo, mas duvidar. 

 

 

3. César Augusto Pinto Batista foi ator, assistente de direção, professor e coordenador 

do núcleo de dramaturgia do CPT. Esteve nos primeiros meses de criação do 

espetáculo Policarpo Quaresma (depoimento 1):   

 

(Depoimento dado em julho de 2021 via áudio de Whatsapp, sobre a sua participação 

e lembranças do processo) 

 

(...) a história de Policarpo era antiga. Fazia anos que ele queria adaptar esse 

romance. Eu lembro que, quando eu entrei, como ele gostou de mim, ele me deu 

várias coisas para fazer no início, nos meus primeiros seis meses, um ano de CPT. 

Entre elas, foi tentar fazer cenas a partir de Policarpo Quaresma. (...) Daí eu comecei 

a transcrever algumas cenas e, como muitas coisas que ele fazia lá, não foi prá frente. 

(...) eu lembro que até tinha aqui algumas cenas que eu comecei a rascunhar e eu 

não sei se mostrei pra ele ou não.(...) E depois a coisa se esqueceu, e aí, depois em 

2008, 07, 08, (...) quando ele já tava (...) com a estreia preparada de Senhora dos 

Afogados, já começou os ensaios de Policarpo, né, já começou a ver o Policarpo e 

tal. Aí ele reuniu eu, o Gallani, se não me engano você, a gente começou a pesquisar 

sobre o Lima Barreto, primeiro, não era, não tinha um negócio assim? Você lê sobre 

o Lima Barreto, trazer coisas e tal, e aí quando ele começou na cena, eu lembro de 

ter tido acesso à adaptação dele e, não propor cortes, mas é… aí a gente começou 

com aquela coisa daquela cena do… ele começou a fazer cenas esparsas, cenas 

isoladas. Aí tinha a história dos ruminantes, que foi uma das primeiras coisas (...). E 

a gente chamou de ruminantes porque eram os caras que ficavam carregando os 

livros, e tal, né? Eu não lembro se eu tive uma contribuição nesse nome, porque eu 
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falei da coisa do Machado de Assis, que o Machado de Assis falava que o bom leitor 

era aquele que tinha quatro estômagos e que ruminava bem o conteúdo, então não 

me lembro se os ruminantes vieram disso aí ou se ele já chegou com esse nome 

pronto, porque eu lembro que eu sempre citava essa fala do Machado de Assis prá 

ele e depois teve, aí teve aquela cena do… que o Paixão fazia: “Aquidabã! Aquidabã””, 

que ficava visualizando a esquadra vindo, os navios de guerra, né, que depois gerou 

o exercício de visualização dele… É… Teve aquele negócio de a gente fazer aquele 

andar de Shakespeare com a espada, né, prá ter o andar meio de militar. Aí teve 

aquela cena do… tinha os ruminantes e tinha aquele pessoal do cartório, que tinha 

um nome, era um nome engraçado, que eu não lembro agora exatamente, mas que 

a gente ficava fazendo aquela cena do cartório, de vir os escriturários, lá, né, e que 

depois a cena foi pro espetáculo, né, “Os ruminantes” ficou, a cena da visualização 

ficou, aí eu lembro que tinha a cena que eu fazia, inclusive, depois a Michelle entrou 

no meu lugar, que era muito inspirado no Tadeusz Kantor, de carregar a cadeira de 

roda la e.. que ele ficava… aquela coisa do Antunes que ele ficava elogiando: olha 

como o César anda com a cadeira de roda, isso é metafísica e tals. (Risos) (...) E eu 

lembro dessa cena, de carregar a cadeira de roda. Que eu acho que era a Natalie 

que a gente carregava, né? Não era ela, ainda, naquela época, mas depois veio ela, 

né, e que vinha o coro atrás e... Então eram cenas esparsas, muito no começo. Aí 

depois ele começou a fazer o romance, né? Eu lembro bem disso (...). 

 

(Trecho do experimento de adaptação dramatúrgica de Policarpo Quaresma, escrito 

por César Augusto Pinto Batista, escrito em 2003) 

 

“A arte é a expressão da mais alta revolta”. Marcel Camus 

 Entra Policarpo Quaresma. 

Quaresma – “O grande inconveniente da vida real, e o que a torna insuportável ao 

homem superior, é que, se transferirmos para ela os princípios do ideal, as qualidades 

tornam-se defeitos, de tal forma que, muitas vezes, o homem pleno tem menos 

sucesso do que aquele que é movido pelo egoísmo ou pela rotina vulgar.” (Renan, 

Marc-Aurèle) Entre nós tudo é inconsistente, provisório, não dura. 
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Quaresma – “Sou Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, e 

estou certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil; estou certo também 

de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, 

se vêem na humilhante necessidade de sofrer continuamente censuras ásperas dos 

proprietários da língua; sei, além, que, dentro do nosso país, os autores e os 

escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção 

gramatical, vendo-se, diariamente, surgir azedas polêmicas entre os mais profundos 

estudiosos do nosso idioma – usando do direito que me confere a Constituição, venho 

pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani, como língua oficial e nacional 

do povo brasileiro. 

         O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor 

de sua idéia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da 

inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original; e, portanto, a 

emancipação política do país requer como complemento e conseqüência a sua 

emancipação idiomática. 

         Demais, Senhores Congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, 

aglutinante, é verdade, mas a que o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza, é 

a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa 

natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser 

criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto possuidores da 

organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as 

estéreis controvérsias gramaticais, oriundas de uma difícil adaptação de uma língua 

de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal – 

controvérsias que tanto impedem o progresso da nossa cultura literária, científica e 

filosófica. 

         Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontra meios para 

realizar semelhante medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu 

alcance e utilidade, defiro”. 

Eu quero concordar com Ricardo Coração dos Outros, quando ele diz que 

sonhar consola. Consola, talvez; mas, cada vez mais, eu percebo que nos faz também 

diferentes dos outros, cava abismos entre os homens... 



119 

         Eu sabia que o coronel já havia lido minha carta, ainda que sua expressão não 

demonstrasse contentamento. Suas mãos sacudiam sofreguidamente. O olhar 

daquele homem me fuzilava de uma maneira feroz. Tentei explicar o que julgava não 

precisar de explicação, afinal, estava tudo ali, escrito e, como ainda não domino as 

ciências acadêmicas, de fácil entendimento. Balbuciei e o coronel me disse que não 

tinha mas, nem nada. Eu deveria considerar-me suspenso até segunda ordem. 

Deixo o coronel, a sua sala, as suas convicções, os tecidos de seu discurso e 

sinto-me como um criminoso, embora nunca o tenha sido para saber como se sente 

um. Qual é o atributo humano cuja habilidade seria identificar, separar, distinguir o 

que é des-razão daquilo que é certo, definitivamente correto, o que é dissonante do 

que é harmônico, o herético do sagrado, o espiritual do mundano, a parte do todo e o 

todo dessa, o tangível do ideal, o desconhecido do incognoscível, o sonho do sonho. 

Haverá mesmo um atributo, uma distinção? Poderia ser o sonho, sim o sonho. Há um 

abismo entre nós. Há quanto tempo... 

 Olga – (entrando) Há quanto tempo ele está aqui?  

(...) 

Olga – O terror desse lugar, essa espécie de pavor de coisa sobrenatural, um espanto 

de inimigo invisível e onipresente, isso tudo deve acabar com as linhas do tempo, 

embora, ao estar aqui, pode se ver uns homens, pensativos, meditabundos, como 

monges em recolhimento e prece. Não há nada daquelas idéias populares de loucura: 

o escarcéu, os trejeitos, as fúrias, o entrechoque de tolices ditas aqui e ali. 

 Quaresma – No entanto, quando se examina bem alguns seres sem expressão e 

outros mais excitados, é que sente bem o horror da loucura, o angustioso mistério 

que ela encerra, enclausura, agrilhoa, escafandra. Mas, ao mesmo tempo, o que será 

mesmo que há de inexplicável nessa fuga do espírito daquilo que se supõe real, para 

se apossar e viver das aparências das coisas ou de aparências das mesmas. Essa 

semente está em todos nós e, num momento, nos invade, nos toma, nos esmaga, 

nos sepulta numa compreensão inversa àquilo que se diz o verso das coisas, das 

pessoas, do mundo. Cada louco traz em si o seu mundo e para ele não há mais 

semelhantes: o que foi antes da loucura é outro muito outro do que ele vem a ser 

após. 
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Olga – Essa mudança não começa, não se sente quando começa e quase nunca 

acaba. Contigo padrinho como fora? A princípio aquele requerimento... mas que era 

aquilo? Um capricho, uma fantasia, coisa sem importância, uma ideia de velho sem 

consequência. Depois aquele ofício? Não tinha importância, uma simples distração, 

coisa que acontece a cada passo... e enfim? 

 Quaresma – Se só existo quando penso e penso, quando não sou louco, mas sou 

louco, então não penso, logo não existo. Não existo, não. 

 Olga – Padrinho, o senhor está melhor. A exaltação passou e o delírio parece querer 

desaparecer. O senhor tem até um sorriso entre os lábios. 

 Quaresma – Então veio de fato. Estava à espera. Como está Adelaide. 

 Olga – Bem. Mandou lembranças e não veio porque... 

 Quaresma – Coitada! E o Ricardo? 

 Olga – Está bom, padrinho. Procurou papai há dias e disse que a sua aposentadoria 

já está quase acabada. (Pausa) O senhor já está muito melhor, quer sair? 

 Quaresma – É melhor esperar um pouco. Vou melhor... sinto incomodar-te tanto, mas 

você e seu pai têm sido tão bons, hão de levar tudo isso para conta da própria 

bondade. Quem tem inimigos deve ter também bons amigos... 

 Olga – Sabe, padrinho, vou casar-me. Estou aqui para avisá-lo também. 

 Quaresma – Quem é teu noivo? 

 Olga – É um rapaz... 

 Quaresma – Decerto. 

 Olga – É o Senhor Armando Borges, doutorando. Está satisfeito, padrinho? 

 Quaresma – Então é para depois do fim do ano. 

 Olga – Esperamos todos que seja por aí. 

 Quaresma – Gostas muito dele? 
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 Olga – Gosto. Olga, você quer sentir que gosta, mas não. E por que casaria? Não 

sabe não é... um impulso do seu meio, uma coisa que não vem de você. Gostas de 

outro? Também não. Todos os rapazes que conhece não possuem relevo que fira a 

você Olga. Onde estão o heróico, o fora do comum, a força de projeção para as 

grandes coisas que queres ver num homem? Nessa confusão mental da jovialidade 

você não pode colher e registrar o anelo, o modo de representar e de amar o indivíduo 

homem. Você casa, Olga, por hábito da sociedade, um pouco por curiosidade e para 

alargar o campo de sua vida e aguçar a sensibilidade. Gosto. 

 Quaresma – Acredito ter dado o tempo minha filha. 

 Olga – Como sabe padrinho? 

 Quaresma – O tempo corre em minhas veias, às vezes anda, por vezes dorme, em 

outros momentos foge, mas sempre há um tempo, mesmo que não houvesse esse 

vocábulo, mesmo que não houvesse. 

 Ela sai. 

 Quaresma entoa um canto indígena. Fim da cena 

 

4. Fernando Aveiro, ator de Policarpo Quaresma. 

(Depoimento enviado por e-mail em 11 de julho de 2021, sobre a sua participação e 

lembranças do processo) 

Eu entrei no processo de criação do Policarpo, em abril de 2009. Antes disso, 

eu estive no CPTzinho, de setembro de 2008 a fevereiro de 2009. 

Me lembro perfeitamente do primeiro dia que cheguei no ensaio. Eu não tinha 

ainda recebido o texto da peça nem nada, e sabia de pouquíssimas informações, de 

bastidores, pois a maioria dos meus colegas de CPTzinho já haviam ingressado no 

processo. De modo geral o que eu sabia é que estava sendo montada uma versão de 

Triste Fim de Policarpo Quaresma, para o teatro, e o máximo que pude fazer pra me 

preparar foi realizar a leitura do livro. E assim cheguei no meu primeiro dia de ensaio, 

ao meio dia em ponto. 
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Nos primeiros minutos de ensaio, como eu era o único ator novo que estava 

chegando naquele dia, logo percebi que tinha uma espécie de teste sendo preparado, 

pra que o Antunes pudesse saber exatamente onde eu me encaixaria. Lembro de ter 

me espantado com o número grande de atrizes e atores lá na sala de ensaio, e todos 

já praticamente com figurinos (figurinos de ensaio), que vestiam em cinco minutos. 

Isso também foi bem marcante, pois num instante todos estavam chegando na sala, 

assim como eu, aberta para nós ao meio dia, e em pouquíssimos minutos já estavam 

com figurinos e adereços, organizando alguns objetos cenográficos e muito prontos 

pra ensaiar. 

Então, após um curtíssimo momento de boas vindas, momento em que eu 

pude dizer um olá geral ao grupo, me foi apresentada uma cena, chamada 

"Tangolomango", em que um velho colecionador de contos, poesias e canções 

contava e cantava à Policarpo uma antiga canção popular. Quem fazia esse 

colecionador era o ator Marcos de Andrade, que também fazia outros papéis ao longo 

da peça, assim como praticamente todo o elenco, que se desdobrava em muitos 

personagens. 

Após a apresentação da cena, Antunes pediu pra me entregarem um texto, pra 

eu ler a cena, e pediu pra Marcos me entregar o casaco que ele usava na 

personagem. Em seguida, Antunes pediu pra eu fazer a cena no lugar do Marcos, 

com base nas mesmas marcações, e do jeito que eu havia entendido. Eu fiz a cena, 

suei, coloquei toda a energia que eu podia, pois eu queria muito participar da 

montagem, e quando acabei, Antunes falou: por que vocês demoraram pra trazer 

esse menino do CPTzinho? Assim foram meus primeiros momentos nos ensaios. 

A essa altura, a peça já estava praticamente toda estruturada. Ao longo dos 

dias, eu fui entendendo melhor os rituais de chegada e saída, que eram sempre uma 

grande abertura filosófica em que Antunes trazia um recorte de pensamento e 

provocação, que deveriam ser refletidos por nós e repercutido (de alguma forma) na 

cena (ou na vida). E os encerramentos dos encontros sempre tinham um espaço para 

a fala de cada integrante, de modo a refletir sobre o que havia sido feito no dia; e por 

fim acontecia uma fala brilhante do Antunes, sobre como ele tinha visto o ensaio, 

tecendo críticas e lançando novas provocação, que com certeza absoluta 

reverberariam em nossos sonhos. 
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Nossos ensaios aconteciam de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Afora 

os momentos de abertura e encerramento do encontro, a parte prática do ensaio era 

usada para mergulhar fundo em cada cena já levantada. Quase sempre Antunes 

propunha outros olhares para a mesma cena, até entender qual formato melhor se 

encaixava na concepção. Lembro de termos ficado praticamente uma semana em 

cima de umas das primeiras cenas da peça, em que Policarpo chegava e 

cumprimentava alguns cidadãos, que estariam nas portas de suas casas, e depois 

essa cena foi sendo enxugada, até chegar na síntese da ideia: uma passagem de 

Policarpo, sem nenhum outro ator em cena, e uma rápida triangulação para o público. 

Pronto. 

Em algumas cenas, o problema era vocal. Então Antunes parava o ensaio e 

começava um laboratório de voz, às vezes desde o ponto zero. Quando isso 

acontecia, munido de giz ele rascunhava na lousa um desenho da anatomia da boca, 

garganta e caixa torácica, pra exemplificar a estrutura e o caminho do ar no corpo, 

para se chegar na ressonância vocal. O tema da ressonância era recorrente nos 

ensaios, pois trata-se de uma técnica vocal complexa e de difícil realização. E quando 

você consegue encontrar um caminho, a dificuldade está em conseguir deixar a 

ressonância natural e orgânica. 

O tema da ressonância me acompanhou até o dia da estreia da peça. Lembro 

de já estar maquiado e com figurino, faltando 1h pra começar a peça, quando Antunes 

pediu pra eu sentar numa cadeira, no centro do palco do Teatro Anchieta, do SESC 

Consolação, e falar o texto da última cena que eu fazia - momento que eu ordenava 

a prisão de Quaresma. Ao passo que eu ia falando o texto, ele ia pedindo pra eu 

trabalhar com menos ar e mais imaginação. Eu já tinha ouvido ele falar isso de outras 

maneiras, um par de vezes, mas aquele apontamento chegou pra mim diferente 

naquele contexto: 1h antes da estreia... Aquele momento, de tão improvável, ganhou 

uma dimensão simbólica e foi fundamental para a minha compreensão de que o 

imaginário é que constrói mundos ficcionais. E o ator é responsável por mostrar ao 

público essas edificações imaginárias. 

Ainda nos ensaios, quando a peça já tinha sido revisitada cena a cena, 

ocasionando em mudanças drásticas de estrutura ou até mesmo no corte integral de 

uma cena, passamos para um momento de "naturalizar" a peça, sobretudo em nós 
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atores. A ideia de repetir para naturalizar, tinha dupla função. Pois ao mesmo tempo 

que imprimia no nosso imaginário a geografia da peça - uma peça com 2h de duração, 

e com atores se dividindo em diversos personagens, com trocas instantâneas de 

figurinos - também naturalizava as nossas ações e marcações. Era o que Antunes 

dizia: "as marcas de cena precisam virar cotovelo. Você tem cotovelo e não fica 

pensando nele o tempo todo, pois o cotovelo já está em você. A marca tem que ser 

assim". 

Nesse período, o ritual era passar a peça duas vezes por dia. A primeira 

passada integral o Antunes não assistia. Servia para o amadurecimento individual na 

peça, era cada um por si. Já a segunda passada ele assistia (algumas vezes sem 

interromper), e fazia suas considerações finais sobre cada um e cada momento. Esse 

já era um período do processo em que cada vez mais ele queria nos dar autonomia. 

Era o momento do criador soltar a criatura, pra que ela se saiba por si, e não mais 

pelos olhos do criador. 

Talvez o marco, tenha sido num dia muito especial, em que ele chegou na sala 

de ensaio e falou: a Fernanda (Montenegro) está aqui, e vocês vão fazer um ensaio 

pra ela ver. Fernanda estava com a peça "Viver Sem Tempos Mortos", no palco do 

Anchieta, e tinha passado no CPT pra dar um "oi" ao Antunes. Sem titubear, ele 

convidou-a para assistir a um ensaio. Ela nos viu, e no final disse aquelas palavras 

que só ela sabe dizer. 

4. Erick Gallani, assistente de direção e ator de Policarpo Quaresma  

(Depoimento gravado em áudio em 19 de julho de 2021, sobre a sua participação e 

lembranças do processo) 

(...) Eu acredito que o processo de A Pedra do Reino realmente foi muito mais 

parecido com Macunaíma (...).  Eu acredito que, realmente, aquele negócio do… o 

Antunes tinha um texto, mas o texto (...) era menos dialógico, tinha um pouco menos 

de diálogo. Era um pouco mais difícil - tirando a segunda etapa que entrava o 

corregedor. (...) No mais era um grande monólogo do Quaderna, né? E, em termos 

de estrutura de montagem, eu acho que se comparou muito com Macunaíma  porque 

o Antunes parte de um palco vazio, totalmente vazio, do mesmo modo que foi 

Macunaíma, ele sabia que ele tinha uma potência e uma obra tão grande quanto a do 
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Mário de Andrade, que eu acho que é a obra de Ariano Suassuna, apesar de, 

infelizmente, não ter a mesma dimensão prá muitos. (...) O que ocorre é que A pedra 

do reino, em termos de estrutura, o que Antunes tinha, ele sabia que o personagem 

principal ficaria com uma grade, que o Quaderna seguraria uma gradinha, e aquele 

adereço, pra ele, aquilo era a ideia dele desde sempre, né? Não sei se você vai 

recordar , mas desde sempre ele partia com aquela gradezinha e o banquinho, isso 

era uma coisa: um grande... o rapsodo. Isso o Antunes respeitou muito do Benjamin, 

etc, como o grande contador de história. E aí, não tinha cena. A gente realmente fez 

tudo na Pedra do reino e eu acho que fez tudo de modo bem coletivo, Audi. Eu me 

lembro muito bem de todo mundo propor cena, (...) todos os atores, de certo modo, 

iam fazendo de um modo e de outro, todo mundo se arriscava (...). Claro que o 

Antunes tinha ideia de algumas cenas, né, e a ideia das cavalarias é uma ideia que 

ele trouxe pronta, que você fazia, né, do Pessoa, cenas dele prontas. A cena do rio, 

é uma cena que eu tinha certeza que ele tinha ideia da dimensão e do campo poético 

que ele propunha, acho que era uma cena pronta dele. Mas, em regra, era mais um 

sopro, era muito abstrata a criação “da” Pedra do reino, né? (...) Eu acho que ele 

preparou a gente muito bem. (...) a gente passa os meses inteiros assistindo Ishin-

Ha, né? (...) Então, ele preparou uma turma prá começar A pedra do reino. Eu acho 

que o processo foi um pouco diferente do Policarpo. Ele sabia o que tinha em mão, 

dá Suzuki prá todo mundo. Ele faz uma preparação de elenco em que ele encorpa 

todo mundo. Ele manda ler o Mensagem do Pessoa, ele manda ler o Ariano, ele vai 

a fundo com a gente nos sábados e nas pesquisas para estruturar essa turma. (...) 

Foi coletivo e foi um processo em que ele estava na escuta. Ele deixou a coisa 

acontecer sozinha. (...) Por que eu falei da Pedra tudo isso? Porque seria impossível 

começar a falar agora do Policarpo se eu não tivesse abordado por aí A pedra do 

reino.  Policarpo é uma outra etapa de CPT, outro período, né, uma outra transição. 

E eu acho que isso tem a ver um pouco em termos pedagógicos (...) 

(...) aquele talvez tenha sido o último processo (A pedra do reino) do Antunes 

completo de ator, né, completo mesmo, assim, onde todos tinham... onde ele passou 

por coisas antigas. Eu não sei se as pessoas voltaram a fazer o exercício do 

desequilíbrio, ali prá frente. você entende? Enquanto nós chegamos a fazer. O 

desequilíbrio que eu digo não é o funâmbulo, é o “se jogar pra frente”, que é um 

exercício talvez arriscado e que mexe muito com o ator. Mas eu estou dizendo isso 
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porque eu nao vi, no restante dos outros processos, e eu tive dentro da sala de 

ensaios dele o tempo inteiro até pelo menos o momento que eu saí, que foi janeiro, 

eu tava (sic) dentro da sala de ensaios até dezembro de 2010, e seja o Irã, seja no 

Policarpo, seja na Falecida seja no Senhora dos afogados, eu acho que o tipo de 

tratamento que ele deu pros atores tecnicamente é diferenciado na Pedra do reino, 

beleza? (...) 

(...) Policarpo é um… é um processo que eu acho que ele tá ligado mais 

moralmente ao Antunes. eu acho que ele sabe que não tinha uma proposição estética 

nova a ser executada, né? Mas eu acho que moralmente, pedagogicamente - e ele 

falava isso por ser a Trilogia carioca, que ele falava do Foi Carmen, do Lamartine, e 

do Policarpo, do Lima Barreto, porque o Antunes é paulista e ele sabe que a Semana 

de 22, de certo modo, entre os modernistas, todo mundo deixou prá trás os cariocas 

e a gente vai ter o ano que vem o centenário da Semana de Arte Moderna, agora em 

22, e a gente sabe que tem essa rixa, que teve essa rixa e a gente sabe, foi... São 

Paulo veio muito forte com o movimento modernista e que houve muito preconceito, 

mesmo, com artista do Rio de Janeiro e a própria dimensão de alguns artistas fica pra 

trás ou então com um olhar mais pejorativo, né. Então, resgatar o Lamartine Babo e 

as heranças do carnaval e do samba essencial, de como ele faz, a própria Carmen 

Miranda (...) e, por fim, retomar a dramaturgia de Lima Barreto é uma atitude 

modernista do Antunes. E, nesse sentido, ele conversa com Macunaíma. Nesse 

sentido ele conversa. O Antunes tem essa linha pedagógica que vem de lá prá cá e 

isso é muito forte e muito importante. (...) 

(...) Policarpo foi um pouco mais à parte. O Antunes... ele parte de um texto, 

uma adaptação, e você fez essa adaptação, e eu acho que, nessa parte, eu só vou 

falar mas mais de (sic) ilustrar, porque foi você quem digitou páginas e páginas do 

Antunes, de ficar adaptando à mão, e quantas vezes a gente chegou lá e ele tava 

com o livrinho, rabiscando a lápis, do lado papel,  e você tendo que decifrar a letra do 

Antunes pra poder digitar os textos do Policarpo, né? Apesar do processo do 

Policarpo ter começado, não tinha necessariamente um texto pronto, e a gente 

desenha esse texto até o final, né? A participação, eu acho que ela é um pouco 

dividida. Eu não vou me recordar se você chegou a participar ou se o Antunes te pediu 

pra adaptar alguma cena, mas ele me pede efetivamente pra adaptar cenas (...). 
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Assim como, também, tinham cenas que ele achava impossível de fazer, impossível. 

Ele achava que era muito difícil fazer, por exemplo: como é que eu vou montar o 

escritório? Como é que eu vou montar o escritório? E eu lembro de levar a cena, e eu 

que levei aquelas cenas do... e eu usei aquelas coisinhas que tinham lá meio de Prêt-

à-Porter, e fiz o escritório, a cena do escritório. (...) Então eu estruturei a cena pra ele 

saber que poderia(...) Teve cenas que ele não sabia que eram viáveis e, quando a 

gente monta as proposições de cena, ele, (...) descobre aquela cena e ele passa a 

escrever aquela cena e ela passa a entrar, aquela cena, no espetáculo.  

(...) Então, é... sobre cenas: o Antunes já tinha uma pré-ideia estabelecida. (...) 

ele sabia que ele tinha a ideia da cidade no primeiro ato, ele sabia que ele já tinha a 

concepção do segundo ato, em que esse cenário subiria prá fazer o campo, prá fazer 

o sítio, e ele faria depois o terceiro ato. (...) ele já tinha cenas na cabeça, diferente da 

Pedra, que às vezes elas eram mais poéticas, no Policarpo ele tinha (...) algumas 

coisas. Quando chega nas cenas do segundo ato, inteiro, por exemplo, ele já tinha a 

cena da medição da linha, que ele sabia que tinha que ficar a linha sozinha no palco, 

com o Geraldinho. ele já tinha a cena desde o princípio que era assim entrando com 

o maquinário bem a la Tadeusz Kantor. Ai que eu digo que o Tadeusz Kantor foi muito 

forte nessa evidência, tanto na precariedade quanto da questão da máquina, né, do 

sistema, essa visão quase que futurística do Policarpo a la Marinetti(...) Então, ele 

entra com a máquina, o Antunes já tinha aquele entorno inteiro, tinha já as medidas, 

ele já sabia desde o princípio que o Geraldinho faria o Anastácio. então, eu digo que 

cenicamente estava um pouco mais bem estruturada. (...) Ele ja tinha algumas coisas 

poéticas na cabeça dele e bem arrumadas e que ficaram para o espetáculo. (...) O 

mapa, a ideia do início do mapa, a ideia de já ter os ruminantes, tudo isso já veio bem 

estruturado, com o Antunes (...)  

(...) Porque, me parece, pelo texto ser muito literário, (...) ele precisava ter um 

mínimo de encenação. Ele precisava, porque se ele quisesse respeitar a literatura do 

Lima Barreto, porque ela é dialogada, ela é dialógica, então tem muito diálogo. Ele ia 

ter que respeitar ali dentro. os personagens, os tipos de fala, ele ia ter que fazer isso. 

Então, ele sabe que a cena já ia ter que ter um mínimo de estrutura. Então, a medida, 

eu acredito, da da interpretação que ele vai fazendo, que ele vai adaptando o texto, 

que ele vai compilando ali, digitando, organizando, fazendo diálogo aqui, ali, em 
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termos de linha de força e acho que foi o processo mais lindo, né,  que a gente pôde 

aprender, de cenas, né. Ele fazia essas cenas todas e o texto vindo simultâneo. E a 

gente criando, tentando achar os objetos (...) E, particularmente, eu acabei fazendo 

muita coisa mesmo, assim. A cena do guarda-chuva, que era aquela que lembra muito 

do Kurosawa, fui eu que fiz aquela cena. Quando chega a cena depois do carrinho 

com o canhão eu lembro que fui eu que desenhei com Antunes, também. Obviamente 

aquela coisa: a gente estrutura a cena e o Antunes, depois, faz aquela lapidada toda 

dele, e que cenas como do hospício, da morte, da Ismênia, do desfile, das roupas, 

isso tudo já tinha na cabeça dele. A cena das mortes e dos bonecos sendo  jogados, 

tudo isso foi ele. Tava muito bem estruturado. eu acho que ali, é, eu particularmente, 

até pelo contato com você na dramaturgia, com o Antunes, poder estar com o Lee 

mais diretamente, né, e ter essa conversa, a gente conseguiu armar mais o 

espetáculo do que os jovens atores que estavam participando daquele espetáculo no 

momento. Ele não foi, talvez, tão democrático e tão plural quanto foi A pedra do reino. 

Foi um pouco mais fechado o processo do Policarpo.  

(...) eu não sei o quanto o Antunes se arriscou fazendo Policarpo, entende? Eu 

não sei o quanto se arriscou e também não sei o quanto era permitido ele se arriscar 

porque das duas uma: ou ele respeitava o Lima Barreto ou ele se arriscava como 

encenador, você entende. Então, eu acho que ele preferiu ser muito respeitoso ao 

Lima Barreto e seguiu as diretrizes.  

(...) sobre a adaptação dramatúrgica, como ela se dava, a gente ia tentando 

adaptar as falas, que ele escrevia junto com o texto. Ele mesmo cortava algumas, 

nós, atores cortávamos outras, junto com a assistência.  

(...) Como o ator ali que tá fazendo o Policarpo, esse processo é simultâneo, 

né. Ele é concomitante, assim. E era impossível, até para o próprio Lee, absorver o 

personagem que ele tava fazendo. Era essencial que a escrita também fosse dele, 

né? Então, no final, quando a gente termina uma última versão do texto, a gente bate 

depois, volta uma versão do Lee, você entende? Ele corrige, etc, corrige as falas dele, 

corta uma coisa ou outra, ele pára cena por cena.  

(...) E fica aqui um à parte: obviamente que a cena do sapateado é cem por 

cento criação do Lee. Ele que bolou aquela cena, ele que trouxe a ideia com Antunes, 
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eu lembro muito bem que a gente não sabia como terminava o segundo ato. (...) O 

Antunes sabia que tinha que matar formiga e acabar numa coisa legal. Ele já tinha 

feito (xxx) um tempo antes com o trompete passando, e tal, com o Joãozinho 

esboçando alguma coisa de sapateado, mas quando o Lee chega, ele ficou com a 

professora um tempão, veio a professora de sapateado, ele bota o hino nacional, ele 

apresenta pro Antunes, o Antunes olha e não tem nem titubeia, assim, nem vacila (...) 

Então, eu acho que foi um processo, apesar de coletivo, de colaborativo, (...) 

um pouco mais centralizado em algumas figuras (...) Eu acho que A pedra do reino a 

gente não teve o espaço que a gente teve de pegar o livro escrito como ele é e vir prá 

cá, sabe? Eu acho que é, foi muito belo prá ver toda a dimensão.  

(...) E a gente tava começando Senhora dos afogados e ele já pediu prá eu ler 

a biografia do… a gente pediu a biografia do Lima Barreto, eu li,  ali começou todo o 

processo e então houve também uma mistura entre ler toda a obra do Lima Barreto, 

todos os contos dele, (...) as outras literaturas, os contos e interfere muito na formação 

do Policarpo, né? De chegar na figura (...) que é o Policarpo, e o Antunes misturou 

um pouco a figura de Policarpo com a figura de Lima Barreto e, obviamente, com a 

figura um pouco de Antunes. (...) 
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