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Resumo 

 

Este texto versa sobre a concepção criativa da primeira montagem da peça 

Sonho de Uma Noite de Inverno, do dramaturgo paraense Nazareno Tourinho, realizada 

em Belém do Pará no ano de 2014. O espetáculo foi montando pelo grupo teatral Os 

Varisteiros. A tessitura dramática permitiu ao grupo, inovar em certa medida. Embora 

fiéis ao texto, alteraram falas de uma personagem, acrescentaram cacos
4
 e uma hilariante 

cena de talentos, na qual trouxeram ao palco referência a outras peças teatrais, como 

Esperando Godot, Pastorinhas, Romeu e Julieta, além de alusões a cenas de filmes e a 

programas de auditório. Outros pontos em destaque são: a originalidade e o conteúdo 

filosófico do texto; detalhamento do processo criativo; descoberta de caminhos singulares 

para a onírica encenação proposta pelo diretor Marcelo Andrade, em parceria com os 

atores do grupo e equipe técnica. Tais enfoques foram delineados a partir de conceitos-

chave de autores das artes cênicas, como Patrice Pavis, Jean-Jacques Roubine, Augusto 

Boal, entre outros. Registra e dialoga com depoimentos dos profissionais envolvidos na 

construção do espetáculo (atores, iluminadores, sonoplasta, direção, dramaturgo). A 

montagem, além de levar à cena texto inédito, reuniu referenciais teóricos diversos, o que 

reiterou, na prática, o caráter indiscutível das artes cênicas, o de ser ou de proporcionar 

resultados inter(trans)disciplinares. O espetáculo resultou num exercício criativo entre 

texto e atuação, para além da mera representação. A junção do trabalho em equipe e o 

indispensável mergulho na obra, exigiram conhecimento do conteúdo e construção dos 

personagens. O texto Sonho de Uma Noite de Inverno proporcionou, ao grupo, vários 

encontros para a reflexão sobre ações e questões existenciais apresentadas na trama. Além 

do belo resultado cênico, elogiado pelo autor do texto, Nazareno Tourinho e pelo público. 

 

Palavras-chave: Dramaturgia Amazônida. Encenação. Nazareno Tourinho. 

E tudo começou assim...  

Durante a turnê de seu mais novo espetáculo, um grupo ficcional de 

teatro sofre um acidente que os transporta a um lugar ermo. Nesse lugar, sem 

entenderem o que acontece, se estão sonhando ou mortos, devaneiam, tentam 

descobrir onde estão. Assim, confinados e confusos, em ambiente estranho, 

inóspito, incerto, entre desavenças pessoais, agressões verbais e muitas 
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alfinetadas, os sobreviventes lavam “roupa suja” e expõem mágoas e feridas, 

ainda abertas. Malquerenças adquiridas e cultivadas há anos no ofício de ator.  

Matéria de divulgação do espetáculo veiculada pelo site da Universidade 

Federal do Pará
5
 afirma que os personagens “São atores interpretando atores e 

colocando no palco o desafio de investigar a própria profissão de acordo com as 

experiências vividas nos próprios ensaios”. Um dos pontos importantes do texto é 

o exercício metalinguístico, já que os envolvidos na trama escrita são atores às 

voltas com o desenrolar das situações dramáticas e filosóficas sobre quem são, 

onde estão, para onde vão. Os participantes da peça são estudantes de teatro e 

puderam experimentar, artisticamente, a complexa tarefa de levar mais um texto à 

cena.  

Sobre o espetáculo 

O espetáculo foi criado pelo grupo Os Varisteiros
6
 a partir do projeto de 

pesquisa “Memória da Dramaturgia Amazônida: Construção de Acervo 

Dramatúrgico
7
”, sob a coordenação da Professora pesquisadora, Bene Martins. 

Um dos objetivos do projeto é construir acervo de peças teatrais amazônidas e 

manter viva a história da dramaturgia escrita e produzida na Região Norte. 

Nazareno Tourinho foi o primeiro dramaturgo pesquisado e inserido no acervo. 

Marcelo Andrade, diretor do espetáculo, afirma, em matéria virtual do site da 

Universidade Federal do Pará
8
: “Levar aos palcos uma obra de Tourinho é de 

suma importância para memória e valorização da dramaturgia escrita em nossa 

região, fomentando os jovens a conhecer esta ilustre figura, reconhecendo um dos 

grandes nomes do teatro paraense”. O autor da peça, Nazareno Tourinho, aprovou 

o resultado.  

O grupo de teatro Os Varisteiros, do qual faz parte o ator Fábio 

Limah, mestre em artes, montando, pela primeira vez, a minha peça 

Sonho de Uma Noite de Inverno, fez um excelente espetáculo para o 

público de Belém, que me deixou superlativamente feliz como 

dramaturgo. Assistindo tal representação fiquei surpreso por sua 

originalidade e sucesso. Gostei do que vi em todos os sentidos: o 
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tratamento dado ao enredo cômico, que fez a plateia rir 

deliciosamente, o respeito dispensado ao espírito e mensagem do 

texto, a interpretação dos atores, rica de expressividade vocal e 

gestual, assim como os recursos empregados pela direção do 

espetáculo em termos de ritmo, narração das cenas, cenário, 

iluminação, sonoplastia etc. (Nazareno Tourinho).  

 

O espetáculo teve duas temporadas. A primeira realizou-se no Teatro 

Universitário Claúdio Barradas, da UFPA de 3 a 6 de abril de 2014
9
. A segunda 

realizou-se no espaço SESC Boulevard, de 21 a 24 de agosto de 2014
10

. Ambas, 

tiveram boa acolhida de público e de crítica. Vale ressaltar que esta montagem foi 

o segundo trabalho do grupo com a dramaturgia de Nazareno Tourinho. A 

primeira foi Nó de 4 pernas, em 2014. 

 

Sobre o processo de montagem do espetáculo  

 

Os integrantes da montagem foram ou são estudantes das artes 

dramáticas, na Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA), seja no Curso 

Técnico de Formação em Ator, seja na Licenciatura de Teatro, ou participaram do 

Grupo de Teatro Universitário (GTU-UFPA). Marcelo Andrade, diretor do 

espetáculo, estudante da UFPA, é formado no curso técnico, graduando do curso 

de Licenciatura em Teatro e participante do Projeto de Extensão Novos 

Encenadores
11

. Projeto vinculado ao Grupo de Teatro Universitário. Marcelo 

iniciou a promissora carreira de diretor nesse projeto, com o espetáculo 

Animalismo – A Nova Ordem Mundial, cuja característica mais relevante do trabalho é 

a criação coletiva, tônica que envolve complexa negociação, exercício de ouvir, propor, 

se colocar no lugar do outro, ampliar olhares para alhures.  Sua segunda experiência 

adveio da montagem do Sonho de Uma Noite de Inverno. Este texto, difere de 
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outros escritos de Nazareno, no que se refere às possibilidades de encenação, já 

que o autor elaborou o texto sem muitas demarcações. 

A maioria das peças teatrais de Nazareno Tourinho – no que concerne à 

estrutura – são elaboradas aos moldes da dramaturgia clássica, de maneira que as 

rubricas deixam claras as marcações a serem seguidas. Outra característica da 

escrita do dramaturgo é a abordagem de mazelas sócio-existenciais, às quais 

imprime tom de crítica, reflexão e aposta na superação do ser humano. 

Afirmamos, ainda, que o autor de Sonho de Uma Noite de Inverno, numa 

referência a Denis Diderot, valoriza a dimensão visual da composição dramática, 

ponto que permitiu ao diretor, inúmeras alternativas para a montagem. Embora 

fiel à escrita do autor, Marcelo Andrade esmerou-se para criar cenário, figurino, 

elementos que correspondessem ao clima e lugar indefinidos conforme a trama 

dramática. 

Na direção, tive que me desdobrar para criar a atmosfera necessária de 

sonho ou morte em que estes personagens estão inseridos. A obra 

deixa em aberto o lugar onde este grupo de experientes atores vai 

parar depois de um acidente. Há uma gama de possibilidades 

significativas que o autor nos apresenta (Marcelo Andrade). 

 

Assim, dramaturgo e diretor em sintonia, reiteram “a importância de o 

dramaturgo visualizar o espetáculo no momento da composição dramática e 

enfatiza, sobremaneira, o peso definitivo que os corpos dos atores, e os seus 

respectivos movimentos, têm na realização do drama” (DIDEROT, 2006) posição 

na qual situam o dramaturgo como ponto central, neste caso, o diretor Marcelo 

reiterou tal prerrogativa, ciente, naturalmente das mudanças ocorridas sobre o 

papel do texto e do dramaturgo no teatro contemporâneo. O espetáculo seguiu o 

texto, mas inovou naquilo que foi possível. Certos de que, o papel do texto passou 

e passa por alterações, ou melhor, por diversificados modos de ler, segundo Jean-

Jacques Roubine.  

O modelo contemporâneo se caracteriza por uma abordagem bem 

menos dogmática da questão do texto. Provavelmente porque 

atualmente o imperialismo do autor não está em nada na ordem do dia. 

Tudo pode constituir um texto, e o essencial é que um elo de 

necessidade profundamente vivenciado se estabeleça entre, de um 

lado, o diretor e seus atores e, de outro, o texto (ROUBINE, 2003, 

p.191-2) 

 



5 

 

Assim, entre sonho, devaneio, agonia, inquietação, dúvidas dos 

personagens, pincelamos leves passagens da psicanálise para entender o enredo, a 

ambiência em que os envolvidos se (des)encontram. Embora o diretor não defina 

exatamente quais conceitos o guiaram, ousamos afirmar que o devaneio conduziu 

a encenação, cujas representações deixaram atores e espectadores – cena no palco 

e cena do público – em constante dúvida.  A recomendada unidade de tempo, 

espaço, ação – Aristóteles – são indeterminados, condizentes com a proposta 

aparentemente nonsense. O que parecia, à primeira vista, sair do nada para lugar 

algum, permaneceu na dúvida. Esse foi o espírito do espetáculo. 

O registro do processo criativo do espetáculo tem o objetivo de repassar 

experiência a estudantes e interessados em artes cênicas, para tanto, destacamos 

alguns depoimentos dos envolvidos no processo. Tais relatos poderão incentivar 

jovens atores e encenadores a desenvolver metodologias semelhantes. A começar 

pelo depoimento de Marília Berredo. 

Por quê? Onde eles estão? O que aconteceu? Foi uma constante na 

construção da minha personagem. Quando realmente me vi perdida no 

processo de criação, entendi que os atores da trama estão perdidos na 

obra. A única certeza são as características e as certezas que cada 

personagem carrega. De acordo com isso, os jogos e o interagir cênico 

se deram de maneira orgânica em meu corpo na persona da Dica 

(Marília Berredo (Dica)). 

Marília explicita parte da metodologia utilizada no processo das 

chamadas leituras de mesa do texto. Primeiro, o ator quer saber sobre qual 

personagem fará. Após contato inicial com a trama, percebe que precisa entender 

o texto todo, todos os elementos que o compõem, quais possibilidades de 

composição. O papel do diretor, neste caso, em diálogo com todos os parceiros do 

grupo, juntos, acionarão vários indutores, interlocutores, até chegarem ao que 

parece ideal. Iniciados os ensaios, na maioria das vezes, tudo muda, afinal, é 

processo e como tal, trabalha com imprevistos, com surpresas, com descobertas e 

cabe ao grupo fazer escolhas. Dentre a complexa incumbência e responsabilidade 

do ator para construção de um personagem, Jean-Jacques Roubine relembra Denis 

Diderot, para o autor do Discurso sobre a poesia dramática, 

O trabalho do ator, tal como o analisa Diderot, repousa em suma sobre 

três processos postos em prática sucessivamente: a observação, a 

abstração e a amplificação. Essa elaboração requer do ator uma 

organização interna, um trabalho imperceptível ao espectador que, 

pouco a pouco, desenha os contornos de um modelo ideal do 

personagem, “o mais ambicioso, o maior, o mais perfeito que lhe seja 

possível” (ROUBINE, 2003 p. 81). 
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Tal trabalho de investigação, experimentos, descobertas foi exercício 

constante pelo qual todos os atores da montagem passaram, além de exercitarem 

outras práticas, outros jogos, a exemplo dos propostos por Augusto Boal, um dos 

autores de apoio utilizados pelo diretor Marcelo Andrade. Exercícios diversos 

com o objetivo de aquecer e soltar amarras corpóreo-emocionais, visto que 

O ator, como todo ser humano, tem suas sensações, suas ações e 

reações mecanizadas, e por isso é necessário começar pela sua 

desmecanização, pelo seu amaciamento, para torná-lo capaz de 

assumir as mecanizações da personagem que vai interpretar. As 

mecanizações da personagem são diferentes das mecanizações do ator. 

É necessário que o ator volte a sentir certas emoções e sensações das 

quais já se desabituou, que amplifique a sua capacidade de sentir e se 

expressar (BOAL, 2002, p. 61-2). 

 

Além dos exercícios cênicos de Boal, outras referências técnicas foram 

utilizadas numa progressão mais intensa para a tomada de consciência corporal 

necessária ao delineamento do personagem. Sônia Machado de Azevedo propõe, 

além do exercício da liberdade, a proposição de disciplina, o que pressupõe a 

superação de dores, limites, inibições etc. 

(...) ao pretendermos que o ator vença resistências em nível 

psicofísico, estaremos, na mesma medida, lidando com a dor. Se o 

espaço de se exercitar contínuo pressupõe o exercício da liberdade, 

isso também só se faz possível pelo estabelecimento de normas claras 

e regras que possam encaminhá-lo para o fim almejado. O de 

possibilitar a afinação do instrumento corpo do ator na relação com os 

seus impulsos vitais, para que consiga, a cada passo, canalizá-los no 

trabalho mesmo (AZEVEDO, 2004, p. 260). 

 

Voltando ao depoimento de Marília, ela, à semelhança do grupo ficcional 

de atores da peça, entrou numa espécie de viagem sem rumo. Viagem no sentido 

de jornada, de imersão no processo para construção da personagem. Aquele 

percurso imaginário, por assim dizer, cujo poder de incitação criativa transporta o 

ser humano para outra realidade, para outras cenas e, às vezes, desorientados 

sentem-se perdidos no espaço. Para Anne Bogart  

Toda grande viagem começa com desorientação. Crianças giram 

naturalmente umas às outras de olhos vendados antes de uma 

aventura. Alice cai na toca de um coelho e muda de tamanho ou viaja 

através de um espelho e entra em seu país das maravilhas. Nós todos, 

público e artistas temos de permitir que uma pequena desorientação 

pessoal prepare para o caminho da experiência (BOGART, 2011, 

p.75) 

Dentre as muitas incursões imaginárias, Fábio Limah registra primeira 

fase da desorientação pessoal e descoberta do seu personagem Moreira. A partir 
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de estranhamento inicial, dado ao conhecimento que tem da obra de Nazareno 

Tourinho, em cuja dissertação de mestrado em artes
12

, trabalhou com a montagem 

teatral Nó de 4 Pernas, realizada pelos diretores Enoque Paulino e Aline Góes – 

bolsistas do Projeto de Pesquisa Memória da Dramaturgia Amazônida: 

Construção de Acervo Dramatúrgico –  em 2012 na cidade de Belém do Pará. No 

Nó e demais textos, o autor é generoso nas didascálias – rubricas –, no Sonho, ao 

contrário, a liberdade de leitura e criação é abundante, o que causou a sensação de 

estranhamento e falta de rumo, já que se poderia criar à vontade, desde que 

respeitasse a trama do texto. 

O processo de descoberta do personagem aconteceu paulatinamente 

no decorrer dos ensaios e temporadas realizadas. Ainda não o descobri 

completamente. Creio que nunca o descobrirei. Após duradouras horas 

de estudo (e análise) da dramaturgia, encontrei de onde partir. De uma 

estrutura corpórea que me possibilitasse movimentações outras. 

Limitações outras. Dessa forma, cheguei à concepção de que Moreira, 

o mais intelectualizado dos personagens (noção que abstraí de suas 

falas), seria gordo. A partir daí, toda a criação corporal e psicológica 

do personagem começou a ser desenvolvida, com constante auxílio do 

diretor Marcelo Andrade, que lapidava o que eu propunha de voz e 

trejeitos, além, claro, dos jogos de relações criados entre os atores e 

seus respectivos personagens (Fábio Limah (Moreira)). 

Fábio destaca a criação do personagem a partir da definição de que o 

corpo de Moreira seria gordo. A estrutura corpórea definida foi determinante para 

o desempenho do papel, sem desconsiderar naturalmente outros elementos 

indispensáveis à proposta cênica. Neste caso, encenação concebida como busca e 

procura de uma tônica onírica. Patrice Pavis menciona os demais elementos para 

um espetáculo: 

Corpo, espaço, luz, tempo, ritmo – e, todas as séries de ações que eles 

permitem, sem intencionalidade a priori. Como artista, o encenador 

não procura expressar uma ideia previamente conhecida, mas fabricar 

um objeto estético com os meios que possui, é ver o que vai dar 

(PAVIS, 2005, p. 232). 

 

A partir da junção de esforços e escassos recursos, todos os envolvidos 

contribuíram, seja com ideias, seja com objetos cênicos para a realização do 

espetáculo. Considerando que a metodologia de trabalho desta montagem foi 

dialogada, diretor e atores refletiam diuturnamente sobre as diretrizes da 

encenação. Todos os atores, em determinados momentos, agregaram à função do 

encenador contribuições valiosas, cabendo ao diretor selecionar e lapidar o que 

coubesse à sua concepção do espetáculo. 
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Para a elaboração deste texto, optamos por registrar depoimentos de 

alguns atores e equipe técnica envolvidos, além do diretor. Os mais experientes 

apresentam registro mais crítico, reconhecem a complexidade do texto, a 

impossibilidade de compor um personagem na íntegra, ou seja, demonstram, à 

semelhança de Fábio Limah, que a elaboração criativa do ator é exercício 

ininterrupto e, têm consciência das limitações, o que não significa despreparo do 

ator. Mas, eles, frente às apresentações diárias, percebem outros afetos, estes os 

tocam-provocam em duas dimensões, quais sejam, reações do público e, 

consequentemente, as reações dos atores. Há uma espécie de energia a correr entre 

atores e público, esta tanto pode contribuir quanto atrapalhar a execução cênica. 

Kevin Braga, figurinista e personagem da primeira temporada, destaca 

pontos instigadores para a elaboração do trabalho artístico, tanto dos atores quanto 

da equipe técnica, além da própria criação do figurino e do Augusto, o diretor 

teatral. 

No início, trabalhamos muitos jogos e como já sabíamos os 

personagens que interpretaríamos no espetáculo, pudemos colocar um 

pouco do laboratório da criação do personagem dentro dos jogos. 

Interpreto Augusto, um diretor teatral. Busquei, para meu personagem, 

referências de diretores que eu já tive na minha vida artística. Optei 

pelo tipo culto, estudado e que, de vez em quando, precisa dar uns 

gritos e chamar atenção dos demais. Aquele diretor que está sempre 

disponível para o elenco e nunca diz ou coloca algo no espetáculo sem 

pensar (Kevin Braga (Augusto – 1ª temporada)) 

Conforme Kevin, em sua função de figurinista do espetáculo, a peça de 

Nazareno fornece a informação de que esses artistas estavam partindo para uma 

viagem e, de repente, meio que despertam em um espaço para o qual foram 

jogados. Um espaço indefinido, mas parecia configurado entre o céu e o inferno. 

O figurinista enfatiza:  

Na minha concepção visual e interpretação da dramaturgia eu via os 

personagens muito bem vestidos para embarcar nessa viagem, eram 

quase estrelas de cinema indo para o red carpet do Oscar. Eu sempre 

pensava também que nós artistas somos pessoas que não passam 

despercebidas, sempre temos algo que atrai a atenção do público para 

nós (Kevin Braga (Augusto – 1ª temporada)) 

 

Kevin Braga propôs para o figurino – garimpado nos brechós – imagens 

tridimensionais alusivas ao céu e ao inferno. Porém, durante o processo, essa ideia 

foi descartada. No figurino, ficou a ideia dos trajes de brechó adaptados em 

pequenas proporções. A criação também contou com a ajuda do elenco. Todos 

trouxeram elementos que acentuaram características de cada personagem. Alguns 
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exemplos, como a proposta apresentada pelo ator Fábio Limah de que seu 

personagem Moreira seria obeso. A atriz Bárbara Gibson propôs que o figurino da 

personagem Clara, remetesse ao de Audrey Hepburn, em Bonequinha de Luxo. 

Outro depoimento a considerar é o do ator Raoni Moreira, ele, mesmo 

informado que não teria um longo período para construção/maturação de seu 

personagem, devido ao número limitado de ensaios, aceitou o convite-desafio do 

diretor do espetáculo para substituir o ator Kevin Braga, na segunda temporada de 

apresentação do espetáculo.        

Diferente dos outros atores do espetáculo que já haviam realizado uma 

temporada juntos, entrei para o elenco, restando dois meses para a 

segunda temporada realizada no SESC Boulevard. Com apenas dois 

meses para me inserir no espetáculo, construindo personagem e 

estabelecendo jogos com os outros integrantes, me vi em situação 

delicada onde foco e disciplina seriam essenciais. Apesar do pouco 

tempo, o auxílio dos atores foi preponderante para que eu pudesse 

estabelecer um jogo vivo, mantendo minimamente uma uniformidade 

do elenco. Interpretei o personagem Augusto, diretor teatral da 

companhia. Para construir o personagem, bebi em fontes diversas: 

diretores nacionais e regionais, estes últimos, colegas com quem 

trabalhei (Raoni Moreira (Augusto – 2ª temporada)) 

 

O espetáculo sob registro  escrito-sonoro-visual 

 

A partir do depoimento escrito-visual de Paula Silva – operadora de 

iluminação da primeira e segunda temporada – apresentamos mais um aspecto do 

espetáculo. Ressalta-se que, na segunda temporada, a iluminadora 

responsabilizou-se não apenas pela operação. Paula adaptou, para o espaço SESC 

Boulevard, o desenho de luz originalmente concebido por Malu Rabelo, para a 

primeira temporada no Teatro Universitário Cláudio Barradas.  

Fui convidada para acompanhar as apresentações, com o intuito de 

operar algumas noites do espetáculo. Com o passar do tempo, já na 

segunda temporada, recebi o convite para assumir a iluminação. E dei 

continuidade ao trabalho. Acompanhado os ensaios, percebi que 

algumas cenas dependiam de algumas marcações feitas e não poderia 

intervir muito na criação. Algumas marcações tiveram que ser 

mantidas, mas a disposição dos refletores e a operação foram 

modificados (Paula Silva) 

 

Na leitura de Paula, a história se passa no campo da alucinação, assim 

caberia à iluminação proporcionar tal percepção. Patrice Pavis reitera, “A luz 

facilita a compreensão. Se o objeto iluminado é bem contrastado, será claramente 

reconhecido. A luz é responsável pelo conforto ou desconforto da escuta, pela 

compreensão mais ou menos racional de um evento” (PAVIS, 2005, p. 180). A 
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proposta de iluminação fez jus à concepção cênica do diretor, a exemplo da cena 

(Imagem 1) em que os personagens Oscar (Allan Jones), Carlos (Maycon 

Douglas), Ana (Renata Miranda), Moreira (Fábio Limah) Clara (Bárbara Gibson), 

Dica (Marília Berredo) e Augusto (Raoni Moreira), correm, rumo às portas, com 

as esperança de que elas os levem à saída do local tenebroso. Nessa cena, a 

operação proporcionou a alternação da luz como evolução da cena. Do início ao 

fim do espetáculo, malas são reveladas (Imagem 2), estas são arremessadas ao 

palco, cujo efeito da queda resulta em pausa dramática. A luz tem a função de 

direcionar a visualização do objeto cênico, as malas em foco.  

 
Imagem 1: Espaço SESC Boulevard, 2014. 

 
Imagem 2:Teatro Universitário Cláudio Barradas, 2014. 

 

Na cena dos talentos, há momento em que cada personagem do 

espetáculo representa determinado personagem com o qual sempre sonhou mas, 

até então, não havia tido a oportunidade de fazê-lo. A luz posicionada a pino, no 

centro, tem o papel de exaltar as apresentações artísticas. Carlos (Maycon 

Douglas) e Julieta (Isadora Lourenço) apresentam cena em referência aos textos 

natalinos de As Pastorinhas, (Imagem 3). Dica (Marília Berredo) e Oscar (Allan 
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Jones), representam uma das peças mais famosas de William Shakespeare, Romeu 

e Julieta, (Imagem 4). Moreira (Fábio Limah) e Augusto (Raoni Moreira), 

interpretam trecho de umas das peças mais famosas do teatro do absurdo, de 

Samuel Beckett, Esperando Godot (Imagem 5). 

 
Imagem 3: Espaço SESC Boulevard, 2014. 

 

 
Imagem 4: Espaço SESC Boulevard, 2014.  

 

 
Imagem 5: Espaço SESC Boulevard, 2014.  

 

No espetáculo, existe o espaço-momento do céu e inferno, no qual o 

Anjo (Leonardo Cardoso) apresenta à trupe de atores as vantagens de entrarem no 
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céu, (Imagem 6 e 7). O céu, com azul (cor fria), remete à leveza e paz, o inferno, 

com vermelho, à inquietação e desconforto. Um objeto luminoso, a lanterna, é 

manipulado pelo personagem angelical. Próximos à escada, de pé, da esquerda 

para a direita, encontram-se: Augusto (Kevin Braga), Julieta (Isadora Lourenço), 

Oscar (Allan Jones), Dica (Marília Berredo) e Carlos (Maycon Douglas). 

Sentados, da esquerda para a direita: Ana (Renata Miranda) e Moreira (Fábio 

Limah).  

O personagem Belzebu, ao abrirem as portas do inferno, é banhado por 

um foco-contra de luz vermelha, cor quente. Tal efeito causa incômodo na plateia, 

pela incidência da luz alcançando o público. Alguns black’s (blackouts) são 

produzidos, o que indica as mudanças das cenas.  

 

 
Imagem 6: Espaço SESC Boulevard, 2014.  

 

 
Imagem 7: Teatro Universitário Cláudio Barradas, 2014.  

 

Os sons que ambientam a atmosfera onírica do espetáculo ficaram a 

cargo, nas duas temporadas, de Márcio Pantoja, responsável pela concepção da 

trilha sonora. Para o músico, a sonoplastia é uma peça-chave do espetáculo, não 
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apenas por seu ineditismo, mas, também, por ser tão plástica quanto todo o 

restante de elementos que compõem o espetáculo.  

A criação da trilha sonora se deu diante de várias experimentações no dia 

a dia, de acordo com a explanação dos contextos em cena, nos ensaios. A 

priori, foi algo dificultoso para criar um clima de mistério, ora etéreo, ora 

infernal, e tudo com uma ‘roupagem’ atual. Utilizei metodologia de 

produção computacional, através de VST’s e plug-ins musicais. (Márcio 

Pantoja). 

 

O depoimento final coube ao sonoplasta, Márcio Pantoja, não como parte 

final, mas como componente indispensável à realização da proposta de encenação. A 

composição da trilha, conforme tendência contemporânea, recorreu a recursos 

tecnológicos para ambientar o clima envolvente, enigmático e dinâmico do 

espetáculo. Vale ressaltar que o conjunto de elementos que compuseram a proposta 

do diretor Marcelo Andrade, congregou várias linguagens artísticas, tônica da 

interdisciplinaridade inerente ao ensino das artes cênicas. 

Acreditamos que o processo de criação do espetáculo elucidou o que 

pensamos sobre a importância do texto e do ensino de teatro nas escolas em geral. A 

leitura de peças teatrais requer habilidades específicas, na medida em que exige 

leitura em voz alta, articulada, de maneira a respeitar o ritmo das sequências de 

cenas. Além, naturalmente, de que personagens, via de regra, são compostos a partir 

de vivências, anseios, conflitos, desejos humanos. Para tal compreensão se faz 

necessário o despertar de espírito crítico-reflexivo sobre as situações dramáticas da 

trama e o consequente envolvimento do leitor com a problemática enredada nos 

textos teatrais. Embora existam iniciativas isoladas para inserir o ensino de teatro nas 

escolas, recomendamos a leitura constante de peças em sala de aula, ou melhor 

ainda, a inclusão desses textos nos currículos escolares e nos programas de literatura. 
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