
 

 
 

DORMIR, TALVEZ SONHAR: A RESISTÊNCIA, A IRONIA E O CÔMICO NO 

PALCO DA CENA CONTEMPORÂNEA 

 

Fabíula Martins Ramalho (UnB)1 

 

Resumo: A peça Dormir, talvez sonhar foi escrita por Oswald Barroso em 2003. Dramaturgo, 

poeta, pesquisador, ele traz para o palco da cena contemporânea o tema da tortura, ferida ainda 

aberta dos anos de repressão e de violência da ditadura militar brasileira. A partir do uso 

intencional da ironia e do cômico na relação entre o dominado e o dominador na peça, este 

trabalho pretende analisar a partir dos conceitos de ironia e cômico (Mikhail Bakhtin) e das 

relações entre literatura, história e sociedade (Antonio Candido) como a trama de “Dormir, talvez 

sonhar” reflete o ato de resistir diante dos conflitos ao apropriar-se uma linguagem irônica e 

cômica que manifesta o embate de duas visões de mundos irreconciliáveis. 
Palavras-chave: Teatro; Resistência; Ironia; Cômico. 

 

O teatro nordestino sempre contribuiu efetivamente para a formação e o 

desenvolvimento da dramaturgia brasileira. Apesar da sua produção ativa nos diversos 

Estados da região, foi somente com o processo de nacionalização e modernização do 

teatro brasileiro, na década de 1950, que a produção teatral do Nordeste ganhou 

visibilidade nacional. 

Assim, “com um choque de brasilidade” (MAGALDI, 2002, p. 237) abriu-se 

caminhos para as diversas vertentes do teatro nordestino que não se remetem somente ao 

sertão ou aos assuntos regionais, mas a uma corrente estética que aborda temas míticos, 

políticos, sociais, culturais.  

Nessa perspectiva, encontra-se o teatro cearense que é “um tragicômico 

espetáculo de lutas, rezas e boas gargalhadas” (BARROSO, 2015, p. 365). O Ceará, 

considerado uma “terra de beatos, moleques, guerreiros, poetas e andarilhos” (2015, p. 

365), foi o palco e o cenário de lutas libertárias, de guerras, de secas, de dramas, de 

conflitos sociais e de aventuras, que influenciaram de forma determinante a escritura e o 

panorama teatral cearense.  

Além disso, o teatro cearense tem uma forte tradição de grupos e companhias 

teatrais, como o Grupo Independente de Teatro Amador (GRITA), Teatro Experimental 

da Cultura, Grupo Cancela, Grupo Balaio, que se consolidam ao longo de sua história 

como um lugar de vivência, de experimentação, de escritura, ou seja, de trabalho 

colaborativo. Com as mudanças da história, como a implementação da ditadura militar 
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em território nacional, as temáticas de cunho político e social ganharam força na atividade 

teatral desses grupos e na dramaturgia cearense. Portanto, a influência do Centro de 

Cultura Popular (CPC) da União Nacional dos Estudantes, de Augusto Boal, de José 

Celso Martinez e de espetáculos do Arena e do Opinião foram essenciais para a formação 

de um teatro independente, de resistência, no Ceará, “comprometido com a linguagem e 

as causas populares” (2015, p. 368).  

Desse modo, observa-se um teatro que busca abranger, além das problemáticas 

regionais, questões que afetam a realidade do país. E, para alcançar tal objetivo, mantêm-

se “a preferência por temas e pela linguagem das tradições populares” (BARROSO, 2015, 

p. 369) para elaborar um texto teatral contemporâneo. 

Nessa linha de criação, o teatro cearense tem encontrado novas formas textuais e 

estéticas para refletir as temáticas contemporâneas que envolvem o cotidiano, a região, o 

país, as transformações sociais, dando uma nova fisionomia a dramaturgia nordestina. É 

o que podemos observar no teatro do dramaturgo Oswald Barroso.  

Nascido em Fortaleza, em 1947, ele sempre esteve comprometido com a pesquisa 

sobre a cultura popular, suas fontes, apropriações e desdobramentos, atuando ativamente 

no cenário cultural cearense.  A sua obra teatral é permeada de matéria popular, porém 

Barroso usa as fontes populares e tradicionais à sua maneira e assim coloca o seu teatro 

numa vertente engajada em que as formas de representação são escolhas estéticas e 

simbólicas que tem o objetivo de trazer a reflexão para o texto teatral. 

A partir desse contexto dramatúrgico, a peça Dormir talvez sonhar, escrita em 

20032, por Oswald Barroso, traz para o texto o tema da tortura, ferida ainda aberta dos 

anos de repressão e de violência da ditadura militar brasileira.  

Nessa perspectiva, analisaremos nesse artigo como a peça, ao tratar de uma 

temática tão dolorosa, utiliza a ironia, seu efeito cômico e risível, como estratégia de 

resistência e astúcia de quatro personagens torturados diante de seus torturadores, sendo 

que um deles, diante da situação limite vivenciada, consegue escapar com vida por meio 

da linguagem irônica e de uma “quengada”3.   

                                                           
2 A peça teve leituras dramáticas, mas ainda não obteve uma montagem cênica. 
3 A expressão “quengada” na cultura popular significa uma jogada de inteligência com relação ao outro, ou 

seja, sair de uma situação complicada de forma inteligente e esperta. 
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Com um título oriundo de uma fala de Hamlet, na tragédia shakespeariana, 

Dormir, talvez sonhar foi criada em versos, contendo oito cenas, ou atos, que seguem 

uma unidade no desenrolar da trama dramatúrgica (Captura, Circo de Horrores, Ser ou 

não ser, As tentações, Conselho dos sábios, Juízo final, Delírio, Escapou fedendo) e traz 

para a escritura teatral o “circo de horrores” vivido durante os anos de chumbo da ditadura 

militar brasileira.  

Assim, a partir de um contexto ditatorial marcado pela divisão entre torturadores 

e torturados, Dormir, talvez sonhar apresenta ao leitor/espectador a situação dramática 

vivida por quatro personagens torturados, Pedro, Maria, Isabel e João, diante dos 

personagens torturadores, São Cão, Secretário do Cão, Doutor, Domador, Pregador e Pau 

Mandado.  

A peça tem um caráter dialógico, conforme a visão bakhtiniana, pois envolve o 

encontro de mais de uma consciência. No caso do texto barrosiano, a relação entre essas 

consciências representa um embate entre opressores e oprimidos. Ao longo da peça, há 

um jogo de vozes antagônicas que “faz pensar numa espécie de Tribunal do Santo Ofício 

cuja estrutura e princípios tivessem sido adaptados aos tempos de combustão política e 

repressão de que trata a obra”4.  

Isso torna a peça “uma espécie de protesto” que visa desmascarar a cruel realidade 

do período ditatorial brasileiro através da escritura teatral. Dessa maneira, o contexto 

histórico e social, como diz Candido, “importa não como causa, nem como significado, 

mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno” (2014, p. 14). 

 Para resistir em tal contexto, Pedro, Maria, Isabel e João utilizam uma linguagem 

em que o dito e não dito se confundem. É uma tentativa de salvarem as suas vidas por 

meio do processo discursivo, muitas vezes irônico, diante da brutal realidade em que se 

encontram, como se pode observar logo nos primeiros diálogos da cena denominada 

Circo de Horrores. Esse título simboliza o contraste entre o riso e a dor, permitindo uma 

imagem dotada de ambivalência diante do embate discursivo e físico entre duas visões de 

mundo irreconciliáveis na trama da peça.  

                                                           
4 Citação retirada do artigo “Sonhar, talvez dormir – Literatura e Teatro” que se encontra no Caderno Vida 

& Arte do jornal O Povo do dia 16 de fevereiro de 2008. 
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Assim, entre o cruzamento de vozes, marcadas por agressões físicas e 

xingamentos, Domador dá um comando aos capturados ao final de seu diálogo com 

Maria. Todavia, João o responde com um verso de uma cantiga popular num tom de 

ironia, chegando a ser cômico, deixando-o irritado: 

 

Domador: E pra você, sua cretina 

O que falta é disciplina. 

Agora todos de pé. 

Levante logo safada 

E não se meta a sabida. 

Pois aqui não é cabaré. 

Vou fazer ordem unida 

Quem errar leva porrada. 

Todos vão marchar: um, dois... 

João: Um, dois, feijão com arroz. 

São Cão: Carta de falecimento. 

Domador: Bota tal pendurado 

Está ficando engraçado. (BARROSO, 2002, p. 9) 

 

 

Aqui o jogo de palavras com verso popular ganha sentido irônico, com uma pitada 

de humor, como recurso para dialogar com o opressor e ironizar o seu comando militar.  

Desse modo, na tessitura da peça, a ironia torna-se uma estratégia discursiva que 

representa uma habilidade para lutar pela sobrevivência e expor um sistema opressivo, ou 

seja, “a ironia se torna uma espécie de substituto para a resistência e a oposição reais” 

(HUTCHEON, 2000, p. 52). 

Assim, entre a resistência e a oposição, o dramaturgo cria situações com intenções 

evidentes de fazê-las cômicas e irônicas. Isso possibilita que um tema tão doloroso e de 

tanta seriedade, como o da tortura, provoque o riso, demonstrando que a relação entre o 

sério e o riso coexistem e se refletem mutuamente, pois como diz Bakhtin:  

 

[...] O verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele 

purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter 

unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos 

elementos do medo ou intimidação, do didatismo, da ingenuidade e das 

ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, do esgotamento 

estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole da integridade 

inacabada da existência cotidiana. Ele restabelece essa integridade 

ambivalente. (2010, p.105) 
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  Nesse sentido, a ironia é construída por meio de um jogo de palavras intencional, 

invertido, ambivalente, provocadora do riso e do diálogo com o leitor/espectador. É 

preciso salientar, como diz Nuto, que a “relação dialógica não se esgota na composição 

da obra, abrangendo também a relação com o leitor, pois é essa relação que constitui o 

acontecimento estético” (2000, p. 6). 

A ironia também é uma estratégia dos torturadores. Ela não é o somente uma 

forma de réplica. Pois, o discurso religioso de um dos torturadores é irônico com o claro 

intuito de obter as informações desejadas com relação aqueles que lutam contra a 

ditadura, como se percebe no longo diálogo, a seguir, entre o Pregador e João: 

 

Pregador: Vou interrogar João. 

Bom João, veja que agora 

A prisão se humanizou. 

Nesta sala o que vigora 

É virtude, paz e amor. 

Queremos salvar a sua alma 

João, e seu coração. 

Levante a palma da mão 

E me jure em confissão: 

Aqui não fico calado 

Conto todo o meu pecado.        

João: Pequei, pequei e pequei. 

Pregador: Desobedeci à lei! 

Diga João, que eu já sei. 

João: Desobedeceu na certa. 

Pregador: Eu não, João, você sim. 

Precisa ficar alerta 

Contra pensamento ruim. 

Todos somos pecadores. 

Fazemos nossos horrores. 

É preciso confessar 

Para que tenha perdão. 

A graça da confissão 

Não se pode dispensar. 

Depois vem a penitência 

Tomar trezentos açoites 

Jejuar com paciência 

Rezar três dias, três noites. 

João: Desse jeito, a confusão 

Vai me custar muito caro. (BARROSO, 2002, p. 24-25) 
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Nessa arena dialógica, Pregador faz uma proposta a João diante do argumento dele 

com relação ao alto preço a ser pago pela sua confissão. A proposta é aceita. Então, a 

conversa continua por meio de falas fundamentadas entre o dito e o não-dito: 

 

Pregador: Mas eu lhe faço um reparo. 

Você paga a prestação. 

João: Tá certo, então eu confesso. 

Pregador: Pois me diga num só verso 

O nome do seu comparsa. 

Quem armou toda esta farsa 

É pecador em excesso? 

João: Antônio, Pedro, Maria  

Angelique e Zacaria. 

Pregador: Quem ousou ter a coragem 

De suspender o processo 

Ou de reabrir o congresso? 

Quem de lutar foi capaz 

De falar em liberdade 

Ou de querer igualdade 

Entre partes desiguais 

João: Clarisa, Luis, Isabel 

Virgínia, André, Miguel 

Pregador: Quem desafiou a lei 

E a guarda santa do rei? 

João:  Raimundo, Eva, Lisbela, 

Alba, Moncho, Manuela. 

Pregador: Quem não quis ter um senhor 

Curtiu na paz e no amor? 

João:  Vitória, Marcos, Cristina, 

Sara, Clauber, Catarina. 

Pregador: Quem acreditou no incrível? 

Discutiu o indiscutível?  

João: 

 

Jesus, Guevara, e John Lenon 

Madalena, Tião, Zé Pequeno. 

Pregador: Pronto, Jesus, o que fez? 

Diga seu nome e endereço 

De que vive, qual o preço. 

Se de alguém já foi freguês. 

João: Foi o criador do mundo. 

Lhe chamam Nosso Senhor. 

Reside no Céu profundo. 

Vive de paz e de amor. 

Seu preço é boa atitude 

Freguês de toda virtude 

Foi nosso Redentor. 

Pregador: Sujeito esperto atrevido 

Falou, não disse, porém. 

João: Mas foi tudo respondido. 

Pregador: E não entregou ninguém. 

Nem atendeu meu pedido. 
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João: Eu entreguei todo mundo. 

Porque no fundo, no fundo 

Todos somos pecadores 

Temos nossos descontroles. 

Como você mesmo disse. 

Pregador: Quem me fazer de mané? 

Se todos são, ninguém é. 

João: Bom, mais aí não é comigo. (BARROSO, 2002, p. 25-27) 

 

         

Nesse diálogo, observa-se que João “brinca” com o discurso do Pregador por meio 

de um jogo de palavras que mistura campos semânticos, evidencia a relação dialógica e 

produz um efeito cômico/risível, pois como diz Bakhtin a ironia é a “linguagem equívoca 

dos tempos modernos desde mínima e imperceptível até ruidosa, que beira o riso” 

(BAKHTIN Apud HUTCHEON, 2000, p. 72). Riso que descontrói e manifesta as tensões 

entre oprimido e opressor. 

Na conversa entre São Cão, Doutor e Maria constata-se, mais uma vez, a presença 

“ruidosa” da ironia aliada a comicidade que conduz o leitor/espectador ao riso e 

enfraquece o discurso do torturador. Maria tenta ludibriar os seus interlocutores por meio 

da linguagem de duplo sentido, causando o efeito de rir numa situação tenebrosa: 

 

São Cão: Vou lhe entregar ao Doutor 

Que tem lá muitos preparos 

Raros perfumes de flor. 

Eis, Doutor, sua paciente 

Quero que faça o serviço 

Tratando bem do seu viço 

Para que fique muito atraente. 

Doutor: Mas está muito estragada 

São Cão, toda arrebentada! 

São Cão: Dê lá seu jeito Doutor. 

E faça a moça falar. 

Doutor: Pois não, São Cão, meu senhor. 

Por mim, pode descansar. 

Pois sou ligeiro e capaz. 

Maria é nome de guerra? 

Maria: Maria é nome de paz 

Seno no Céu ou na Terra. 

Doutor: Se confessar, faço mais. 

Pois de tudo sou capaz. 

Faço você mais bonita 

Do que qualquer senhorita. 

Maria: Nada sei, ninguém me conta 

Porque sou como uma tonta. 

Doutor: Mesmo tonta vai contar 
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Maria:  Sou fraca na matemática. (BARROSO, 2002, p.28-30) 

 

 

O aspecto cômico/risível gerado pela duplicidade de sentidos daquilo que é dito 

entre Doutor e Maria mantém-se paralelamente a temática brutal da peça. Então, mesmo 

que Dormir, talvez sonhar não seja um texto carnavalizado de acordo com as definições 

de Bakhtin, nele se pode encontrar, assim como na literatura carnavalizada, o “riso 

reduzido” que “não exclui a possibilidade de um colorido sombrio dentro da obra” 

(BAKHTIN, 2008, p. 195).  

Este contraste, em Dormir, talvez sonhar, não deve ser motivo de perturbação 

porque demarca uma posição estética na escritura teatral e apresenta uma “visão 

valorativa do mundo” que a morte não terá a última palavra como veremos na cena final 

chamada Escapou fedendo. 

Neste momento, Pedro, Maria, João e Isabel recebem a sentença de morte após 

terem sido julgados no “Conselho dos sábios” e no “Juízo final”.  Entretanto, a morte não 

sairá totalmente vitoriosa, pois Pedro, o “bicho esperto”, realiza uma “quengada”, ou seja, 

um ato de esperteza justamente no seu momento derradeiro.  

 Ele propõe um jogo ao São Cão, um dos representantes da morte. Se Pedro 

ganhar, livra-se da morte, caso contrário, São Cão vai matá-lo. No entanto, antes da 

proposta ser realmente feita, Pedro e São Cão tem um diálogo com mais doses de ironia: 

 

São Cão: Pedro, seu cabra abestado 

Vim lhe dar um atestado. 

Pedro: Atestado ou testamento? 

São Cão: Carta de falecimento. 

Pedro: Que vou fazer desse impresso? 

São Cão: Talvez comprar o seu ingresso. 

Passar dessa para melhor. 

Pedro: Prefiro ficar na pior. 

Como se chama o senhor? 

Mais parece um jogador 

De xadrez, dama ou baralho. 

São Cão: Ou sujeitinho ordinário. 

Sou sua morte, bicho bruto. 

Ainda pensa ser astuto? (BARROSO, 2002, p. 48) 

 

Pedro perde a partida, fica realmente na pior. Mas, ao contrário do esperado, 

mesmo sem sorte, por “ironia do destino”, ele consegue escapar da morte depois de uma 

dor de barriga. Ao pedir para ir ao banheiro, São Cão, Secretário do Cão, Doutor, 
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Domador, Pregador e Pau Mandado se envolvem numa briga e começam a perseguir uns 

aos outros. Em meio a esta confusão, com astúcia e coragem, Pedro salva-se da morte: 

 

Pedro: Êita tremendo revés! 

           Que surpresa alucinante 

           Quando o anão vence o gigante 

           Sem ter dado um tiro só! 

           Estou vivo e agora sei 

           Que apanhar eu num apanho 

           E posso tomar um banho 

           Para contar essa história.  (Barroso, 2002, p. 54) 

 

A sobrevivência de Pedro após a terrível tortura, em Dormir, talvez sonhar, ocorre 

não somente para que ele possa “contar” o que lhe aconteceu, mas para mostrar que a 

ironia, a comicidade, o riso, além de ser um modo de tentar combater os torturadores, 

também é uma forma de resistência a um universo axiológico (individual e coletivo), 

representado por torturadores e torturados, em um contexto sócio histórico marcado pela 

ditadura. 

Assim, em Dormir, talvez sonhar, a ironia, que traz consigo a comicidade e o riso 

em meio as sombras, é um recurso que possibilita tanto ao leitor quanto ao espectador 

reflexões por meio do que está explícito e implícito na escritura teatral.  

A ironia presente na peça, muitas vezes de forma sutil, revela por meio da 

dialogicidade os conflitos, as oposições e as tensões experienciadas não somente pelos 

personagens, mas por uma sociedade localizada em um contexto específico que se torna, 

como diz Candido, um “fator da própria construção artística” (2014, p. 17). 

Portanto, a ironia, como diz Bakhtin, é um modo de “superar situações, elevar-se 

acima delas” (BAKHTIN, 2003, p. 370). Por isso, Pedro, Maria, João e Isabel foram 

sábios ao usar a ironia como estratégia discursiva de autodefesa e de ataque ao discurso 

daqueles que representam o sistema opressor, pois desse modo puderam realizar uma 

“ação reparadora” (2001, p. 271), conforme Camarotti, ou seja, responderam ao conflito 

na sua forma mais pesada para mostrar que resistir é preciso. 
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