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UM UÍSQUE PARA O REI SAUL: O MONÓLOGO E SUA FORÇA POLÍTICA 

 

Carlos Mateus da Costa Castello Branco (UnB) 

 

RESUMO: O texto destina à análise do monólogo de César Vieira, Um Uísque para o Rei 

Saul, escrito em 1968, e montado no mesmo ano. Para isso são observadas as teorias do teatro 

político e do teatro do absurdo. Pretende-se a reflexão sobre a força do monólogo em tempos de 

exceção no país, a ditadura militar a partir do ano de 64. Também verifica-se a estreia da obra 

no conturbado contexto político da época e seu significado para a construção da cena teatral em 

Brasília por ter sido montada na cidade no ano de 1968. Por fim é analisada a criação do diálogo 

dentro do monólogo e seus desdobramentos cênicos e como opera a censura a partir das 

características do texto. A intertextualidade é vista como elemento de diálogo-crítico no texto 

dramático, bem como a percepção das questões sociais pela dramaturgia e os elementos que 

possibilitam o engajamento por meio da obra literária também são preocupações desta reflexão. 

 

Palavras-chave: Teatro-político. Monólogo. César Vieira. 

 

Um artigo do Caderno 2 do Correio Braziliense datado de 28 de dezembro de 

1968 trazia matéria que resumia o que havia sido levado nos teatros de Brasília naquele 

ano. Entre Dois Perdidos numa Noite Suja, Morte e Vida Severina e outras peças de 

autores nacionais e estrangeiros, havia menção ao monólogo Um Uísque para o Rei 

Saul, de César vieira, que inicialmente chamou atenção para a pesquisa por ter como 

diretor B. de Paiva que depois da montagem e circulação da peça pelo país radicou-se 

na cidade onde realizou boa parte de sua carreira e onde vive atualmente. 

César Vieira nome cativo do teatro paulista dispensa apresentação, no entanto, 

num país onda a memória é suscetível à praga do esquecimento é importante lembrar 

que o dramaturgo está para o teatro político e popular como um grande militante a 

serviço da mais nobre e revolucionária causa: 

Idibal Almeida Piveta (Jundiaí SP 1931). Autor e diretor. Um dos fundadores do grupo 

Teatro Popular União e Olho Vivo, pioneiro na utilização dos processos de criação 

coletiva, dedicando-se à uma dramaturgia popular e comprometida com o teatro de 

resistência. (Enciclopédia Itaú cultural. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa209050/cesar-vieira Acesso em: 20 de junho 

de 2015) 

 

Também é autor do monólogo que permitiu que a atriz Glauce Rocha ganhasse o 

Premio Molière em 1969 por sua interpretação do monólogo em questão. (PAIVA, 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo209049/teatro-popular-uniao-e-olho-vivo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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1996, p.74). Ainda assim a crítica do referido jornal faz a seguinte reflexão sobre aquela 

apresentação de 1968 em Brasília: 

Glauce Rocha escolheu “Um Uísque para o Rei Saul” de Cesar Vieira, para comemorar 

os seus quinze anos de teatro, mas, infelizmente, não foi muito sucedida. O texto do autor 

paulista, que é um monólogo, não chega a se realizar como peça de teatro. Parece que o 

autor quis reunir três contos diferentes, tendo como denominador comum a impressão que 

lhe causou o inexplicável suicídio de um amigo, no interior de São Paulo
1
. Por isso, falta 

estrutura dramática ao texto, que parece ser apenas uma longa narrativa. Mas o espetáculo 

tinha direção muito segura de B. de Paiva e, além disso, a interpretação de Glauce Rocha 

– uma das mais inteligentes atrizes do nosso teatro – como acontece sempre era digna de 

todos os elogios. (Correio Braziliense, 1968, Caderno 2, 2ª pg.) 

A crítica aparentemente apócrifa, uma vez que a autoria não está explícita, talvez 

uma esquiva à censura, traz contradição ao dizer que a atriz não foi bem sucedida na 

escolha do texto sendo que em seguida afirma que é sempre digna de todos os elogios 

pela interpretação. Algum indício havia na apresentação assistida que fez com que o 

crítico reconhecesse o potencial não apenas da interpretação, mas como do texto 

também. Fato é que, conforme consta na tese de Alexandre Luiz Mate, estudioso do 

teatro do grupo Teatro Popular União e Olho Vivo, “Trata-se do primeiro texto teatral, 

um monólogo dramático, escrito pelo dramaturgo a fazer grande sucesso e a projetá-lo 

nacionalmente como novo autor teatral” (MATE, 2008, p. 232). 

Desta forma, cabe nesse estudo verificar o valor literário-dramático do monólogo 

e seus aspectos de engajamento político, pois é essa a força que se sobressai quando da 

análise realizada à luz dos pressupostos do teatro épico, engajado e comprometido com 

a crítica e realidade social. 

B. de Paiva em texto escrito sobre Glauce Rocha traça um breve panorama crítico 

do teatro brasileiro nos anos 50, 60 e 70 e as consequências do surgimento da TV para  

então escrever sobre o monólogo de César Vieira que daria fim ao ineditismo do autor 

no Distrito Federal. Para melhor compreender como funcionava a censura naquele 

tempo, vale transcrever o trecho em que B. de Paiva lembra como era a apresentação da 

obra para a censura e qual a estratégia para driblá-la: 

Algumas aventuras desta estréia são inesquecíveis. Ensaio geral para censura, às 16:00 

horas. Vieram uma senhora e um rapaz da Censura Federal. A mulher séria, 

                                                           
1
 Fato comprovado em entrevista de Cesar Vieira ao Alexandre Luiz Mate.  
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compulsivamente tensa. O jovem – eis o deboche – virara censor, mas no passado havia 

trabalhado na companhia do Aurimar Rocha, inclusive quando Glauce ali fizera o texto 

do Cocteau, na direção do José Maria Monteiro. Fim do ensaio, quase 19:00 horas. 

Glauce fora para o camarim e fiquei eu a ouvir os censores: “Professor, a peça é 

maravilhosa e ela é divina, mas... eis o corte: não pode dizer ‘dei meus testículos para o 

bem do Brasil’, não pode se referir aos ‘prepúcios dos filisteus’ e ao fim, aquele ‘merda, 

merda, merda...’ deve ser suprimido”. Tudo bem! Despedi-me dos ilustres funcionários 

do Ministério da Justiça e fui ao camarim.  Uma cena memorável! “Não, não, não!!! Sem 

estas falas o texto perde o valor, os significados políticos. Não faço.” Calma, calma! 

Amanhã vou ao Ministério falar com o Ministro. Ele certamente resolverá! Afinal é 

professor de uma universidade, como eu. Hoje a gente faz e não diz o texto, amanhã...” 

Foi quando ela tomou a decisão: “Tá bom! Não digo a fala, mas faço os gestos. Eles não 

proibiram gestos, não é? Vai ser muito pior, uma mulher colocando as mão nas partes 

pudendas é muito pior... Dei meus... (coloco as mãos naquele lugar)... para o bem do 

Brasil” (PAIVA, 1996, p.72) 

Segundo B. de Paiva, o sucesso foi tamanho que a peça foi liberada a partir da 

segunda apresentação sem cortes depois da ida de B. de Paiva ao Ministro da Justiça. A 

peça então rodou o Brasil, mas seriam muitas as brigas com a censura. O amigo e 

diretor faz questão de ressaltar passagens que demonstram o engajamento político da 

atriz, como a bronca que deu num espectador que dormia ao assistir à peça em João 

Pessoa (PAIVA, 1996, p.73).  

Segundo B. de Paiva, o monólogo vai à Brasília naquele momento porque 

Alexandre Torres, que se ofereceu para fazer a cenografia da peça, estava morando na 

cidade e com a ajuda de amigos conseguira o teatro para uma temporada. (PAIVA, 

1996, pg.71). O fato demonstra a rede de comunicação entre o eixo Rio-São Paulo com 

o teatro em Brasília. O acontecimento é emblemático pelo fato de estarmos falando da 

Capital Federal, de onde sairiam no ano de 1968 decisões políticas e arbitrárias como o 

Ato Institucional nº 5. Essa coincidência vem a calhar principalmente pela natureza 

política da peça. 

O monólogo é uma tentativa de desvendar as razões do suicídio de Márcia, a 

protagonista que diante de um sujeito, durante um jantar, se envenena com cianureto. 

Entre especulações levantadas num ritmo jocoso e provocativo sobre as possíveis 

causas, a que mais motiva à personagem a desenrolar um jogo sarcástico é a que seria 

por causa de um homem.  
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Assim como outros textos de Cesar Vieira, o texto que traz fortes traços do teatro 

político, desde indicações diretas ao tempo de repressão, como a representação dos 

sentimentos e anseios de uma geração oprimida pelo autoritarismo praticado pelo 

Estado. É importante resgatar as palavras do próprio autor do monólogo: 

Um Uísque para o Rei Saul foi escrito em 1968. Retrata uma ansiedade, toda uma procura 

de caminhos que marcou a geração daquela época, uma juventude acossada, amordaçada, 

torturada e meio perdida. (VIEIRA, SBAT, 1980, p.32) 

Na Revista de Teatro SBAT de nº 436 de 1980 temos o monólogo publicado. 

Logo nas indicações gerais é possível observar a atmosfera que o autor cria quando 

indica que “Durante a ação, por algumas vezes ouve-se barulho e vozes fora. Ao final 

surgem um ou dois personagens com roupas que sugiram repressão...” (VIEIRA, 1980, 

p.33) Essas roupas segundo o autor poderiam ser uniformes brancos ou, ainda, “algo 

mais forte que insinuem fardas...” (VIEIRA, 1980, p.33) Personagens que, ainda 

segundo a indicação, não terão falas. A importância da indicação é fazer com que a 

condução da peça se atrele a uma intenção do autor. No caso da indicação do monólogo 

analisado fica claro que, pelo campo de significação das palavras, trata-se de um 

ambiente em que há repressão e repressores, indicado, por exemplo, pela vestimenta dos 

personagens. Outro fato que reafirma a violência dos repressores é a postura percebida 

pelos seus atos que à procura da personagem pouco falam, se impondo pelo medo que 

causam durante a busca no caso de encontrarem Márcia. 

No cenário descrito há ainda referencias à luta estudantil engajada, quando entre 

outros objetos há material guardado por estudantes de Centros Acadêmicos cartazes de 

convocação de reuniões da UNE e panfletos. Se não há a projeção como recurso 

vastamente utilizado no teatro épico, há símbolos que cumprem a função de informar 

qual o tempo que se vive. De qualquer forma, é possível observar a intenção de tirar o 

espectador do ilusionismo cênico, quando traz à cena a realidade social. Brecht, em seu 

Estudos sobre Teatro, afirma ao contrapor a função do ambiente no drama e no teatro 

épico que neste último “pretendia-se que o ambiente se manifestasse 

independentemente.” (Brecht, 1978, p.47). Ou seja, no monólogo de César Vieira, os 

elementos que compõe o ambiente terão voz própria, pois indicam ao espectador 
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questões sociais a serem enfrentadas por ele, pois é o ambiente em que também vive. 

Outro recurso presente na indicação da movimentação de Márcia é usado para 

direcionar o olhar do espectador para os objetos cênicos, demonstrando a importância 

que têm para a reflexão, “Examina os vários objetos espalhados pela cena.” (Vieira, 

1980, p.34). Outra importante elaboração de Brecht é o quadro que compara as formas 

épica e dramática de teatro entre si (BRECHT, 1978, p.16): 

 

Forma Dramática de teatro Forma épica de teatro 

a cena “personifica” um 

acontecimento 

narra-o 

envolve o espectador na ação e faz dele testemunha, mas 

consome-lhe a atividade desperta-lhe a atividade 

proporciona-lhe sentimentos  força-o a tomar decisões 

leva-o a viver uma experiência proporciona-lhe visão do mundo 

o espectador é transferido para dentro 

da ação 

é colocado diante da ação 

é trabalhado com sugestões é trabalhado com argumentos 

os sentimentos permanecem os 

mesmos 

São impelidos para uma conscientização 

parte-se do princípio que o homem é 

conhecido 

o homem é objeto de análise 

o homem é imutável o homem é susceptível de ser modificado e de 

modificar 

tensão do desenlace da ação tensão no decurso da ação 

uma cena em função da outra cada cena em função de si mesma 

os acontecimentos decorrem 

linearmente 

decorrem em curva 

natura non facit saltus 

(tudo na natureza é gradativo) 

facit saltus 

(nem tudo é gradativo)  

o mundo, como é o mundo, como será 

o homem é obrigado o homem deve 

suas inclinações seus motivos 

o pensamento determina o ser o ser social determina seu pensamento 

 

 É possível utilizar o quadro para melhor compreender Um Uísque para o Rei 

Saul. O primeiro aspecto sobre o teatro épico fica visível já pela forma de concepção da 

obra, em que muitos dos acontecimentos são narrados por Márcia. Pois ainda que haja 

falas dos outros personagens é sempre Márcia que os interpreta após introduzir de forma 

narrativa o evento que será representado. O monólogo continua se caracterizando por 

monólogo, pois existe apenas uma voz que se presta a todas as outras. O ponto de vista 
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sempre é a do personagem, pois é o personagem quem decide como e o que será 

revelado sobre os outros. Daí o caráter narrativo do monólogo e uma de suas 

consistências épicas. Basta observar um dos trechos do texto em que Márcia descreve 

Fernando e depois representa a fala dele: 

Ele tinha um ar pernóstico. Um jeito snob de falar... E, no entanto parecia sincero. Pelo 

menos aparentava acreditar no que dizia. Enfim, era um quadrado. Um bolha, para minha 

turma. 

Eu senti, num relance, que ele bateu os olhos em cima de mim. A voz hesitou meio 

segundo e logo engrenou de novo. Como uma locomotiva. – “Cheq, cheq. Cheq, cheq. 

Cheq, cheq. Cheq.” 

FERNANDO (Citando) –  

“Não trago nada e não acharei nada 

Trago o cansaço antecipado do que não acharei 

Deixo escrito neste livro a imagem do meu desígnio morto. 

Fui como ervas. Enão me arrancaram” 

 

E aplausos, aplausos, frenéticos aplausos e ele sorrindo realizado. (VIEIRA, 1980, p.41) 

  

A cena não é representada conforme ocorreu, com o próprio Fernando 

contracenando com Márcia, trocando olhares conforme é descrito por ela. Muito menos 

estão lá as pessoas que aplaudiram a fala de Fernando. Tudo se dá a conhecer por 

Márcia.  

Mas vejamos se apenas essa característica é suficiente para exigir sua análise do 

ponto de vista dos elementos elencados pelo dramaturgo alemão. Se Brecht afirma que 

“o homem é objeto de análise” no teatro épico, no monólogo essa característica pode ser 

claramente representada pela narrativa e diálogos que envolvem Fernando, pois não só 

sua postura é descrita, mas seu comportamento e atitudes são criticados. O mesmo 

ocorre com Paulucha: 

Paulucha era um dogma e dogmas não se discutem. 

Olhem, ele assistia a um filme americano, desses que a gente já viu cem iguais: enredo 

igual, atores iguais, colorido igual. Só muda o título. E... Paulucha ria. Incrível?! Mas, 

Paulucha ria, ria sempre... Retardado?! Retardado é a mãe. Puro, humano, vivo, autêntico. 

Isso achei: autêntico! Paulucha... Paulucha...(VIEIRA, 1980, p.37) 

A primeira cena, quando Márcia se levanta e mergulha uma boneca pegando 

fogo no balde d’água para em seguida representar uma noiva cantando a marcha 

nupcial, pode ser interpretada como uma referência e crítica à tradição da família. O 
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afogamento da boneca no balde d’água seria a negação da criança, o bem mais precioso 

para a família, e a interrupção da marcha nupcial representaria a anulação do casamento. 

Outro aspecto da descrição dessa primeira movimentação de Márcia é a 

intimidade criada entre a atriz e plateia, como forma de aproximar a personagem do 

público e da vida real. Seria, de um modo brechtiniano, a quebra da quarta parede e a 

possibilidade de se utilizar do recurso do distanciamento, pois, ao lançar o buquê à 

plateia, ela de certa forma está explicitando para o público que se trata de uma 

encenação , mesmo que ela não dirija a palavra para tecer algum comentário sobre a 

peça. Aqui o espectador é colocado “diante da ação” e não “dentro da ação”, como 

ocorre na forma dramática. Logo, não seria o distanciamento previsível na definição, 

mas um distanciamento indireto. 

Os temas que fazem parte do discurso de Márcia são muitas vezes ligados às 

polêmicas sociais que estavam sendo colocadas em cheque naquele momento da história 

brasileira: a repressão, o machismo, a própria intelectualidade, que é ridicularizada na 

figura do personagem Fernando, especialista em Fernando Pessoa. Isso ilustra como o 

ser social é que vai determinar o pensamento, seja o da protagonista e também o de 

outros personagens.  

Com relação ao intertexto, alguns pontos sugerem críticas indiretas ou até 

mesmo diretas. Fernando Pessoa aparece como mote para aqueles que veneram a 

literatura portuguesa em detrimento do que é nosso. E o intelectual estaria a serviço 

apenas da valorização do que vem de fora. Já o intertexto mais significativo e que tem 

diretamente influência com a proposta do monólogo é o texto bíblico, que é também 

citado várias vezes para que uma nova visão sobre o Rei Saul seja afirmada, sendo que 

o medo seria a razão das atitudes e, principalmente, do suicídio do rei Saul, tese que 

contrapunha a visão do personagem Fernando, que tinha no Rei Saul sempre o exemplo 

de ter sido “um dos dois únicos suicidas do velho testamento.” (VIEIRA, 1980, P.42). 

Fernando também seria o representante do brasileiro boçal que pouco valoriza o 

que é nacional, sendo que ao final Márcia joga um copo de uísque na cara dele, pondo 

fim ao relacionamento com aquele sujeito cansado, mórbido e pessimista, fazendo o 

brinde que dá título ao monólogo: 
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MÁRCIA – Oh!!... Mas por que não? Vamos brindar também o Rei Saul. Han? Que tal? 

Um gole, um uísque para o Rei Saul... Do legítimo... Escocês... Importando no duro... Um 

uísque... Um uísque para o Rei Saul! Saul! O maior vigarista do Velho Testamento!... 

Vigarista sim. Tinha uma inveja desgraçada do David. E esse David também não era de 

nada... Um misto de político e de trovador... por qualquer troço pegava na arpa e tchum, 

largava uma marchinha bêsta. Pô, seria um sucessão na TV de hoje...(VIEIRA, 1980, 

p.44) 

Foi em Paulo, ou Paulucha, em quem Márcia se deslumbrou com aquele sujeito de 

conversa boa, que topava coisas novas, que tinha sentimentos pelos animais ao afirmar 

que todas as carrocinhas teriam que acabar, quando presencia os maus tratos contra 

animais de um canil. A cena pode ser metaforicamente vista como a resistência à 

repressão também. O Paulo gostava de futebol era torcedor do Corinthians e sabia 

compor samba. E no samba encontram-se as raízes do Brasil, que no futebol que tanta 

alegria dá ao povo a musa do samba poderia sonhar com “O povo vivendo sem ninguém 

prá pisar; podendo cantar, sem ninguém prá pisar; podendo falar sem ninguém prá pisar; 

podendo amar, podendo amar...” (VIEIRA, 1980, p.47). 

Os dois homens do texto parecem representar tipos diferentes de sujeitos 

brasileiros. O conservador, o falso intelectual, o reacionário chato, o insensível, que tem 

medo e que cita a bíblia trazendo a carga religiosa negativa, o cético que não crê na 

geleia da abelha real oferecida por Márcia para que ele melhore do cansaço e depressão, 

o que tinha as soluções superficiais e autoritárias para os problemas do 

subdesenvolvimento do Brasil. O outro seria o sujeito atento para a brasilidade, que 

valorizava Noel Rosa, a poesia brasileira, a musicalidade a mistura de gente, o que não 

desiste diante das dificuldades e que luta pela liberdade. Seria, nesse sentido, uma 

valorização da luta pelo país. Este último representava o otimismo. 

A morte dela se dá então depois de um longo período de reclusão quando sai 

pela primeira vez com alguém depois da repentina morte de Paulo por pneumonia. O 

suicídio pode ser visto como um ato inicial que confunde o espectador para um plano 

banal do monólogo, pois este pode optar por assistir o resto do monólogo buscando a 

resposta para o suicídio. No entanto, fica claro que o que importa não é a morte dela, 

pois ela até o final do monólogo está vivíssima narrando a sua trajetória e lutando até o 

final contra os repressores que a vem buscar. O suicídio dela seria tão comparável 
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quanto ao do Rei Saul, se não soubéssemos que a causa fora a perda de Paulucha, pois a 

fala sobre a passagem é: “Dor. Dor aguda, lancinante, de nervo arrancado, de pedra de 

rim... Dor violenta, de ausência... de presença negada.”(VIEIRA, 1980, p.49). 

Contraditoriamente, Márcia morre da mesma causa que a irritava em Fernando, o 

suicídio. 

Pois o jantar foi a última tentativa da personagem Márcia de se conectar com a 

realidade, mas segundo suas próprias palavras “Não deu. Não colou...” (VIEIRA, 1980, 

p.49). Portanto, com relação ao suicídio, parece que existe uma tranquilidade por parte 

da personagem em confessar que não havia sequer motivos para reestabelecer o vínculo 

com o mundo de outrora. 

Mas é nesse momento que a peça dá mais uma prova de força contestadora, e há 

uma marca do distanciamento que separa teatro da realidade que emerge em cena. 

Quando Márcia vai até a beirada do palco e dá três batidas no chão com o pé. E diz: “É 

hora de dizer a verdade, nada mais do que a verdade, apenas a verdade, tão somente a 

verdade...” (VIEIRA, 1980, p.49) Nesse momento parece que surge um manifesto claro 

contra a repressão. Pois é como se todos no teatro estivessem participando dessa 

perseguição. Haja vista os barulhos e as batidas da indicação cênica (VIEIRA, 1980, 

p.49). Fica a repetição quase como um mantra: “É preciso acabar com todas as 

carrocinhas do mundo.” (VIEIRA, 1980, p.50) E o que são as carrocinhas? A analogia é 

clara. Representam o poder do Estado contra aqueles que contrariam a ordem pública. 

Nesse momento aquele que não se enquadra no sistema e que não tem um lar ou uma 

família é considerado um vira-lata, vagabundo, arruaceiro, uma ameaça às pessoas de 

bem, afinal um cão solto pode transmitir uma doença, pode morder e ferir alguém. O 

final do monólogo é um grito desesperado em plena ditadura contra aqueles que 

pretendem enjaular a liberdade, que pretendem mandar para a câmara de gás aqueles 

que ameaçam o poder constituído. 

 Outro aspecto que chama atenção no monólogo de César Vieira é a constante 

tentativa de comunicação entre personagem e plateia num sentido de tentar-se 

estabelecer uma relação de causa e efeito para as situações que se passam na vida de 

Márcia. No entanto, fica claro que existe uma desconexão entre as justificativas e os 
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fatos, uma distância enorme e proposital no estabelecimento dos nexos, a começar pelo 

fato de Márcia estar morta. O texto já no seu início estabelece o vínculo com a 

incapacidade do ser humano de se preservar. Márcia se mata tomando veneno. A vida já 

não importa, pois a sociedade já não permite mais a vida. Mas isso não pode ser 

evidenciado a não ser que Márcia tente se comunicar sobre sua morte. Algumas falas de 

Márcia exemplificam bem a falta de lógica da comunicação: “Meu nome é Márcia. 

Márcia de que? Não interessa. Depois de que serviria saber? Márcia da Silva? Não, 

muito prosaico... Márcia Nasser?” (VIEIRA, 1980, p.35). Parece haver uma procura de 

razão que não está ao alcance da própria personagem. 

 A todo o momento a personagem faz questão de desconstruir a história contada e 

anular o motivo de sua morte. Um dos exemplos disso é quando explica o suicídio a 

partir da narração da vida de bailarina que experimentou sucesso e fama em carreira 

meteórica e se vê obrigada a parar de dançar por causa de uma doença gravíssima, para 

em seguida desmentir a história: “Chega! Não foi nada assim. Não foi nada disso... Eu 

estava apenas mentindo. É mentindo. Mistificando (Repete escandindo as sílabas) Mis-

ti-fi-can-do!” (VIEIRA, 1980, p.36).  São desculpas que seriam socialmente bem 

aceitas ou que estariam dentro da ordem racional das pessoas comuns. No entanto, é 

justamente essa inversão o objetivo do texto, mostrar que há uma ausência de lógica nas 

razões que levam Márcia a se suicidar, pois não se comunicam com a natureza humana. 

Matar-se por não fazer mais sucesso como bailarina no fundo seria uma banalidade, não 

guardaria nenhuma razão lógica com a vida. Deve haver um motivo que realmente faça 

sentido. Márcia então continua: 

“Não. Vocês nunca mentem. Desculpem, mas não foi por ter sido proibida de dançar. 

Teria sido simples, mas não foi... Na verdade eu nunca fui bailarina! Esse teria sido um 

bom motivo. Lógico. Banal. Mas não foi.” (VIEIRA, 1980, p.37) 

 A personagem tem consciência de que motivos banais são bons, são lógicos, 

pois certamente são aceitáveis. Com essa construção do discurso é possível mostrar  

para o público o quanto a sociedade está operando numa lógica absurda, dando 

importância ao que não é importante. 

 Essa característica do texto pode causar a partir da análise crítica da peça 

indagação sobre possível conflito entre o épico ou o absurdo. Se é que é possível falar 
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em conflito. O teatro épico tem como uma de suas funções tirar o sujeito expectador de 

uma posição cômoda como já afirmado anteriormente para construir uma reflexão 

crítica sobre a sua realidade social e partir da estagnação para a ação. No entanto, a 

desconstrução da lógica racional em que vive o ser humano, provocada pelas 

características do absurdo mostra que não há solução para a humanidade.  A parte final 

do monólogo traz uma passagem sobre Márcia, um gato e um camundongo, no período 

que ficou reclusa em casa.  Ao ver que o gato não atacou o rato e que este se acostumou 

com a presença do felino diz: “Tinham se acostumado!... A gente se acostuma a tudo 

não é? A gente se acostuma a tudo, heim?” (VIEIRA, 1980, p.49). A humanidade se 

acostuma a tudo: é uma leitura possível desse trecho. Pois foge completamente à lógica 

natural que o gato não queira matar o rato. É absurda essa lógica, assim como é absurda 

a lógica social. 

 Nesse sentido é que pode haver um conflito entre o teatro propriamente 

engajado e os elementos do teatro do absurdo. Pois se um clama por intervenção naquilo 

que está fora da razão para que volte a fazer sentido, o outro parece não permitir essa 

possibilidade, como se não fosse mais possível restaurar um mundo que faça sentido. 

Mas é justamente aí que pode residir a esperança de ação. Pois uma vez que o 

espectador se torna consciente do absurdo, uma ação no sentido de restaurar a lógica 

pode ser possível. 

Uma das características do texto de Cesar Viera é o desdobramento da fala de 

Márcia nos diversos diálogos que a personagem interpreta. O chamamento das 

conversas vem através das reminiscências da vida da personagem. A partir do momento 

que traz as passagens que são narradas em forma de lembrança os personagens outros 

surgem em suas ações pela interpretação de Márcia. Esse não é um monólogo de fala 

única no sentido de representação apenas de uma só personagem. Presentificam-se 

através das lembranças e da voz de Márcia as outras personagens. O desdobramento de 

Márcia nessas vozes coloca em outra esfera a forma clássica do drama, em que os 

acontecimentos devem ser interpretados, ou representados no palco para que o 

espectador se certifique da importância da passagem ou creia que aquela cena é 

importante. Assim, um dos recursos de trazer o épico à cena é narrar os acontecimentos 
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e não representá-los. Para funcionar é necessário um pacto de veracidade com o 

espectador, o que ocorre pela aproximação entre o ator e o público. É como se estivesse 

de pleno acordo sobre serem verdade todas as passagens trazidas pela personagem. É 

necessária, ainda, um tanto de qualidade técnica do ator para dar vida a todas essas 

personagens e, certamente, a interpretação desses papeis redundou na premiação de 

Glauce Rocha como melhor atriz no Molière de 1969. 

Todas essas características apontadas nesta análise mostram que o monólogo de 

César Vieira representa com muita força dramatúrgica, épica e engajada parte do teatro 

brasileiro que na década de 60 não surgiu apartado dos acontecimentos sociais, pelo 

contrário, que se apropriou com muito empenho nas discussões políticas por intermédio 

da arte dramática. A qualidade literária do texto reside não apenas no cuidado com as 

analogias, metáforas e estilo, mas também na tentativa de compreender o ser humano e 

propor – por meio do engajamento, da reflexão e da alusão direta – ações exigidas pelo 

contexto social. O monólogo revela também o conhecimento por parte do autor das 

categorias épicas do teatro bem como mostra a sintonia com outros discursos teatrais 

que guardavam proximidade com a discussão do absurdo no teatro. 
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