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RESUMO 

 

MEDEIROS, Marta Olívia Bem de. Timochenco Wehbi: teórico, dramaturgo e encenador. 

2017. 394 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada) – Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

Este trabalho visa a apresentar o teórico, encenador e dramaturgo Timochenco Wehbi. 

Sociólogo e autor de teatro de destaque nacional e internacional dos anos 1970 até 1986, 

também foi professor na Universidade de São Paulo, crítico de cinema e teatro em jornais de 

São Paulo e Presidente Prudente, tomando parte em comissões julgadoras de festivais de teatro 

amador em todo o Brasil. A estrutura da dissertação é composta por quatro partes essenciais, a 

saber: Cronologia de vida e obra do autor, Apresentação dos trabalhos de mestrado (Brecht, 

num outro tempo, num outro espaço), doutorado (O drama social do teatro no Brasil) e projeto 

de livre-docência (Uma contribuição portuguesa na história do Teatro Brasileiro: o papel de 

Francisco Santos), Apresentação das peças de teatro de sua autoria e encenadas no Brasil, 

Portugal e Colômbia (A Vinda do Messias, Palhaços, A Dama de Copas e o Rei de Cuba, A 

Perseguição ou o Longo Caminho que vai de Zero a Ene, As Vozes da Agonia ou Santa 

Joaninha e sua Cruel Peleja contra os Homens de Guerra, contra os Homens d´Igreja, Curto-

circuito e Bye, bye Pororoca) e Considerações finais. Para a execução da pesquisa contou-se 

com acesso ao acervo familiar do autor, falecido em 1986, e com seus trabalhos de titulação, 

disponíveis na Universidade de São Paulo, além de sete peças de teatro, reunidos pela Editora 

Terceira Margem, em 2013, numa publicação em dois volumes. As conclusões a que se chega 

apontam para uma poética que se compõe da fantasia e do realismo, no período marcado pela 

opressão do regime ditatorial brasileiro, resultado do olhar arguto de um estudioso que reflete 

sobre questões sociais transpondo-as para o palco, consciente de seu papel como intérprete do 

comportamento humano e da vida brasileira. Um anexo iconográfico é parte do trabalho e reúne 

imagens e documentos que confirmam a ampla atuação de Timochenco como autor, professor, 

crítico, encenador e pesquisador. 

 

Palavras-chave: Timochenco Wehbi. Dramaturgia brasileira. Teatro anos 70. Cronologia. 

Análise de obra. 



ABSTRACT 

 

MEDEIROS, Marta Olívia Bem de. Timochenco Wehbi: theorist, playwright and director. 

2017. 394 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada) – Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

This work aims to present Theorist, Playwright and Director Timochenco Wehbi. As a 

sociologist and theater author of national and international prominence from the years 1970 to 

1986, he was also a professor at the University of São Paulo, a critic of cinema and theater in 

newspapers of São Paulo and Presidente Prudente, taking part in judging commissions of 

amateur theater festivals in all of Brazil. The structure of the dissertation is composed of four 

essential parts, namely: Chronology of life and work of the author, presentation of master's 

works (Brecht, num outro tempo, num outro espaço), doctorate (O drama social do teatro no 

Brasil), post-graduated project (Uma contribuição portuguesa na história do Teatro Brasileiro: 

o papel de Francisco Santos) and the presentation of the plays of her own and staged in Brazil, 

Portugal and Colombia (A Vinda do Messias, Palhaços, A Dama de Copas e o Rei de Cuba, A 

Perseguição ou O Longo Caminho que Vai de Zero a Ene, As Vozes da Agonia ou Santa 

Joaninha e Sua Cruel Peleja Contra os Homens de Guerra, Contra os Homens d´Igreja, Curto-

Circuito and Bye, bye Pororoca) and Conclusion. In order to carry out the research, there was 

access to the author's family collection, who died in 1986, and to his degree studies, available 

at the University of São Paulo, as well as seven plays by Editora Terceira Margem in 2013, in 

a two-volume publication. The conclusions reached point to a poetics that is composed of 

fantasy and realism, in a period marked by the oppression of the Brazilian dictatorial regime, 

which is the result of the sharp eye of a scholar who reflects on social issues, transposing them 

to the stage and conscious of his role as an interpreter of the human behavior and Brazilian life. 

An annex iconographic is part of the work and brings together images and documents that 

confirm Timochenco's broad work as an author, teacher, critic, director and researcher. 

 

Key-words: Timochenco Wehbi, Brazilian Dramaturgy, Theater 70´s, Chronology, Analysis of 

work 
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Introdução 

 

 Esta pesquisa nasceu do desejo de estudar um gênero com pouco destaque nos estudos 

iniciais, de Ciclo Básico, na graduação em Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. Sendo o primeiro semestre destinado à poesia e o 

segundo, à prosa, apenas em algumas disciplinas optativas o teatro brasileiro poderia ser 

abordado. Se, por um lado, minha expectativa de estudos na graduação em Língua Portuguesa 

acabou por se frustrar já que o único curso que poderia trabalhar o teatro, sobretudo a cena 

contemporânea, seria a disciplina optativa Literatura Brasileira VI, quando ministrada pelo 

professor João Roberto de Faria e com o programa “Panorama do Teatro Brasileiro Moderno”, 

por outro lado, encontrei no professor Ariovaldo José Vidal um interlocutor para essa aspiração. 

Depois de algumas conversas sobre a dramaturgia da segunda metade do século XX, no final 

do ano de 2010, enquanto tratávamos sobre um possível projeto de Iniciação Científica, recebi 

do professor indicações de dramaturgos como José Vicente, Leilah Assumpção, Consuelo de 

Castro e Timochenco Wehbi para pesquisa e conhecimento da obra. Entre todos os nomes, o de 

Timochenco ficou marcado pela excentricidade sem dúvida. Comecei pela leitura do livro que 

reúne seis textos do autor, O Teatro de Timochenco Wehbi, editado pela Editora Polis em 1980. 

Após a leitura das peças, definiu-se que com tamanhas inquietações, o teatro deste dramaturgo 

e sociólogo seria estudado. 

 Minha formação acadêmica é em Letras, mas por 17 anos atuei na Editora Abril, grande 

parte em áreas editoriais onde entrevistas e pesquisas sempre foram constantes na minha 

atividade profissional. Com o olhar curioso e o desejo de conhecer o autor e sua história, 

partindo das poucas informações advindas de pesquisas na Internet, estabeleci contato, em 

2012, com a Sra. Selma Wehbi, irmã de Timochenco, falecido devido a um tumor cerebral em 

março de 1986, poucos dias após completar 43 anos de idade. D. Selma ficou interessada em 

partilhar informações e documentos, visto que grande parte do acervo do irmão estava entre a 

casa dela, em Presidente Prudente, a Oficinal Cultural Timochenco Wehbi e o Centro Cultural 

Matarazzo, na mesma cidade. Também era uma aspiração da família organizar o material e 

partilhar com o maior número possível de pessoas a obra do “Timó”, como D. Selma e muitos 

prudentinos o chamam. A única exigência feita por ela é que os grupos interessados em montar 

peças do irmão respeitem o repasse de direitos para a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 

(SBAT), que mantém com a família estreito diálogo sobre o legado de Timochenco. 
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 A primeira visita a Presidente Prudente aconteceu em outubro de 2012 quando ainda se 

construía o projeto a ser apresentado na seleção para o Mestrado, visto que cursava uma segunda 

graduação na Letras e já havia concluído um curso superior, não havendo impedimentos para 

me inscrever para a pós-graduação. Com isso, abandonei a ideia de Iniciação Científica já que 

o autor deixou amplo material pesquisável. Foram dois dias de entrevistas e visitas à D. Selma, 

à Oficina Cultural e ao Centro Cultural Matarazzo. Nesse período, com o constante auxílio e 

dedicação dela, foi possível resgatar peças teatrais inéditas que estavam no arquivo da Oficina 

Cultural bem como fotografar os pôsteres das montagens das peças. Em sua casa, D. Selma 

também possui um pequeno acervo de documentos pessoais que foram fotografados e compõem 

parte dos Anexos deste trabalho. E com muita generosidade ela cedeu os inéditos resgatados na 

Oficina para o projeto de mestrado. 

 Em 2013, com uma ideia inicial de construir uma biografia do autor e fazer a preparação 

do material para publicação, participei do processo de seleção para o Mestrado e fui aprovada 

no mês de julho. Iniciou-se, pois, a digitalização das 16 peças inéditas, entre concluídas e 

inacabadas, visto tratarem-se de datiloscritos que em breve não poderiam ser fotocopiados em 

função de danificar o original. Após a digitalização, iniciei o trabalho de preparação dos 

originais. No mesmo ano, a professora Dilma de Melo Silva, aposentada pela ECA-USP e que 

trabalhou e conviveu com Timochenco, e o pesquisador Heitor Capuzzo organizaram uma 

publicação em dois volumes com a produção acadêmica e dramatúrgica do prudentino. O 

primeiro volume, intitulado Reflexões sobre o teatro, reúne sua dissertação de mestrado 

(Brecht, num outro tempo, num outro espaço), a tese de doutorado (O drama social do teatro 

no Brasil) e o projeto de livre-docência (Uma contribuição portuguesa na história do Teatro 

Brasileiro: o papel de Francisco Santos), além de algumas publicações de produção acadêmica 

e depoimentos de colegas professores, amigos e ex-alunos. O segundo volume, Produção 

teatral, traz sete peças: além das seis publicadas pela Editora Polis em 1980, cuja edição foi 

acompanhada pelo próprio autor, contendo A Vinda do Messias, Palhaços, A Dama de Copas 

e o Rei de Cuba, A Perseguição ou O Longo Caminho que vai de Zero a Ene, As Vozes da 

Agonia ou Santa Joaninha e sua Cruel Peleja contra os Homens de Guerra, contra os Homens 

d´Igreja e Curto-Circuito, houve a inclusão de Bye, bye Pororoca, texto em parceria com 

Hamilton Maluly (Mah Luly), artista plástico e teatrólogo brasileiro, falecido em 2014.  

 O projeto de mestrado seguiu tentando equilibrar uma biografia e o aproveitamento das 

peças cedidas por D. Selma. No entanto, enquanto não se chegava a uma definição sobre o 

caminho para trabalhar com o material, vivi certo incômodo em não utilizar bem tais peças que 
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poderiam ser de enorme proveito para a montagem de uma poética do autor. Dessa forma, e 

com apoio de meu orientador, voltei-me com maior dedicação aos originais para promover um 

levantamento e pesquisa dessa obra dispersa com o objetivo de organizar o material e, num 

projeto audacioso, tentar analisar o que o dramaturgo produziu nos anos 70. Muitas foram as 

discussões sobre os significados que Timochenco trazia em seus textos como alegorias de um 

momento político delicado nacionalmente e um desejo de dar voz ao povo, por meio da arte 

dramática, para revelar quem são, o que sentem e como veem o mundo em suas configurações 

de prazer e medo, alienação e realismo. Um de seus símbolos mais fortes foi o desejo de 

apresentar um teatro preocupado em colocar em cena as dificuldades das massas oprimidas que 

vivem sob o signo da ditadura e são, intencionalmente, expostas à alienação dos meios de 

comunicação de massa. Com essa perspectiva, segui para a pesquisa nos originais. 

 Em julho de 2015, durante o Exame de Qualificação, recebi as orientações da professora 

Maria Silvia Betti e do professor Marcos Antonio de Moraes indicando que o caminho 

escolhido apresentava uma série de fragilidades e dificuldades, pois o estabelecimento da obra 

necessitaria de uma base teórica da Crítica Textual, o que não estávamos fazendo visto que o 

desejo era trabalhar o texto de maneira a deixá-lo mais “vivo”, ou seja, possível de ser encenado 

nos tempos atuais, bem como de ser lido por qualquer leigo de forma a dar a este condições de 

compreender sem grandes dificuldades. No entanto, da maneira como estávamos trabalhando 

encontraríamos muitos impedimentos para estabelecer o texto das peças, mesmo que 

escolhêssemos trabalhar cerca de metade do corpus, ou seja, apenas os textos acabados. As 

orientações não apenas levantaram os problemas como se preocuparam em demonstrar 

possíveis soluções para o quadro. Com isso, optamos por regressar ao modelo inicial de 

trabalho, um estudo biográfico intelectual do dramaturgo e, ao mesmo tempo, fazer uma 

apresentação de sua obra editada (e encenada), deixando para um momento posterior o trabalho 

com os originais. Desde 2015, portanto, a pesquisa possui novos e factíveis rumos, o que se 

pretende demonstrar nessa dissertação. 

 Logo, o trabalho que se apresenta como dissertação de mestrado em 2017 trata de 

Timochenco Wehbi como dramaturgo, diretor de teatro, estudioso e pesquisador. Partindo da 

edição de 2013 da Terceira Margem Editora, coordenada pela professora Dilma Melo e por 

Heitor Capuzzo, além dos textos de 1980 pela Editora Polis, dos trabalhos de titulação em 

Mestrado e Doutorado disponíveis na FFLCH-USP e do amplo e irrestrito apoio dado pela 

família com total acesso ao acervo do autor, construímos um estudo que visa a demonstrar como 

se estabeleceu não apenas uma poética, mas a trajetória do autor, pesquisador e professor 
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Timochenco Wehbi. Há uma configuração, pela própria natureza do trabalho, de um apoio 

constante na paráfrase, mas ainda assim se buscou dar a essa apresentação uma dimensão nos 

momentos principais de análise crítica. 

 O primeiro capítulo, “Timochenco Wehbi: vida e obra”, traz uma cronologia de vida e 

obra do dramaturgo, apresentando os fatos expressivos da trajetória do teatrólogo, professor, 

pesquisador e crítico organizados por ano. No segundo, “Timochenco Wehbi: teórico e 

encenador”, apresentam-se os trabalhos de titulação acadêmica, sendo Brecht, num outro 

tempo, num outro espaço a Dissertação de Mestrado, O drama social do teatro no Brasil a Tese 

de Doutorado, havendo ainda informações iniciais sobre o projeto de pesquisa de Livre-

Docência Uma contribuição portuguesa na história do teatro brasileiro: o papel de Francisco 

Santos. O terceiro capítulo, intitulado “Timochenco Wehbi: dramaturgo”, é composto pelas 

paráfrases analíticas das sete peças de teatro em estudo, sendo que, no último, “Considerações 

finais” são elencados os temas essenciais do dramaturgo, além de observações sobre como esses 

elementos são apresentados em sua obra. O trabalho conta ainda com uma página de 

depoimentos de profissionais da dramaturgia, jornalismo e meio acadêmico homenageando o 

autor seguida por um anexo iconográfico em que estão registrados momentos marcantes de sua 

atuação no meio teatral e acadêmico, textos publicados em revistas brasileiras sobre teatro, 

críticas e notícias veiculadas na imprensa. 

 Cabe ressaltar que a leitura das peças foi orientada pelos apontamentos do professor 

Antonio Candido sobre redução estrutural e descrição crítica (CANDIDO, 2010). De acordo 

com o estudioso, no texto do Prefácio de O discurso e a cidade, a primeira traz a possibilidade 

de a realidade do mundo e do ser levar a obra literária à autonomia para ser estudada, à medida 

que os fatores externos entram na configuração estrutural da obra e devem ser lidos como 

componentes internos desta. Já para a descrição crítica, método de leitura das peças deste 

trabalho, as concentrações nos enunciados e em seus encadeamentos guiam o crítico que, por 

sua vez, está à mercê do risco de se concentrar apenas na camada apreensível pelo leitor, sem 

recorrer aos elementos germinais ocultos, à gênese social da construção. Tomou-se o cuidado 

de uma produção criteriosa das paráfrases analíticas para não incorrer neste aspecto, pois além 

de algo do contexto invariavelmente estar exposto nas leituras apresentadas, no capítulo final 

levantamos questões que não pretendem se limitar apenas a este trabalho, mas que podem servir 

de estímulo a outros possíveis pesquisadores de Timochenco Wehbi. 
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1. Timochenco Wehbi: vida e obra 

 

 Timochenco Wehbi nasceu em Presidente Prudente, estado de São Paulo, no dia 14 de 

março de 1943, filho de dona Adelina Forti Wehbi e do comerciante libanês Naim Wehbi. 

Caçula entre os quatro filhos do casal, Selma, Farru e Vera, ele foi criado entre o armazém e os 

circos que se estabeleciam com certa regularidade na pacata cidade interiorana, num terreno em 

frente ao comércio da família. Sendo o pai alguém que compreendia a necessidade de auxílio 

dos artistas ao iniciarem suas temporadas, quando dependiam de uma boa bilheteria para 

comprar água e alimentos, Sr. Naim vendia o que eles precisavam para pagamento posterior, 

quando as apresentações já faziam algum sucesso e rendiam. Era natural, portanto, que os filhos 

do bem-feitor tivessem livre acesso ao circo e contato constante com os artistas. Isso ajudou a 

despertar em Timochenco o gosto pela arte e pela representação. 

 Seus estudos primário e secundário ocorreram entre 1950 e 1960, respectivamente, no 

Grupo Escolar Professor Adolpho Arruda Melo, atualmente Escola Técnica Estadual de 

Presidente Prudente, e no Instituto de Educação Fernando Costa, ainda hoje em operação no 

centro da cidade. Sem grandes ocorrências disciplinares, naturais a qualquer garoto criado com 

liberdade no interior, Timochenco era bom aluno e apenas se distraía durante as aulas para 

desenhar figurinos, como pierrôs e palhaços, nas margens dos cadernos. Em 1961, ingressou 

no curso de Ciências Sociais no campus de sua cidade da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) onde cursou os dois primeiros anos quando decidiu pedir transferência para a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), atual Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP). Ainda na cidade natal, em 1963, atuou 

como presidente do Cine-Clube da Faculdade de Filosofia de Presidente Prudente, 

demonstrando ser o cinema uma paixão adolescente que seria complementada pelo teatro 

quando se estabeleceu na capital paulistana em decorrência da chegada à USP. 

 No ano de 1963 transferiu-se para a nova cidade e faculdade. Muito dedicado aos 

estudos, logo colaborou com o professor João Baptista Borges Pereira em levantamento de 

dados de pesquisa antropológica que veio a ser publicado com o título Italianos no mundo rural 

paulista1. No entanto, mesmo com as atribuições de suas atividades acadêmicas na USP e 

iniciando o contato com o teatro por meio da amizade com alunos da Escola de Artes 

                                                           
1 PEREIRA, J.B.B. Italianos no mundo rural paulista. São Paulo: Livraria Pioneira Ed., IEB/USP, 1974. 
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Dramáticas (EAD/USP), onde conheceu pessoas com as quais viria a trabalhar para pesquisas 

dos trabalhos de titulação e em montagens, também atuou entre 1963 e 64 como colaborador 

do jornal prudentino O Imparcial em coluna sobre cinema publicada aos domingos no 

suplemento cultural. 

 Foi no ano de 1964 que Timochenco iniciou sua carreira como professor: lecionou 

Língua Portuguesa no Liceu Siqueira Campos, no bairro do Cambuci, em São Paulo. No ano 

seguinte passou a ensinar Língua Inglesa no Liceu Marechal Deodoro, também em São Paulo. 

Além disso, em 1965, foi membro da Assessoria de Censura de Rádio e TV do Juizado de 

Menores de São Paulo, relatando em sua tese de doutorado sobre a formação do grupo Teatro 

da Cidade, de Santo André, que o estabelecimento desse contato com os órgãos oficiais de 

censura devia-se ao desejo de apreender a dinâmica de como se aplicavam limitações a 

produções artísticas, o que diminuiria os riscos de proibições em sua atividade como 

dramaturgo. 

 Com a conclusão do bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 1966, o dramaturgo voltou-se para pesquisas sobre 

teatro. Acredita-se, conforme relato de sua irmã em entrevista deste trabalho, Selma Wehbi, 

que seu texto de estreia como dramaturgo, A Vinda do Messias, já estava em produção nesse 

período. As pesquisas concentraram-se no teatro amador, entre 1966 e 68, como bolsista pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), executando um trabalho 

para a Comissão Estadual de Teatro da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, à época 

presidida pela atriz Cacilda Becker. 

 A chegada de Timochenco a Franco da Rocha, como professor de Língua Portuguesa 

no Ginásio Estadual Benedito Fagundes Marques entre 1966 a 69, marca um momento 

importante para sua formação: foi nessa escola o início de uma pesquisa de campo sobre a 

montagem de Os Fuzis da Senhora Carrar, de Bertolt Brecht, feita pelos alunos do curso de 

Interpretação da Escola de Arte Dramática (EAD/USP), que se tornou, anos mais tarde, seu 

trabalho de mestrado. A pesquisa ocorreu entre 1967 e 68 e foi composta por aulas ministradas 

pelo professor Timochenco sobre os elementos essenciais do teatro, mapeamento da região e 

de características socioculturais dos estudantes, encenação da peça para os alunos, na escola, e 

aplicação de questionário de pesquisa sobre as impressões causadas pela encenação. Nesse 

mesmo período, ele realizou, com bolsa de estudo da FAPESP e orientação do professor Ruy 

Galvão de Andrada Coelho, a pesquisa “Brecht: um estudo de sociologia do teatro”, sob regime 

de pós-graduação. 
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 No ano de 1968, atendendo a um pedido de Cacilda Becker, executa para a Comissão 

Estadual de Teatro (CET) de São Paulo a tabulação e interpretação de questionários aplicados 

à classe teatral paulistana visando apreender as aspirações socioprofissionais deste grupo. 

Participa também desse trabalho a então aluna da EAD, Dilma de Melo e Silva, com quem 

Timochenco fez sua primeira assistência de direção teatral para a montagem de Os Fuzis da 

Senhora Carrar dirigida por ela. A encenação para os estudantes de Franco da Rocha criou 

tamanho impacto que Timochenco vem a codirigir, ao lado de Isa Koperman, O Auto da 

Compadecida, de Ariano Suassuna, numa montagem que os estudantes decidem fazer após o 

contato com a peça de Brecht na escola. Ainda em 1968, atua como diretor do espetáculo A 

Guerra Mais ou Menos Santa, de Mario Brasini, na Federação de Teatro Amador de Presidente 

Prudente, estado de São Paulo. 

 Entre 1968 e 69, Timochenco colaborou como crítico de cinema e teatro para o Jornal 

da Tarde, do grupo O Estado de São Paulo. Neste período também realizou, com bolsa da 

FAPESP e orientação do professor Ruy Galvão de Andrada Coelho, a pesquisa “Por um teatro 

popular”, sob regime de pós-graduação. Desde 1968 até 72 atua como membro de júris de 

festivais de teatro amador promovidos pela Comissão Estadual de Teatro (CET) da Secretaria 

de Esportes, Turismo e Cultura de São Paulo. Os júris ocorreram anualmente entre a capital, 

Taubaté e Santo André, no estado de São Paulo. 

 1969 foi um período de atividade docente: atua como professor de História do Teatro 

Brasileiro na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, e como instrutor 

voluntário do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo, com indicação feita pelo orientador, professor Ruy Galvão de 

Andrada Coelho. Publica os resultados da pesquisa sociológica “O panorama do teatro amador 

no Estado de São Paulo” no jornal Folha da Tarde. Até 1972 leciona História Geral do Teatro 

e Teatro Brasileiro em São Caetano do Sul. 

 Sua estreia como dramaturgo acontecem em 1970 com A Vinda do Messias2, que lhe 

rende o prêmio Revelação de Autor pela seção paulista da Associação Brasileira de Críticos 

Teatrais, dois anos mais tarde se tornaria a Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). 

No mesmo ano, a revista Palco & Plateia publica seu artigo “O teatro amador no Estado de São 

                                                           
2 Encenada no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em São Paulo, com a premiada atriz Berta Zemel (Prêmio 

Saci 1960 e Prêmio Molière 1967) como protagonista. Direção de Emilio di Biasi, assistência de José Fernandes 

de Lyra, cenografia de Dilma de Melo Silva e música de Walter Franco. 
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Paulo”3 e a Revista Di... fusão, “O campo da sociologia do teatro”4. Atua como professor 

conferencista no curso de Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA/USP) e como diretor da montagem de Neste Bar Tudo é 

Possível, coletânea que inclui A. Tchekov, J.A. Strindberg, Pirandello e. Ionesco na Escola de 

Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, estado de São Paulo. 

 Também é datado de 1970 outros dois eventos: a premiação com medalha de bronze na 

Mostra Coletiva de Artes Plásticas de Presidente Prudente que o dramaturgo conquistou com 

um quadro de pintura a óleo. O grupo Varanda faz apresentações por bairros de São Paulo, 

numa espécie de laboratório sem grandes repercussões, da peça Palhaços com Jefferson Del 

Rios e José Fernandes. A peça estreou em 19715 e é, até hoje, o texto mais montado do 

dramaturgo6. 

 1971 é um tempo de atividades docentes e pesquisas, além da estreia de Palhaços. No 

mês de março é publicado “Teatro popular no Nordeste” no Suplemento Literário do Jornal O 

Estado de São Paulo. Atua como auxiliar de ensino nos cursos de Sociologia da Arte e da 

Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e 

também como orientador de pesquisa em Sociologia da Arte para os temas “Análise sociológica 

da pintura de Vermeer” e “Análise sociológica da obra musical de Purcell”. Até 1972 ministra 

aulas como professor de História Geral do Teatro no curso livre de teatro da Fundação Armando 

Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo. Dirige os Entremeses de Cervantes (A Guarda 

Cuidadosa, Os Tagarelas e O Teatro das Maravilhas), na Escola de Teatro da Fundação das 

Artes de São Caetano do Sul, e seu próprio texto A Última Chuva de Verão7, no mesmo teatro. 

Neste ano inscreve seu projeto de pesquisa sobre o Grupo Teatro da Cidade de Santo André, 

fundado em 1968 e com que atuou no acompanhamento dos primeiros anos de formação, para 

uma vaga no doutorado em Ciências Sociais. 

                                                           
3 Reprodução de Palco & Plateia, nº 5 (ago/1970) reproduzida em Anexos. 
4 Revista Di... fusão, nº 2, da Escola de Sociologia e Política. Artigo não localizado nos arquivos da Escola de 

Sociologia e Política do Estado de São Paulo, fundada em 1933, com sede em São Paulo, capital. 
5 Estreia no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) em São Paulo, sob a direção e atuação de Emilio di Biasi que 

dividiu a cena com Umberto Magnani como protagonistas. Foi levada a cerca de 50 palcos no interior do Estado. 
6 Informação da herdeira, Selma Wehbi, responsável pelas autorizações para encenação. Com montagens 

frequentes, as mais recentes ocorreram em maio/2017, como destaque na Virada Cultural pelos grupos Cia das 

Artes e Cia Pompa Cômica no Espaço Parlapatões, e em julho/2017 no Itaú Cultural com Dagoberto Feliz e Danilo 

Grangheia dirigidos por Gabriel Carmona. 
7 A peça seguiu para a Federação de Teatro Amador de São Carlos, no estado de São Paulo, sob a direção de 

Angelo Sanga. Dilma de Melo e Silva também dirigiu na Federação de Teatro Amador de Presidente Prudente, 

estado de São Paulo. 
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 Entre 1971 e 73 atua como membro da diretoria da Comissão Estadual de Teatro, 

presidida por Nydia Lícia e composta por Sergio Viotti, Marina Freire, Jefferson Del Rios, 

Carlos de Queiroz Telles, Silney Siqueira, Hamilton Saraiva, Etty Frazer, Eudynir Fraga. A 

Comissão reportava-se à Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura de São Paulo. 

 A titulação como mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo acontece em 

1972 com o trabalho Brecht, num outro tempo, num outro espaço, sob orientação do professor 

Ruy Galvão de Andrada Coelho, colaboração de Dilma de Melo e Silva e Anatol Rosenfeld, 

contando em banca com os avaliadores professores João Baptista Borges Pereira e Sábato 

Magaldi. No mesmo ano atua como membro da banca examinadora de mestrado de Felícia 

Ogawa, presidida pelo professor Ruy Galvão de Andrada Coelho, ao lado do professor Teóphilo 

de Queiroz Jr., sob o tema “O teatro brasileiro na década de 30 – um estudo sociológico”, 

apresentada ao Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH/USP). Ainda na ECA/USP orienta pesquisa em Sociologia da Arte para os 

temas “A função sociopolítica da música no filme Cabaret” e “O leilão dentro do mercado de 

artes plásticas de São Paulo”. Atua como representante da Comissão Estadual de Teatro de São 

Paulo no encontro dos Presidentes das Federações de Teatro Amador do estado de São Paulo, 

em Rio Claro. Ainda em 1972 escreve as peças O Dia de Pierrot e A Dama de Copas e o Rei 

de Cuba e a segunda versão de A Última Chuva de Verão8 é encenada pelo Grupo de Teatro 

Pasárgada, primeiro grupo de teatro profissional de São Caetano do Sul. 

 De 1972 a 76 assume como professor titular de Introdução à Sociologia, Métodos e 

Técnicas de Pesquisa e Sociologia Geral no curso de Ciências Sociais da Faculdade Paulistana, 

na capital paulista. Estende até 1978 o trabalho como professor assistente nos cursos de 

Sociologia da Arte e da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo (ECA/USP) e como palestrante em Teatro e Realidade Brasileira na cadeira de 

Estudos de Problemas Brasileiro no Instituto de Geociências da USP, em São Paulo. 

 A Dama de Copas e o Rei de Cuba chega aos palcos paulistanos em 19739, mesmo ano 

em que Palhaços estreia em Curitiba e algumas cidades do interior, sob direção de D. Avelleda. 

Wehbi continua em atividade como membro de júris de Festivais de Teatro sendo este ano o do 

Teatro Universitário de Goiânia, realizado pelo Departamento de Cultura local e presidido por 

                                                           
8 A montagem foi dirigida por Dionisio Amadi. Em 1973 é encenada no Teatro Amador de Franca, sob a direção 

de Wanderley Falheiros, e no de Sorocaba dirigida por Moisés Mitionski. Após alguns ajustes, a peça passou a se 

chamar Curto-Circuito estreando nessa última versão em 1987. 
9 Estreia na Sala Galpão do Teatro Ruth Escobar, com direção de Odavlas Petti e Ruthinéa de Moraes, Yolanda 

Cardoso e João José Pompeu no elenco. Segue para cidades do interior do Estado. 
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Paschoal Carlos Magno. Também é membro convidado do 1º Simpósio de Teatro Amador de 

Londrina, estado do Paraná. Como docente ministra palestra com o tema “A função do teatro 

infantil” para a Secretaria de Educação e Cultura de Santo André, estado de São Paulo e orienta 

pesquisa de alunos na ECA/USP em Sociologia da Arte para o tema “As tendências 

socioculturais da programação das temporadas regulares do teatro municipal de São Paulo”. 

Encerra 1973 com a homenagem com o título de Cidadão Benemérito de Presidente Prudente 

conferido pela Prefeitura Municipal de sua cidade natal no estado de São Paulo. 

 De 1973 a 75 ministrou aulas como professor titular de Antropologia Cultural e Cultura 

Brasileira no curso de Estudos Sociais da Faculdade Teresa Martin10, em São Paulo, e atuou 

como palestrantes de Teatro e Sociedade no Brasil para a cadeira de Estudos de Problemas 

Brasileiros para o Instituto de Biociências da USP, em São Paulo. 

 1974, ano em que Timochenco fundou a Associação Brasileira de Autores Teatrais, é 

bastante movimentado e marcado pela estreia de A Perseguição ou o Longo Caminho que vai 

de Zero a Ene no Teatro de Arena de Porto Alegre, com Raimundo Mattos como Zero e Jair de 

Assumpção como Ene, seguindo para os Teatros Aliança Francesa e Treze de Maio em São 

Paulo, sob direção e cenografia de Marcio Aurélio. Este ano também foi importante para A 

Dama de Copas e o Rei de Cuba que ganhou os palcos de São Paulo11, Rio de Janeiro12, 

Salvador13 e Porto Alegre14, seguindo da capital gaúcha para cerca de 30 cidades no interior do 

Rio Grande do Sul. Além do Brasil, a peça também foi encenada no Teatro Villaret de Lisboa, 

Portugal, sob a direção de Odavlas Petti e teve seu texto publicado na Revista de Teatro da 

Sociedade Brasileira de Autores (SBAT)15. Palhaços é encenada em São Paulo16 e exibida no 

programa Teatro Dois, na TV Cultura, sob a direção de Antônio Gighonetto. A primeira versão 

da peça Santa Joana D´Arc (mais tarde Vozes da Agonia) é encenada pela Federação de Teatro 

Amador de Presidente Prudente, estado de São Paulo. O dramaturgo ainda vem a orientar 

pesquisa de alunos na Faculdade Paulistana em Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências 

                                                           
10 Atualmente, a faculdade está integrada ao grupo União Nacional das Instituições de Ensino Superior Privadas 

(UNIESP). 
11 Em São Paulo, foi encenada pelo grupo Feira Livre, com direção de Francisco Miranda e apresentada em 

diversos bairros da capital paulista. 
12 No Teatro Santa Rosa, no Rio, contou com direção de Odavlas Petti e com Vanda Lacerda, Marlene e 

Emiliano Queiroz no elenco. 
13 Em Salvador, esteve sob direção de Eduardo Gabus do Grupo Teatro Gamboa. 
14 Em Porto Alegre, a encenação e produção ficou por conta do Teatro de Arena, com direção de Jairo de 

Andrade e como elenco Elaine Falcão, Marlise Saueressig e Jesus Tubalcain. 
15 Revista de Teatro da Sociedade Brasileira de Autores (SBAT), nº 399, mai/jun 1974. 
16 Sob direção de Fausto Fuser, cenografia de Gabriel Borba e Maria Borba e figurino de Gabriel Borba. Até 

1975 chegará a Aracaju, Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza, Ilhéus e Porto Alegre, sob a direção de Fausto 

Fuser. 
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Sociais para os temas “A função social da televisão em São Paulo” e “O negro na sociedade 

brasileira” e atuar como palestrante com o tema “A cenografia no teatro brasileiro” para o curso 

de Comunicações Visuais da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e com o tema “A 

função do teatro amador” para a Federação de Teatro Amador de Santos, estado de São Paulo. 

A carreira docente na FAAP se estenderá até 1978 como professor titular em Formas de 

Expressão e Comunicação Humana (Sociologia) e em Formas de Expressão e Comunicação 

Artística (Teatro). 

 Bye, bye Pororoca, escrita em parceria com Mah Luly17, é montada por Antônio 

Abujamra em 1975. A montagem seria de Abajur lilás, de Plínio Marcos, mas foi proibida dias 

antes da estreia e a mudança repentina fez com que o diretor Abujamra aproveitasse o mesmo 

elenco e parte do cenário para a peça de Timochenco e Mah Luly. No elenco, Ariclê Perez, 

Cacilda Lanuza, Clarisse Abujamra, Ivan Lima, Osmar di Piero e Walderez de Barros. Contou 

com figurino e cenografia de Flávio Phedo e segue no mesmo ano para o Rio de Janeiro, no 

Teatro Brigite Blair, contando com a direção de Hugo Barreto e no elenco Henriqueta Brieba, 

Rachel de Biase, Rita de Cássia e Rodolfo Siciliano. No mesmo ano, a peça A Dama de Copas 

e o Rei de Cuba é encenada na Federação de Teatro Amador de Marília, estado de São Paulo, 

e em Minas Gerais pelo Grupo Amador de Poços de Caldas. A Vinda do Messias chega ao Rio 

de Janeiro no Teatro da Amizade da Casa do Ator com direção de Emilio di Biasi e Vanda 

Lacerda como Rosa. Timó atuou ainda como palestrante de “A produção de arte na era 

tecnológica” para a cadeira de Problemas Sociais Contemporâneos da Escola de Comunicações 

e Artes (ECA/USP), em São Paulo e publicou “As funções sociais do teatro negroafricano”18 e 

“O ator negro no teatro do branco” 19. 

 De 1975 a 77 atuou como professor de Sociologia da Educação e Folclore no curso de 

Pedagogia e Estudos Sociais da Faculdade Pinheirense e como palestrante com o tema Teatro 

Brasileiro I, II e III (10 palestras) para o curso de Atualização Cultural da Faculdade de Filosofia 

de Moema, todas em São Paulo. Em 1976 coordenou debates promovidos pelo Serviço 

Nacional de Teatro (SNT/MEC) sobre as leituras dramáticas premiadas pelo Serviço, ao lado 

de Fernando Peixoto e Ilka Zanotto Marinho. Também atuou como palestrante com o tema 

“Teatro Paulistano Contemporâneo” para a Faculdade de Filosofia de Moema, em São Paulo. 

A peça A Dama de Copas e o Rei de Cuba é encenada pela Federação de Teatro Amador de 

                                                           
17 Hamilton Maluly (1941-2014): teatrólogo, estilista e artista plástico brasileiro. 
18 Revista de Teatro da Sociedade Brasileira de Autores (SBAT), nº 405 (mai/jun 1975) reprodução em Anexos. 
19 Revista da Faculdade Teresa Martin, ano II, 1975 (artigo não localizado). 



25 
 

Avaré, estado de São Paulo, também chega aos palcos de Curitiba e é apresentada no programa 

Teatro Dois da TV Cultura20. A Última Chuva de Verão é encenada pela Federação de Teatro 

Amador de Lins, estado de São Paulo. 

 As Vozes da Agonia ou Santa Joana D´Arc ou Santa Joaninha e sua Cruel Peleja contra 

os Homens de Guerra ou contra os Homens d´Igreja, inédita nos palcos, ganha menção honrosa 

do Prêmio Anchieta em 1977. O motivo histórico, a vida de Joana D´Arc, ganha inovação no 

texto de Timochenco por transpor a peça para uma região empobrecida do Brasil, alguma cidade 

nordestina, e por revelar parte da história em cordel. A peça está dividida em dois atos e conta 

com a colaboração nos versos de Fernando Limoeiro e música de Marcus Vinicius. Este é o 

maior texto do autor: 25 personagens, além dos fantoches e elementos de corte, soldados e o 

povo. Neste mesmo ano atua novamente como coordenador de debates promovidos pelo 

Serviço Nacional de Teatro, ao lado de Carlos Alberto Soffredini durante o curso Teatro 

Popular no Brasil, coordenado por Miroel Silveira e ministra palestra com o tema “Teatro e 

instituições sociais” para a Faculdade de Arquitetura do Mackenzie. 

 Em 1978 ingressa na carreira docente como professor assistente na Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde realiza, em tempo integral a 

pesquisa “O teatro como veículo de comunicação numa sociedade industrial”. Também atua 

como palestrante com o tema “O campo da sociologia do teatro” para os seminários realizados 

pelo Departamento de Comunicações e Artes (CCA) da ECA/USP. Orienta pesquisa de alunos 

na Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em Teatro. 

O projeto de encenação era composto por programas, desenho de figurinos e de cenários para 

as seguintes peças: Hamlet (W. Shakespeare), As Três Irmãs (A. Tchekov), Vestido de Noiva 

(N. Rodrigues), Fala Baixo Senão Eu Grito (L. Assumpção), O Arquiteto e o Imperador da 

Assíria (F. Arrabal) e Seis Personagens à Procura de um Autor (L. Pirandello). A peça Bye, 

bye Pororoca é apresentada no programa Teatro Dois da TV Cultura sob direção de Ademar 

Guerra e Palhaços inaugura o Teatro de Arena de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

 A titulação como Doutor em Sociologia é obtida em 1980 com o trabalho O drama 

social do teatro no Brasil, sob a orientação do professor Ruy Galvão de Andrada Coelho. 

Participa com uma cena curta na Revista do Bexiga nº Zero, projeto de dramaturgia da 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, no Teatro Oficina, conhecido como Projeto 

                                                           
20 Sob direção de Silvio de Abreu, com Consuelo Leandro (Tita), Lucia Mello (Izildinha) e Guilherme Correa 

(Bira). 
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Cacilda Becker. Nele, os autores criavam uma cena curta a partir de pequenas notícias de jornal. 

A Dama de Copas e o Rei de Cuba estreia em Bogotá (Colômbia) e A Perseguição ou o Longo 

Caminho que vai de Zero a Ene é encenada na Semana de Arte e Ensino da Escola de 

Comunicações e Artes da USP pelo Grupo Exercício de Teatro Experimental da Cooperativa 

Paulista de Teatro. Bye, bye Pororoca chega a Campinas com o Grupo de Teatro Rotunda. 

Ainda em 1980, no mês de novembro, O Teatro de Timochenco Wehbi é lançado em São Paulo, 

pela Livraria e Editora Polis. A edição marca os dez anos de estreia de A Vinda do Messias e 

reúne mais cinco peças integrais do dramaturgo. Iniciou a peça Erro de Cálculo que ficou 

inacabada. 

 A atuação como professor e pesquisador abrem um hiato na produção do autor. Ele não 

finaliza novas peças e resolve investir num projeto de pesquisa de livre-docência. Em contato 

com a colega professora da ECA, Yolanda Lhullier dos Santos, conhece parte da trajetória do 

avô português dela que teve forte atuação entre Portugal e Brasil, estabelecendo-se em Porto 

Alegre no começo do século XX e sendo responsável pela abertura de vários teatros no estado. 

Esgotadas as pesquisas iniciais no Brasil, segue para Lisboa em 1983 onde permanece até 84 

levantando os dados para o trabalho Uma contribuição portuguesa à história do teatro 

brasileiro: o papel de Francisco dos Santos. Recebido pelo professor Manuel Laranjeira 

D´Areia, diretor do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, as pesquisas dividiram-

se entre Lisboa, Coimbra e Porto, lugares onde viveu o dramaturgo e empresário Francisco dos 

Santos. 

 No retorno ao Brasil, em 1984, atua como orientador de mestrado de Luiz Maurício 

Britto Carvalheira, cuja dissertação “Por um teatro do povo e da terra – Hermilo Borba Filho e 

o teatro do estudante de Pernambuco” é defendida na Escola de Comunicações e Artes 

(ECA/USP). Em 1985 escreve a peça Morango com Chantilly. Seu último texto é de 1986: Erro 

de Cálculo. Timochenco estava reunido em família, dias antes de seu aniversário, quando teve 

um mal-estar e foi levado ao hospital. O diagnóstico de um tumor cerebral foi dado no dia 12 

de março, dois dias antes de seu aniversário de 43 anos de idade. Assistido pela irmã, Selma, 

ele ficou hospitalizados por mais alguns dias e recebeu alta já bastante debilitado. Faleceu em 

casa, sob os cuidados dos familiares, no dia 22 de março de 1986, exatos dez dias após o 

diagnóstico. Muitas foram as homenagens recebidas neste ano: a peça Morango com Chantilly 

estreia em São Paulo, sob direção de Antônio do Vale. A Fundação das Artes de São Caetano 

do Sul dá a seu teatro o nome de Timochenco Wehbi. Também recebeu seu nome a I Mostra de 
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Teatro Estudantil de Presidente Prudente. Lia-se, no informe, que se tratava de um 

reconhecimento àquele que inscreveu Presidente Prudente no mundo do teatro. 

 Em 1987 há duas estreias de seus textos: Morango com Chantilly, em Belo Horizonte, 

sob direção de Pedro Paulo Cava e cenografia e figurino de Raul Belém e Curto-Circuito, em 

São Paulo, sob direção de Luiz Carlos Moreira e produção de Apoena & Engenho. Em 1988, 

ocorre a defesa da dissertação de mestrado de Sonia Regina Guerra, “A geração de 69 no Teatro 

Brasileiro: mudança dos ventos” na Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP). O 

dramaturgo era o orientador deste trabalho que passou para a Profa. Dra. Maria Aparecida 

Baccega por ocasião de seu falecimento. 

 Em 1989 é homenageado pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em Presidente 

Prudente, que dá a seu Teatro de Arena o nome de Timochenco Wehbi. Em 1990 institui-se o 

Prêmio Timochenco Wehbi no Concurso Nacional de Dramaturgia promovido pelo SESC Vila 

Nova. No ano seguinte, a Oficina Cultural de Presidente Prudente, uma iniciativa do Governo 

do Estado com atividades de formação e difusão culturais, promovendo e divulgando a 

programação cultural, recebe seu nome21. Em 2009, a Oficina, em parceria com a Cass Filmes 

e Poiesis Organização Social Cultural, produzem o documentário Palhaços sobre a vida e obra 

do dramaturgo. O lançamento do documentário ocorreu, no ano seguinte, durante uma 

homenagem e exposição intitulada Teatro Vida, Tempo... Timochenco, produzida pela 

Secretaria de Cultura e Turismo de Presidente Prudente. A exposição reuniu fotos, documentos, 

fragmentos de textos e painéis do acervo do dramaturgo. O lançamento do documentário 

Palhaços foi antecedido por um bate-papo com o tema “Erro de Cálculo: a sobrevivência 

emocional no mundo real de Timó”, contando com o ator e produtor cultural Denilson Biguete, 

o diretor do documentário Carlos Segundo, o ator Dagoberto Feliz e o diretor Thiago Casado. 

 Em 2013 a Terceira Margem Editora reedita as peças publicadas em 1980 pela Editora 

Polis. O trabalho está dividido em dois volumes (Volume I: Reflexões sobre o teatro e Volume 

II: Produção teatral), sendo parte do volume I os trabalhos de Mestrado, Doutorado e projeto 

de Livre-Docência e do volume II, além das peças publicadas em 1980 e da inédita em livro 

Bye, bye Pororoca, uma reunião de depoimentos de colegas de dramaturgia e atividade 

acadêmica, amigos e estudiosos de sua obra. 

                                                           
21 Por questões financeiras, algumas oficinas, como a de Presidente Prudente, encerraram atividades em 2017. 



28 
 

 No livro Amor ao Teatro de Sábato Magaldi, lançado em 2014 pela SESC Edições, estão 

publicadas críticas do estudioso sobre A Vinda do Messias, Palhaços, A Dama de Copas e o 

Rei de Cuba e Bye, bye Pororoca.  

 O ano de 2016 é marcado por eventos e montagens em homenagem aos 30 anos da morte 

de Timochenco Wehbi: os alunos-atores do curso técnico de teatro da Fundação das Artes de 

São Caetano do Sul promovem leituras do texto de sua peças A Dama de Copas e o Rei de Cuba 

e A Perseguição ou o Longo Caminho que vai de Zero a Ene, de abril a novembro. O grupo 

Emtupih Co´agá, sob direção de Antônio Netto, monta, em São Paulo, a peça De um Dia de 

Pierrot ao Curto-Circuito, que reúne os dois textos do autor. Numa primeira versão essa peça 

foi encenada como A Última Chuva de Verão, passando em seguida para Um Dia de Pierrot 

até chegar a versão final como Curto-Circuito. 

 Em 2017, ocorre o lançamento do filme História & Estórias – cem anos, em 

comemoração aos 100 anos de Presidente Prudente. No filme, um ator representa Timochenco 

Wehbi que aparece como um dos nomes de destaque no cenário cultural prudentino. Neste ano 

também o Museu e Patrimônio Histórico de Presidente Prudente homenageia o autor com uma 

exposição de objetos, quadros e livros do dramaturgo. 
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2. Timochenco Wehbi: teórico e encenador 
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2. Timochenco Wehbi: teórico e encenador 

 

2.1 Dissertação de Mestrado: Brecht, num outro tempo, num outro espaço – um estudo 

sociológico. 

 Orientado pelo professor Ruy Galvão de Andrada Coelho e arguido em banca, em 1972, 

pelos professores João Baptista Borges Pereira e Sábato Magaldi, o trabalho de Mestrado está 

dividido em duas partes em que aborda o autor Bertolt Brecht e sua peça Os Fuzis da Senhora 

Carrar tanto por meio de uma pesquisa bibliográfica e acompanhamento dos ensaios da 

montagem pelos atores do curso de Interpretação da Escola de Artes Dramáticas da 

Universidade de São Paulo (EAD/USP) quanto por uma pesquisa de campo com alunos do 

Ginásio Estadual Benedito Fagundes Marques que foram apresentados ao teatro como forma 

de cultura e lazer pelo professor de Português Timochenco Wehbi entre 1966 e 1969.  

 Diante dos problemas de definições de uma Sociologia do Teatro e da complexidade do 

teatro como objeto de estudo, visto que do aspecto sociológico as pesquisas, à época, 

concentravam-se puramente na bibliografia e deixavam de lado os trabalhos de campo, o autor 

propôs levar da bibliografia para a sala de espetáculo a avaliação dos efeitos esperados e 

produzidos pelo autor alemão Bertolt Brecht. A questão que inquietou Timochenco Wehbi 

nasceu de uma reação particular ao assistir a uma montagem de A Alma Boa de Setsuan pela 

Companhia Maria Della Costa e dirigida por Benjamin Cattan: contrariando o que conhecia do 

autor, a quem todos se referiam como alguém que estimula o raciocínio com sua obra, ele saiu 

do espetáculo emocionado. Aprofundando os estudos sobre as proposições do tipo de teatro 

brechtiano e com a aprovação do professor de Sociologia da Literatura no curso de Ciências 

Sociais da FFLCH, Ruy Galvão de Andrada Coelho, iniciou-se uma pesquisa no campo da 

Sociologia do Teatro. Neste tempo, 1967, a estudante de Interpretação da EAD, Dilma de Melo 

Silva, dirigia como atividade extracurricular uma encenação de Os Fuzis da Senhora Carrar na 

própria EAD e convidou Timochenco para a assistência de direção a fim de que ele pudesse 

desenvolver a pesquisa a partir das observações das relações elenco-texto e elenco-diretor. 

 Em seu trabalho docente como professor de Língua Portuguesa em Franco da Rocha, 

estado de São Paulo, Timochenco percebeu que seus alunos desconheciam outras formas de 

cultura além da televisão e passou a apresentar-lhes conhecimentos básicos de teatro, 

ministrando-os ao lado das aulas curriculares, o que levou os alunos, tempos depois, a 
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manifestarem interesse em assistir a uma encenação. Desta forma, a pesquisa ganhou o 

desdobramento de observação de como esses alunos apreenderiam o teatro de Brecht encenado 

e dirigido por estudantes universitários que, naturalmente, poderiam provocar desvios ao 

modelo teórico. Entre as hipóteses de observação iniciais da pesquisa estavam as diferenças no 

processo de montagem da peça que intervinham na compreensão do grupo de estudantes 

universitários e, ao grupo de estudantes ginasiais, o impedimento de perceber o teatro como 

estímulo a posição crítica em geral devido à influência da televisão. 

 A primeira parte do trabalho fixou-se na análise de como o método brechtiano se aplica 

na prática teatral a partir da bibliografia de e sobre o autor, de obras específicas em Sociologia 

do Teatro e também em obras teóricas sobre estéticas teatrais, além das observações do 

pesquisador no ambiente de ensaio da montagem e nos registros da própria EAD de fichas 

cadastrais. Esboça-se, a partir daí, uma ideia inicial de teatro, das relações que se estabelecem 

entre o texto, os encenadores e a direção. Além disso, o autor registrou nesta parte uma breve 

cronologia de vida e obra de Brecht com dados essenciais do dramaturgo alemão. 

 Partindo do conceito essencial de que teatro é uma manifestação social com participação 

de atores e público num certo local e determinado tempo, fazendo o indivíduo superar sua 

existência cotidiana e levando-o a uma imaginária, percebe-se que essa reunião conduz a uma 

situação dramática cujas formas de comportamento podem ser passíveis de alterar estruturas 

sociais e são guiadas por um diretor cênico, autoridade estética da instituição socioteatral. Nesta 

parte do estudo, Timochenco aponta que o que se encena não é exatamente o que o autor criou 

devido à influência sofrida na obra pelo grupo intermediário (encenadores) até que se chegue 

ao público. Este é o problema essencial: quantificar e qualificar essas refrações.  

 O teatro é o produto de uma sociedade, é capaz de desvendar mistérios da natureza 

humana, de sensibilizar, de divertir. Foi essencialmente consumido por elites, mas também se 

fez acessível a outras camadas sociais, pois houve formas de apresentação destinadas ao povo 

e em todo esse complexo panorama questiona-se qual a função social do teatro na 

contemporaneidade. Devido a essa variedade de estilos e de públicos, certamente, o teatro tem 

uma variedade de funções e neste momento vê-se que, entre outros teóricos, Brecht concentrou 

parte de seu trabalho na delimitação dessas funções, o que o estudo de Timochenco Wehbi 

busca verificando na prática as propostas teóricas. 

 O teatro de Bertolt Brecht é considerado um divisor de águas na dramaturgia ocidental 

em função das suas inovações e renovações, além das preocupações político-sociais que outros 
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alemães já haviam apontado. Ele teria concluído um processo que fora iniciado por Lessing 

(crítico do teatro francês e representante da burguesia ascendente alemã, procurava mostrar o 

indivíduo como elemento atuante e resultante da realidade social, fazendo o público reconhecer-

se em suas personagens) e Schiller (via o teatro como meio de denúncia e capaz de julgar os 

fatos humanos). Além desses autores, outros nomes podem ser elencados como influências na 

dramaturgia de Brecht: Büchner (teatro com traços épicos, sua dramaturgia traz o homem 

grotesco inserido num mundo absurdo), Hauptmann (tema central de seu polêmico teatro era a 

questão social), Meyerhold (estreitou o contato do público com os atores e com a estrutura de 

bastidores, abolindo a cortina e usando projeções), Piscator (forte influência sobre Brecht, trazia 

a luta de classes ao teatro diluindo a ilusão do espectador. Questiona-se, hoje, se não seria a 

propaganda dos problemas outro tipo de ilusão). Timochenco menciona ainda as quatro etapas 

do teatro de Brecht elencadas por Paolo Chiarini22:  

 Até 1924: denuncia a alienação do indivíduo na sociedade capitalista; 

 Até 1929: demonstra o condicionamento social configurando comportamentos 

individuais; 

 Até 1937: fase fortemente influenciada por preceitos marxistas, suas peças são didáticas 

e mostram que o comportamento do indivíduo está determinado pelas condições 

econômicas, políticas e sociais. Nesta fase, escreve Os Fuzis da Senhora Carrar. 

 A partir de 1937: alcança a essência do mundo burguês com críticas amadurecidas. 

 Brecht produziu até 1956 e ele mesmo propôs que sua época foi marcada por um teatro 

específico, o Teatro Épico, capaz também de exprimir sua ideologia. A função social do teatro 

é apontada por ele como representação do mundo contemporâneo e, por isso, suscetível de ser 

transformado. Isso leva a concluir que o Teatro Épico não desperta emoções e identificação no 

público como faz a forma Dramática ou Aristotélica, mas leva ao raciocínio e ao afastamento 

para se realizar não apenas com os atores em cena, mas também com projeções, iluminação 

clara para fugir do tom dramático, uso de narrativas dentro da peça, minimização da distância 

entre ator e plateia, uso de músicas com letras críticas da ação e o chamado efeito V, técnica 

interpretativa que permite dar aos acontecimentos aspecto de fatos que necessitam de uma 

explicação ou que não acontecem sem mais nem menos, que não são naturais. 

 Com esta reunião de dados teóricos organizada, o pesquisador acompanhou cerca de 

60% dos ensaios da encenação de Os Fuzis como assistente de direção, o que contou com um 

                                                           
22 CHIARINI, P. (1967 apud WEHBI, 2013, p. 47). 
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tempo total de dois meses. Sua função foi criada para aproximá-lo dos atores sem que estes se 

sentissem objetos de pesquisa e impedindo, assim, quaisquer desvios do grupo de seu objetivo. 

Esta foi também a primeira experiência prática do pesquisador em teatro, num grupo de oito 

atores estudantes de graduação e dirigidos por uma colega de curso. A peça contou com três 

montagens em sessões noturnas no Auditório da EAD, sendo cada sessão de cerca de uma hora 

de duração. Os cenários, figurinos e maquiagem ficaram a cargo da direção e dos próprios 

atores. Houve ainda um sonoplasta e um iluminador participando dos espetáculos.  

 Distante da direção cênica, que também era parte do objeto de estudo, Timochenco 

concentrou-se nas propostas de encenação feitas por ela e em sua efetivação pelos atores. A 

direção optou por trabalhar primeiramente o texto de forma analítica nas chamadas “mesas de 

estudo” que usaram teorias brechtianas e o aprofundamento da Guerra Civil Espanhola como 

fato histórico devido à peça passar-se durante o conflito em 1937. Em seguida, partiu-se para 

um estudo expressivo que se ateve mais nas atividades práticas, desde a decoração do texto até 

a marcação cênica dos atores.  

 No campo analítico, os estudos partiram do método de Brecht (Teatro Épico) e o 

pesquisador relata brevemente as ações da peça: composta por simplesmente um ato, concentra-

se na resistência de uma viúva de pescador (Senhora Carrar) a permitir que seus dois únicos 

filhos se unam ao exército republicano espanhol e que seu irmão (Pedro Jaqueras) se apodere 

dos fuzis escondidos pelo marido antes de morrer devido à guerra. Pressionada por todos, 

inclusive os vizinhos, enquanto espera o retorno do filho mais velho, a Senhora Carrar mantém 

a postura de alguém que não tomará parte no conflito, mas mudará de opinião quando vê o filho 

que aguardava ser trazido morto, após os revoltosos metralharem seu barco de pesca. Diante 

disso, ela não pode ficar indiferente e assume as armas, entrando no combate. Em seguida, os 

estudos sobre a Guerra Civil Espanhola, conflito que durou cerca de três anos, mostraram a 

situação histórica de caos após a Proclamação da República e a tentativa dos generais Mola e 

Franco de derrubar um governo constituído legalmente, dividindo a sociedade entre 

republicanos e franquistas, com um saldo de milhares de mortes.  

 Com algumas dificuldades para as reuniões que começavam após as aulas, a partir das 

23h, o que resultou em muitas ausências e a necessidade de retomada dos assuntos, o grupo fez 

a análise do contexto social, político e econômico do período para determinar, no texto, quem 

ocuparia as posições dos grupos em luta: franquistas, clero, republicanos, povo. Cada um 

empossado de seu papel na peça e no contexto social da época, passou-se à proposta de estudo 

de Hugh Thomas e de Anatol Rosenfeld como amparo teórico, o que um número baixo de atores 
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executou. A direção apontou que a montagem se dava como um fim em si mesma para o grupo 

e que os estudos sobre Brecht foram insuficientes. Outra dificuldade apontada por Timochenco 

foi a tradução do texto, já que as palavras no autor alemão têm uma função social, e entre as 

mudanças executadas “retocou-se” a tradução levando o tratamento da 2ª (tu) para a 3ª pessoa 

do discurso (você). 

 A etapa expressiva evidenciou que o grupo resistia ao modelo de encenação que os 

colocasse em relacionamento e partisse de uma estrutura global da peça, envolvendo todos em 

todas as preparações de falas. O pesquisar observou que isso pode ser resultado da influência 

que o grupo sofria das peças tradicionais, com trabalhos individuais dos atores para a montagem 

do personagem, fruto das influências do meio, que eram ao final reunidos para compor o 

espetáculo. Poucos conseguiam ultrapassar a barreira do trabalho a partir da estrutura central 

da peça, pois a maioria estava preocupada em decorar seu texto e trazê-lo ao palco sem se 

importar com outros elementos. A montagem ideal brechtiana divide o tempo de preparação 

em 70% de trabalhos anteriores, neste modelo amplo e elaboração conjunta das falas de 

personagem, e 30% no palco. O grupo não conseguiu atingir este patamar e a direção optou por 

passar diretamente para o trabalho no palco com a marcação das cenas numa tentativa de 

organizar a montagem, o que só se concretizou com a imposição de uma data de estreia a fim 

de que todos estivessem envolvidos e atendessem às necessidades do espetáculo.  

 Este também foi um momento crucial para verificar os desvios na efetivação da 

montagem. O primeiro acontecimento foi a constatação de que a peça possui estrutura 

naturalista (dramática, aristotélica) e não poderia, a princípio, ser encenada no universo épico 

de Brecht. Para superar o problema, novo levantamento bibliográfico sobre o dramaturgo foi 

elaborado pela direção que apontou pelos estudos tratar-se, realmente, de uma peça naturalista, 

mas que, de acordo com o autor, passível de ser encenada epicamente. Isso poderia ser feito 

com a inclusão de projeções elucidativas da Guerra Civil Espanhola para que o público pudesse 

conhecer a situação histórica em questão. Assim, a direção integrou 26 slides e 14 minutos de 

gravação narrando os acontecimentos para levar o público para a atmosfera da primeira metade 

do século XX, quando se passou o conflito. A maquiagem, o figurino e a iluminação também 

evidenciavam tal necessidade de transpor os espectadores para outro tempo e de não criar um 

campo dramático nem hipnótico, mas fazer o que tradicionalmente se busca no teatro 

brechtiano: raciocinar. 

 O pesquisador levantou que questionamentos sobre a validade dessas tentativas de 

adaptar a peça naturalista para o universo épico surgiram não apenas para avaliar a montagem, 
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mas também para continuar dentro dos objetivos iniciais de estudo do teatro brechtiano. Houve 

ainda a observação de que os problemas apresentados na interpretação dos atores, levantados 

pela direção, poderiam advir da dificuldade deles em perceberem esse tipo de teatro. Ele entra 

na questão observando que os desvios não vêm somente da atuação em si, mas também do tipo 

de direção a que os atores estão submetidos que deve cometer, por vezes e na sua maneira de 

liderar, mais desvios que os próprios atores. Aponta que a direção cênica atua de forma 

autocrática, com poder absoluto e absorvendo toda a iniciativa do grupo, planejamento e 

controle dos atos dos demais. Relata ainda que parte do grupo de atores acabara de conviver 

com uma autoridade autocrática também em outra montagem recém-finalizada na EAD e que 

eles assim não têm autonomia para participarem de mesas redondas com espírito crítico e 

reflexivo.  

 As conclusões a que chegou Timochenco Wehbi neste fim de primeira parte da 

dissertação apontam que a direção seguiu a solução apontada pelo próprio Brecht para uma 

encenação épica de um texto dramático, mas a peça acaba realmente por emocionar desde os 

atores até o público, o que ultrapassou o poder da direção cênica. Evidenciou-se, assim, que a 

EAD fazia uma formação deficiente, uma inadequação da peça do autor às suas próprias teorias 

e o não controle da direção à situação estabelecida. Dois meses de ensaio não poderiam, dentro 

da avaliação do pesquisador, atender às necessidades dos atores e da montagem; eles 

mantiveram uma postura sem questionamentos ou restrições das proposições da direção no 

estudo de Brecht. Tudo isso deixou claro na pesquisa que a formação da Escola não oferecia 

um panorama das funções sociais e políticas do teatro, ficando meramente no exercício prático 

de uma formação técnica a fim de atender a necessidades profissionais/comerciais. 

 Na segunda parte da dissertação, Timochenco Wehbi propôs um estudo da compreensão 

e dos efeitos de recepção no grupo de alunos do Ginásio Estadual Benedito Fagundes Marques, 

de Franco da Rocha, que assistiram à encenação de Os Fuzis da Senhora Carrar pelos alunos 

da EAD-USP.  

 No total, foram 200 alunos do ginásio que assistiram ao espetáculo. Desses, 40 

compuseram o corpus analisado. Eles cursavam a 4ª série ginasial e estavam divididos 

igualmente entre período diurno (alunos do professor Timochenco) e noturno (alunos de outro 

professor). O primeiro grupo contou com uma abordagem em aula do conceito de teatro, dos 

problemas do teatro épico, de Brecht e da Guerra Civil Espanhola, além da leitura e análise do 

texto da peça. O mesmo não aconteceu para o grupo noturno, o que não foi um problema para 

o pesquisador porque também era proposto verificar o grau de influência dessas abordagens na 
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compreensão da peça por um grupo de alunos. A escolha desse grupo como amostra justifica-

se pela intenção de analisar sociologicamente a compreensão teatral e também de testar a 

eficácia dos métodos e técnicas tradicionais de pesquisa em sociologia com uma situação social 

que envolve juízos estéticos. Mesmo que a estrutura da peça não fosse épica, como se 

comprovou na 1ª parte, interessava ainda saber como os alunos perceberiam a peça. O corpus 

respondeu a um questionário ao final da encenação e o pesquisador reforça que houve 

dificuldade para os alunos se expressarem por escrito sobre a peça, o que foi contornado por 

conversas e debates promovidos em sala de aula. 

 A pesquisa com os jovens foi dividida em três partes: “A comunidade de Franco da 

Rocha”, “A realidade educacional” e “Atividades recreativas”. Na primeira parte houve um 

enfoque aos símbolos de lazer da região; na segunda, observou-se a educação como processo 

de transmissão de conhecimentos permeados pela influência da família, da religião e da escola, 

elencando problemas naturais da atividade; na terceira, figurou a televisão e o cinema 

prioritariamente como símbolos de lazer do grupo. 

 O lazer está definido na pesquisa como o momento em que o indivíduo não estuda nem 

trabalha e configura-se como seu tempo em atividades recreativas como assistir à TV, 

frequentar cinema, clubes, bailes e práticas esportivas. O estudo contou com o apoio de dados 

da Agência Municipal de Estatística de Franco da Rocha – IBGE para estabelecer o histórico 

de fundação da cidade e os dados de perfil dos cidadãos residentes na região no final da década 

de 1960, conforme se conhece a seguir e que será importante para as conclusões desta segunda 

parte.  

 A cidade de Franco da Rocha teve seu processo de fundação ligado à construção de um 

hospital para doentes mentais, em 1895, quando houve a necessidade de fixar os funcionários 

da obra nos arredores do hospital, originando o núcleo urbano. Em 1967, a estimativa 

populacional era de 33 mil habitantes, sendo 19 mil no meio rural. Destes, 15 mil eram doentes 

mentais internos do hospital. Após a construção e em operação, ele contava com 2.500 

funcionários sendo 100 pessoas responsáveis pela manutenção, oriundos da construção. A 

cidade teve um processo de fundação vinculado ao hospital, o que gerou um aglomerado de 

pessoas e uma estrutura urbana, no final dos anos 60, de 215 estabelecimentos comerciais e 

uma única indústria com 150 operários: Linhas Centauro. A religião predominante era a 

católica, mas havia igrejas protestantes, um centro espírita e terreiros de umbanda. Como lazer, 

um clube de campo, uma associação de funcionários públicos, clubes esportivos, dois cinemas 

e quase toda a população possuía um televisor. A educação dividia-se em cinco grupos escolares 
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de primário, um ginásio, uma escola auxiliar de escritório e outra escola auxiliar de 

enfermagem. A população alfabetizada era 40% e, em linhas gerais, a maioria era de 

funcionários públicos, considerados uma classe média com seus modestos rendimentos. Eles 

trabalhavam, em média, 6 horas por dia e seu lazer concentrava-se nos bares, consumindo 

bebida alcoólica e discutindo assuntos como futebol e custo de vida. A outra parte ocupava seu 

lazer assistindo à televisão e raramente frequentando cinemas e clubes. Por isso, a televisão era 

elemento determinante na formação da visão de mundo das pessoas e a pesquisa não se 

compromete em analisar em profundidade sua influência, mas como preenchedora do tempo de 

lazer. 

 À televisão, aponta a pesquisa, falta valor artístico, já que os patrocinadores são 

controladores e exigem que se noticie aquilo que acham necessário e pertinente ao seu produto, 

resultando em idealizar situações reais e impedir o público de estabelecer seus juízos e 

avaliações críticas. Para este grupo de Franco da Rocha, bem como para outros grupos de 

regiões periféricas da sociedade, a programação da TV é o maior símbolo de lazer, assistindo-

a em situações familiares, demonstrando a influência sobre um grupo social que conjuga valores 

semelhantes em sua maioria. Daí também se constatar que a televisão é um meio de transmissão 

de valores e opiniões em massa, sendo influenciadora de um número grande de pessoas rápida 

e simultaneamente. 

 A realidade educacional do corpus é apresentada como influenciada pela família, 

religião e escola. Naturalmente, ao primeiro grupo cabe o papel essencial de educar crianças e 

jovens transmitindo-lhes normas, valores, crenças e padrões de comportamento para a vida em 

sociedade. A religião é também influenciadora na educação por apresentar à criança ou jovem 

a concepção de divindade, o conjunto de deveres para com as divindades, normas de conduta 

para conformar a vida e a vontade de Deus, de forma a assegurar a aprovação de sua consciência 

e as recompensas ou liberação das penalidades. Já a escola não trará ensinamentos tidos 

inquestionáveis como os que são transmitidos pela família e pela religião, mas aqueles que têm 

a intenção de tornar os educandos questionadores e despertar seu caráter crítico e reflexivo, 

tendo como símbolo importante a figura do professor, aquele que transmite as especificidades 

de conteúdo da sua matéria e também os padrões sociais, orientando o desenvolvimento do 

intelecto do discípulo. Este espaço educacional também é tomado por problemas e questões 

levantadas pela pesquisa não apenas em Franco da Rocha, mas elencados como problemas 

educacionais nacionais: no ensino primário faltam instalações e materiais adequados, curto 

horário de aulas, salas de aula com grande número de alunos, professores desmotivados ou que 
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se ausentam frequentemente; nas classes médias há transformações abruptas como a divisão 

das disciplinas e deficiência em percebê-las como um conjunto visto o modo como são 

separadas, aumento no número de professores e destaque aos melhores alunos. E, infelizmente, 

há quem, na sociedade, beneficie-se do conformismo e da abdicação do jovem em ser um 

elemento participativo nos destinos de sua educação e sociedade. 

 Em seguida conhece-se a análise dos dados do corpus: a renda média familiar (CR$ 

500,00), filhos de famílias em que pai e mãe trabalham, sendo 72% dos pais funcionários 

públicos enquanto as mães funcionárias públicas são 50%. Moram em casas alugadas e o grupo 

é homogêneo no poder aquisitivo. Homogêneo é também o comportamento quanto ao lazer: 

todas as famílias assistem televisão à noite, os mais variados programas. A TV funciona 

também como um controlador das filhas que “não devem andar na rua à noite”. São católicos 

87% dos pesquisados que reconhecem ser o único padre na comunidade uma figura 

questionável no padrão de comportamento aceitável pelos dogmas religiosos (“neurótico de 

guerra e homossexual”), mas nem por isso deixam de frequentar a igreja ou de respeitar e seguir 

a religião, pois recebem em casa a orientação de ignorar o comportamento do padre e manter a 

fé. Com isso fica claro que comportamentos divergentes dificilmente surgiriam deste grupo que 

sofre a influência do meio de comunicação de massa, da religião e da escola que estimula a 

passividade. E esperava-se que a peça de Brecht tivesse o efeito exatamente contrário: fazer 

pensar e se rebelar. 

 As atividades recreativas mais frequentes são televisão, cinema, festas para arrecadar 

fundos para a formatura, prática de esportes, ouvir programas musicais em rádio, frequentar 

clubes, leitura de quadrinhos e fotonovelas e, por meio da escola, o teatro. A televisão, conforme 

já informado, é o elemento principal no quesito lazer, o que se dá num ambiente familiar e cuja 

programação tem influência forte no comportamento dos jovens. Já o cinema é o espaço de 

lazer onde se encontram amigos e namorados (as) e que exerce influência nos comportamentos, 

mas não com a mesma força da televisão, visto que a frequência ao cinema é muito menor 

(apenas aos finais de semana) em relação à TV. O teatro foi analisado pelo pesquisador à luz 

das constatações já feitas sobre a peça e o método de Brecht na primeira parte do trabalho: 

devido às diferenças entre o método (épico) e o texto (naturalista, dramático) e às limitações 

dos atores em trabalhar a adaptação ao método que vê a necessidade de se pensar as ações num 

conjunto e não numa interpretação atomizada e individualista, houve dificuldade para o grupo 

escolar absorver a real intenção do autor, a cisão ocorrida – o grupo da manhã aderiu à causa 

do povo enquanto o noturno aderiu à causa da Senhora Carrar e, ao final, condenou-a por não 
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chorar pela morte do filho e não encerrar dramaticamente a cena – foi uma surpresa para o 

pesquisador que percebeu muitas refrações entre o sentido da peça e o apreendido pelo público, 

concluindo que eles não teriam condições de saírem modificados e críticos da encenação, seja 

pelas limitações da interpretação ou pela inadequação do método ao texto.  

 Cabe apontar que apenas 27% dos alunos pesquisados haviam assistido a uma 

montagem teatral, em 1966 no Sesi, do texto Manhãs de Sol de Oduvaldo Viana Filho. Além 

disso, ao final da tabulação dos questionários, o pesquisador concluiu que houve um 

inconveniente: aplicou-se o mesmo questionário para o grupo de 20 alunos da manhã (mais 

jovens, não trabalham) e para os 20 da noite (até 24 anos, trabalham, não tiveram nenhum 

contato com elementos essenciais do teatro e de Brecht como tiveram os alunos de Timochenco 

da manhã). Para minimizar os problemas da técnica da pesquisa, dias depois da aplicação dos 

questionários, o investigador promoveu debates com os grupos separadamente e concluiu que 

ambos ficaram entusiasmados por terem assistido a uma representação teatral e que saíram 

emocionados (o que é natural numa peça dramática e naturalista). Enquanto o grupo diurno 

estava mais concentrado no conteúdo, o grupo noturno fixou-se nos recursos técnicos da 

representação; indiscutivelmente, o grupo diurno, pela influência das aulas que teve com o 

professor de português, compreendeu melhor a peça. 

 Assim, o trabalho conseguiu levantar as seguintes conclusões: 

 O teatro de Brecht propõe ao espectador um comportamento divergente, de rebelião, 

crítico, tirando-o da estrutura social ambiente para fazer surgir uma nova estrutura. Isso 

não se efetivou para o grupo de alunos estudado porque, além das limitações de método 

e preparação dos atores apontados na primeira parte, o grupo em estudo possui 

elementos de educação, socialização e formação que não o prepararam para a 

compreensão de um teatro de nível elevado com é Brecht. Num primeiro contato com o 

teatro não é de se admirar este resultado e também que ele não tenha cumprido para o 

grupo seu papel de modificador das estruturas sociais; 

 Dado o grupo social a que pertencem os pesquisados com seu lazer totalmente voltado 

para a televisão e o cinema, muitos dos entrevistados revelaram-se deslumbrados com 

o espetáculo ao vivo, com a proximidade com o elenco, além de, pela falta de 

compreensão dos gestos dos atores, rirem em passagens trágicas porque se lembravam 

de situações similares vistas na TV ou no cinema; 
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 Desta forma, fica claro que está impossibilitada a mudança no comportamento do 

espectador levando-o à rebelião, o que o pesquisador apontou ser também pouco 

provável uma vez que ele assistiu a apenas uma peça praticamente em toda a sua vida, 

o que é insuficiente para mudar sua perspectiva. 

 Uma consequência imediata da encenação na escola foi a tomada de posição de alguns 

jovens em relação à peça e ao teatro: a arte passou a ser elemento de conversas do grupo que 

comentava elementos da montagem e também o enredo da peça. Como resultado, os alunos 

solicitaram ao professor Timochenco Wehbi que os levasse para assistir a mais peças e, alguns 

meses depois da apresentação, os alunos manifestaram o desejo de encenarem. Levando a 

questão à EAD que esperava fazer uma experiência de direção cênica com jovens, o pesquisador 

e a aluna Dilma Melo decidiram que o espetáculo O Auto da Compadecida seria realizável. Dos 

80 alunos inscritos, 16 jovens entre 13 e 18 anos de idade foram selecionados para participar 

da montagem que não contava com apoio financeiro e cujos ensaios aconteciam nas salas de 

aula e casas dos próprios alunos em Franco da Rocha. Algumas meninas representaram papéis 

masculinos já que só havia dois papéis femininos. Alunos se empenharam na cenografia, na 

redação dos textos do programa e na parte musical com músicas criadas por duas alunas 

exclusivamente para a peça. A peça contou com seis apresentações divididas entre o cinema da 

escola e o palco da Associação Cultural Desportiva de Franco da Rocha. Um pequeno programa 

da peça foi distribuído para o público. 

 Do público, muitos jovens assistiam para conferir a performance dos colegas em cena, 

além de se divertirem com a comédia que tinha Jesus como juiz, Nossa Senhora como advogada 

e o Diabo como promotor, chegando ao depoimento de alguns deles de que compareceram às 

seis apresentações por gostarem muito do espetáculo e também por não haver outra peça em 

cartaz que eles pudessem assistir. Entre os encenadores, alguns afirmaram ter empregado parte 

do tempo de lazer às atividades teatrais, deixando a televisão em segundo plano. 25% dos jovens 

da encenação eram alunos do grupo diurno que participou da pesquisa. 

 Com o sucesso da peça, os alunos submeteram novamente ao pesquisador a ideia de 

uma encenação de outra peça. Neste momento, Timochenco não poderia assumir a direção 

cênica e buscou na EAD alguém que pudesse fazê-lo. Um dos estudantes que participou da 

encenação de Os Fuzis aceitou trabalhar com o grupo de Franco da Rocha, mas, infelizmente, 

este diretor faltava muito, desmotivando o grupo. Em contato com o pesquisador, não se 

conseguiu um novo diretor e identificando no grupo alunos com traços de liderança, 
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Timochenco orientou-os a buscar uma pequena verba da Comissão Estadual de Teatro para a 

montagem de um novo espetáculo. Em seguida, vieram as férias escolares e em 1969 o 

professor se desligou da escola, vindo a saber posteriormente que um professor assumiu o grupo 

e excursionou com os alunos para conhecer outros teatros em São Paulo. Os jovens conseguiram 

montar Os Fuzis antes que este professor assumisse a direção e o pesquisador não chegou a 

assistir a essa montagem, mas soube pelos alunos que o público gostou mais de O Auto da 

Compadecida.  

 Por fim, para Timochenco Wehbi, a pesquisa contribuiu para examinar a aplicação de 

métodos e técnicas de sociologia ao teatro e também como início de uma atividade como diretor 

cênico que se prolongaria posteriormente. Ficou claro que a sociologia do teatro deveria ser 

aplicada para que se tornasse conhecida a outros pesquisadores e encenadores e que mesmo que 

os objetivos levantados no começo da pesquisa tenham se desviado na sua execução, ela acabou 

por dar a conhecer novos problemas a serem investigados. Sabe-se, ao final, que o teatro de 

Brecht não se comunicou com um grupo que não tem no teatro uma tradição cultural, mas ele 

acabou por surgir como nova proposta ao grupo social estudado. 
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2.2 Tese de Doutorado: O drama social do teatro no Brasil. 

 Orientado pelo professor Ruy Galvão de Andrada Coelho e arguido em banca, em 1980, 

pelos professores Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi, Fernando Augusto Albuquerque 

Mourão e Teófilo de Queiroz Júnior, o trabalho de Doutorado está dividido em três partes e 

analisa relações teóricas da Sociologia e Teatro auxiliado pela prática do recém-criado Grupo 

de Teatro da Cidade (GTC), de Santo André no ABC Paulista. Enquanto o Mestrado partiu do 

estudo da montagem de uma peça de Brecht (Os Fuzis da Senhora Carrar) pelos alunos do 

Ginásio Estadual Benedito Fagundes Marques, de Franco da Rocha (SP), e os impactos que 

essa montagem trouxe para os alunos atuantes ou não na atividade, no Doutorado, Timochenco 

ocupou-se da formação do GTC, do qual ele foi sócio-fundador, de montagens entre 1968 e 72 

e de como se estabeleceu o drama social para o grupo, dividido entre aspirações teóricas e a 

prática. Apoiado pela FAPESP para a realização da pesquisa “Por um teatro popular”, ele 

estudou a formação do grupo com a intenção de popularizar o teatro a partir de outros estudos 

de Heleny e Ulisses Guariba, que estagiaram por três anos com Roger Planchon, dramaturgo e 

diretor francês.  

 O modelo teatral desenvolvido a partir da experiência com o autor francês e adaptado 

ao teatro nacional contemplava a criação de um elenco estável e permanente, a execução de um 

teatro popular, parceria entre o poder público e o teatro para que a forma de o fazer convertesse-

se em um serviço público. Assim, entre 1968 e 1972, quando o grupo fez as montagens de Jorge 

Dandin, de Molière; O Noviço, de Martins Pena; A Cidade Assassinada, de Antônio Callado 

(posteriormente substituído por A Cidade de Sevilha e O Barbeiro de Sevilha); A Guerra do 

Cansa-Cavalo, de Osman Lins; Mirandolina, de Goldoni e O Aleijadinho, Aqui e Agora, de 

Lafayette Galvão, Timochenco desenvolveu a pesquisa que revelou conflitos entre as 

aspirações do grupo e a realidade social e cultural na qual o GTC estava inserido, resultando 

em um drama social difícil de ser solucionado e que levou o grupo a reformular suas atitudes 

visto que o teatro executado por ele se estabeleceu como projeto e não como prática dentro dos 

pressupostos franceses. Assim, as três partes em que o trabalho se divide são: Formação do 

Grupo Teatro da Cidade, Metodologia de Pesquisa e Dinâmica e o Drama Social do Grupo, que 

serão apresentadas mais detalhadamente a seguir. 

 Entre 1967 e 1968, Timochenco Wehbi foi aluno, na Universidade de São Paulo, do 

curso de Sociologia do Teatro, ministrado por seu orientador, Professor Ruy Galvão de Andrada 

Coelho, e em cuja disciplina pôde ter uma visão concreta da teoria e da prática, auxiliando-o na 

construção de um instrumental de análise da teoria aplicada à realidade do teatro brasileiro. 
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Dessa atividade nasceu a dissertação de Mestrado (Brecht num outro tempo, num outro espaço 

– um estudo de Sociologia do Teatro) e a pesquisa no campo da dramaturgia ganhou mais fôlego 

a partir da titulação e do conhecimento das dificuldades de uma montagem tanto em questões 

administrativas quando em questões técnicas ou artísticas, o que independe de ser texto de um 

autor reconhecido, como Brecht, ou de um anônimo.  

 Com a proposta de uma nova pesquisa, “Por um teatro popular”, acolhida e financiada 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP), o Professor Ruy 

Galvão de Andrada Coelho aceitou tomar parte como orientador no estudo da formação de um 

grupo de teatro profissional, o Grupo de Teatro da Cidade (GTC), de Santo André. Timochenco 

era um dos sócios-fundadores e conduziu a iniciativa pautando-a pela premissa de popularizar 

e descentralizar o teatro, seguindo o modelo do francês Roger Planchon adaptado à realidade 

nacional. Começou-se, portanto, o trabalho de campo a partir da montagem do primeiro texto 

do novo grupo, Jorge Dandin, de Molière, mas os resultados não seriam imediatamente 

percebidos nem alcançados seja porque o grupo estava em processo de formação, seja porque 

auferir o resultado só foi possível após quatro anos, ou seja, em 1972.  

 Nesse ínterim, o autor prosseguiu com a atividade docente na Universidade de São 

Paulo: em 1969 no Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras e em 1970 no Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e 

Artes. No campo da pesquisa acadêmica, ao ministrar cursos, o professor tem a possibilidade 

de aprofundar seus estudos e seu objeto de pesquisa. Dessa forma, além das aulas na 

Universidade, teve a oportunidade de ministrar, com outros integrantes do GTC, aulas na Escola 

de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS). Foram montados, em 1970, 

nas atividades acadêmicas da FASCS, textos de Tchekov, Pirandello, Strindberg e Ionesco. Em 

1971, um texto de Timochenco Wehbi, Última Chuva de Verão, e um espetáculo contendo três 

entremeses de Cervantes aliaram-se à gama de experiências que auxiliaram o autor a entender 

o amplo funcionamento de uma escola de teatro, trabalhando desde o estabelecimento de sua 

estrutura curricular. Outra atividade acadêmica foi desenvolvida no período: ele atuou como 

professor do Curso Livre de Teatro da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São 

Paulo.  

 Já com uma grande experiência e conhecendo as estruturas e dificuldades para 

estabelecer uma companhia de teatro, o autor traz a público com a atriz Berta Zemel seu texto 

de estreia, o reconhecido e premiado A Vinda do Messias, cuja montagem fez com que 

estabelecesse contato direto com a censura e entidades oficiais, o que deu mais abrangência ao 
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conhecimento dos desafios de integrar teoria e prática. Em seguida, a associação à Sociedade 

Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) foi uma necessidade para organização e coleta de dados 

para as pesquisas em Sociologia do Teatro e dos seis textos escritos até 1980: Palhaços, A 

Última Chuva de Verão que vem a ser transformada em O Dia de Pierrot em sua segunda 

versão até, finalmente, vir a público como Curto-Circuito, A Dama de Copas e o Rei de Cuba, 

A Perseguição ou o Longo Caminho que vai de Zero a Ene, Bye, bye Pororoca e Vozes da 

Agonia ou Santa Joaninha e sua Cruel Peleja contra os Homens de Guerra, contra os Homens 

d´Igreja. Aliado a esses processos como encenador e autor, quando tomou parte nas comissões 

julgadoras dos concursos de teatro amador, ampliou ainda mais o conhecimento sobre os 

desafios teóricos e práticos para a execução do teatro popular. Logo, foi munido do 

conhecimento como dramaturgo, pesquisador, encenador, teórico, professor e crítico que 

Timochenco dispôs-se a analisar questões teóricas sobre uma prática em que ele há muito estava 

envolvido. 

 A princípio, entre 1968 e 69, a pesquisa de campo estava concentrada na formação do 

GTC, mas em seu primeiro ano de atuação o grupo sofreu modificações, sobretudo devido ao 

AI-5 que afetou a cultura nacional amplamente. Uma das ações foi a alteração da programação 

inicial o que fez com que se ampliasse em muito as aspirações elementares da pesquisa. 

Trabalhar com os dez anos de atividades, de 1968 a 78, e suas montagens não seria possível. 

Por isso, delimitou-se um recorte temporal entre 1968 e 72 para não escapar às possibilidades 

de pesquisa. Neste período, os textos encenados foram sete: Jorge Dandin, de Molière; O 

Noviço, de Martins Pena; A Cidade de Sevilha, de Antônio Callado; O Barbeiro de Sevilha, de 

Beaumarchais; A Guerra do Cansa-Cavalo, de Osman Lins; Mirandolina, de Goldoni e O 

Aleijadinho, Aqui e Agora, de Lafayette Galvão. 

 Uma das preocupações ao delimitar objetivos e hipóteses é que o autor não tem a 

intenção de criar um método específico em Sociologia do Teatro, mas fazer emergir pela 

experiência prática caminhos que poderão ser aproveitados por outros pesquisadores. Assim, 

pode-se considerar como hipóteses os pontos levantados como problemas do GTC e sua 

atuação: inicialmente pensado como um grupo para popularizar e descentralizar o teatro, 

estimulador de uma frequência do público por ter sido criado para ser um polo cultural, como 

ele alcançou seu objetivo se não houve uma continuidade da atuação do grupo como previsto? 

Fatores externos estariam alterando as premissas de criação do grupo e gerando conflitos 

internos, descaracterizando a iniciativa? Houve inovação em relação aos demais grupos teatrais 

nas formas de atuação? Logo, chegou-se à hipótese de que as aspirações do GTC entraram em 



45 
 

conflito com a realidade cultural e social que culminou com um drama social quase não 

solucionável, obrigando-os a alterar sua maneira de atuação, o que entrava em conflito com as 

ideias iniciais de constituição do grupo. Por isso, defendeu-se que o tipo de teatro realizado por 

eles era um projeto e não propriamente uma prática. 

 

2.2.1 Origens e formação do GTC 

 O GTC foi criado, de acordo com seu vice-presidente José Armando Pereira da Silva, 

como resultado de um desejo das instâncias municipais, como Secretaria de Educação e Cultura 

(SEC) de Santo André, para desenvolver um trabalho cultural sério e sistematizado na região. 

A cidade, parte do complexo industrial do ABC, foi fundada em 1553 como Vila e ganhou 

status de Freguesia em 1560, transformando-se em município apenas em 1889. Com uma 

população de cerca de 450 mil habitantes na ocasião da pesquisa e com sua base econômica na 

indústria, a região contou com atuação forte da SEC que promoveu uma série de atividades 

culturais como música, cinema, artes plásticas e teatro, cabendo ressaltar que inúmeros grupos 

foram criados nesse período de anos 60 e 70. 

 O GTC nasceu em 1968, mas desde 1963 a SEC dedicava-se a ampliar a atuação cultural 

na região: criou a Sociedade de Cultura Artística de Santo André (SCASA) e a Federação 

Andreense de Teatro Amador (FEANTA) atuando na formação de público teatral e na 

coordenação dos grupos amadores que surgiram. A SCASA levou a peça Ingênua Até Certo 

Ponto, com Nicete Bruno, para o Cine Teatro Carlos Gomes, em Santo André, e pôde contar, 

por um tempo, com o apoio da Escola Industrial Júlio de Mesquita, mantida pela prefeitura. 

Quando essa Escola passou para o Estado, a SCASA alugou um galpão, manteve suas atividades 

e montou o Teatro do Alumínio, primeira casa de espetáculos do ABC, que recebeu nomes 

como Bibi Ferreira e as companhias de Procópio Ferreira, Fernanda Montenegro, Maria Della 

Costa, Sérgio Cardoso e Cacilda Becker. A FEANTA continuava seu trabalho de orientação 

dos novos grupos e, em 1972, quando contava com 15 grupos, era presidida por José Armando 

Pereira da Silva. A formação do GTC deu-se a partir de elementos do Teatro Amador do ABC, 

tendo alguns participado de experiências no Teatro de Arena de São Paulo e nos Centros 

Populares de Cultura (CPC) que criavam espetáculos a fim de conscientizar politicamente o 

público, demonstrando ser também um teatro pedagógico. 

 A presidência da Comissão Estadual do Teatro, em 1962, desenvolveu projeto de 

articular Federações de Teatro Amador e disponibilizou diretores teatrais para atuarem com 
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grupos amadores pelo Estado. Para Santo André, foi enviado o diretor Ademar Guerra que 

montou com SCASA a peça de Roberto Freire, Gente Como a Gente. Entre os atores e 

participantes do grupo estavam Antônio Petrin, Rosalia Petrin, Sonia e Anibal Guedes, alguns 

dos futuros fundadores do GTC. Por orientação de Ademar, alguns deles seguiram para a EAD 

e fizeram a profissionalização. Também por isso, um dos polos iniciais do grupo era a EAD 

visto que lá também estavam nomes interessados em trabalhar com teatro amador como é o 

caso do próprio Timochenco Wehbi. A formação do GTC deu-se sob a influência de um grupo 

de estudantes da EAD, moradores da região do ABC, guiados pela professora Heleny Guariba 

e seu marido Ulisses. Contando com o apoio da SEC, que vivia momento de investimento na 

região, foi apresentado um projeto-piloto para a montagem de Jorge Dandin, de Molière, a fim 

de fazer um experimento tanto da montagem quanto do grupo cuja premissa de atuação 

embasava-se nas teorias de Roger Planchon. 

 Heleny e Ulisses passaram três anos estagiando em Lyon, na França, com Roger 

Planchon. De suas teorias, temos por base a ideia de popularizar a arte, viabilizando 

financeiramente a presença das classes que acreditam não amar o teatro, que precisam 

reconhecer nele o ambiente de diversidade cultural e que, por vezes, precisam ser “buscados” 

para participar. Ainda não é isso o que o GTC faria, mas ele criaria estratégias para que as 

iniciativas adaptadas dessem tão certo aqui quanto deram na França, começando pelo nome do 

grupo que é uma tradução do nome francês e a primeira peça, de Molière, que foi encenada lá 

com grande êxito e passou por tradução para ser apresentada aqui. Foram propostas à SEC as 

seguintes adaptações do método de Planchon para o Brasil: 

a) a popularização do teatro, com elenco regional estável e permanente; 

b) descentralização da cultura, teatro popular dirigindo-se para o maior número possível de 

espectadores; 

c) teatro visto como serviço público e, para isso, contando com o apoio do Estado. 

 As intenções do GTC ficaram claras nessas condições de trabalho que se estabeleciam 

com Jorge Dandin: transformar Molière num autor popular e conscientizar o público sobre o 

quanto o hábito da cultura, seja teatral ou em outras artes, deve ser adquirido. É também na 

questão de arte como serviço social, estimulado pela sociedade, que o plano se estabelece.  

 Culturalmente, vive-se um período de grande agitação nos anos 60 e 70, o que resultou 

em mobilizações culturais e organizações de grupos teatrais que influenciaram todos os de 
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teatro amador, como foi o caso do Arena e do Oficina. Em todo o Brasil, o projeto de arte 

popular era discutido por projetos culturais que visavam a atuação política com sindicatos e 

operários, estudantes, artistas e intelectuais empenhados em eliminar distâncias entre as culturas 

popular e de elite. O que era feito e para quem era feito passou por uma renovação de ideias e 

conceitos, sobretudo o conceito de povo, pelos intelectuais em exercício na época, no CPC.  

 A intelectualidade funcionava como formadora dos movimentos de cultura popular e 

esses aprimoravam a intelectualidade. Mesmo que a partir de 1964 os grupos como Movimento 

de Cultura Popular (MPC) e o CPC tenham sido estancados, os ideais permaneceram entre 

aqueles grupos, vivendo, de acordo com Paulo Pontes, na consciência de cada um. E foi nos 

musicais, como o Show Opinião realizado por Augusto Boal do Arena ou Zumbi e Tiradentes 

com a colaboração de Gianfrancesco Guarniei, que se encontrou uma saída para a realização 

teatral em meio à opressão usando a música como elemento crítico. O Arena conseguiu 

promover com o público universitário debates sobre a situação social, política e cultural do país, 

mas a censura acabou por impor barreiras a essa atuação que culminaram com o exílio de Boal 

e o comprometimento da tradição questionadora do Teatro de Arena. 

 Enquanto o Arena interessava-se pela luta de classes e pela revolução, o Teatro Oficina, 

de José Celso Martinez Correia, desagregado como ficou a sociedade pós-64, buscou não 

didatismo, mas choque como modelo de preenchimento dos vazios deixados pelo regime. 

Depois de espetáculos como Os Pequenos Burgueses, de Gorki, e Galileu Galilei e Nas Selvas 

da Cidade, de Brecht, Martinez passa a se identificar com o escândalo e a ousadia do 

Tropicalismo. Sua intenção era agredir e provocar a plateia burguesa para fazê-la revidar com 

tomada de consciência da realidade. Com O Rei da Vela e Roda Viva, ele alcança o desejo de 

abalar estruturas de comportamento diante da cultura. O resultado foi o exílio também para ele. 

 No entanto, nada se perdera: a influência desses grupos e encenadores alcançou os 

teatros amador e universitário que eram mais didáticos, mas nem por isso rasos em suas 

discussões visto exercerem a função de centro de debates políticos, sociais e culturais. A 

censura não deixava de atuar e de proibir, mas eles conseguiram encenar no grupo universitário 

Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e Os Fuzis da Senhora Teresa, adaptação 

por Flavio Império de texto de Brecht; no grupo amador, vieram a público Aquele que diz sim, 

Aquele que diz não e A Exceção e a Regra, de Brecht, Eles não Usam Black Tie, de Guarnieri, 

Arena Conta Zumbi e Arena Conta Tiradentes de Boal e Guarnieri, além de O Auto da 

Compadecida de Ariano Suassuna. Tempos depois recorre-se a Se Correr o Bicho Pega, se 

Ficar o Bicho Come, de Oduvaldo Vianna Filho, na tentativa de manter o teatro de conteúdo 
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crítico, apesar da censura. Surge o dramaturgo Plínio Marcos com o submundo dos marginais 

no palco de maneira nua e crua, a fim de chocar o público burguês e conquistando elogios da 

crítica com Navalha na Carne e Dois Perdidos Numa Noite Suja. 

 Após 68, o regime se fechara e o teatro para as massas passou por alterações. O público 

mudou das camadas mais populares para estudantes universitários e intelectuais com quem 

ainda se permitia fazer uma discussão política e social, mas o ambiente acirrado pelo medo 

levou ao estancamento. A situação estagna-se entre 68 e 74 e, sendo o teatro um ambiente de 

conscientização e discussões que geram produtos críticos, fica claro o quanto o período impediu 

que esses produtos fossem gerados. É nesse quadro social e cultural que o Grupo Teatro da 

Cidade se formou e trouxe a público montagens que viveram o impasse entre seu papel crítico 

e a ditadura e censura impostas, recorrendo à conduta que tiveram outros grupos de criar a partir 

das condições culturais em vigor. 

 O teatro que se produz é de enorme caráter empresarial, carente de instrumentos 

ideológicos e culturais que expressassem a realidade, chegando-se ao extremo de um teatro que 

parou de criar e usando o silêncio como forma de contestação. Muitos dramaturgos abandonam 

a atividade acreditando que nada mais válido podia ser dito e até o público mais tradicional se 

ressente com a presença do estudantil que perdeu seu teatro de contestação e tenta se contentar 

com o que as casas de espetáculo apresentam. Com a plateia desinteressada, os grupos viveram 

a crise de ter que recorrer ao Estado para financiamento a fim de não perecerem e a situação se 

acentua: o governo financia o teatro que se submete às normas da cultura oficial. Dessa forma, 

vira uma mercadoria do Estado que dita as regras de o que e como trazer a público. É 

contraditório, mas não há para onde fugir. As companhias teatrais temem a concorrência dos 

outros meios de comunicação e acabam por aceitar serem financiadas pelo censor.  

 Mesmo com todas as dificuldades colocadas à frente do meio teatral, autores novos 

apresentam uma temática urbana em que se traz a público o sufoco que a arte vivia nesse quadro: 

é o caso de José Vicente com O Assalto, Leilah Assumpção com Fala Baixo Senão Eu Grito e 

Consuelo de Castro com À Flor da Pele. De acordo com a diretora da Comissão Estadual de 

Teatro (CET), em 1970, Renata Pallotini, parte do incentivo à nova dramaturgia veio 

exatamente a atuação do CET que trabalhou com a cláusula de que parte das doações para as 

companhias no financiamento do Estado deveriam ser destinadas a novos espetáculos de novos 

autores nacionais fazendo subir de três autores em 1965 para 14 em 1969. Foi um momento de, 

mesmo conscientes dos riscos de censura, novos textos e estreias dramatúrgicas acontecerem.  
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 Os próximos presidentes da CET, Carlos de Queiroz Telles e Nydia Licia, mantiveram 

a política e os novos autores passaram a ter o prestígio da crítica e do público. Os espetáculos 

eram de baixo custo e superavam a censura fazendo chegar a público algum panorama de crítica 

social. Ao mesmo tempo que bons textos foram encenados, há oportunistas que buscavam 

apenas a verba estatal e a própria Comissão recebe do governo orientações para contemplar 

espetáculos questionáveis do ponto de vista da qualidade, mas que atendiam a alguma intenção 

estatal, como em 1972 quando o governo desejava, em comemoração aos 150 anos da 

Independência do Brasil, trazer a público espetáculos que tratassem do tema e a Comissão 

recebeu 158 propostas de encenações de textos criados às pressas, sem qualificação estética ou 

visão crítica da passagem histórica. 

 Entre 1968 e 72, Santo André viveu período de movimentação cultural, visto ser a 

cultura, para o governo, um bem e não um produto. Dessa forma, em 1970, inaugurou-se o 

Teatro Municipal e todas as atividades teatrais, do GTC ou não, foram acolhidas e incentivadas 

pelo secretário de Educação e Cultura. Nesse momento, a FEANTA promoveu cursos de 

formação de atores. Houve também a promoção de festivais que, apesar da censura, traziam a 

público mensagens políticas e sociais. Montaram-se, nessa época: Zumbi, Eles Não Usam Black 

Tie, Morte e Vida Severina, Chapetuba Futebol Clube de Oduvaldo Vianna Filho, O Santo 

Inquérito de Dias Gomes e O Homem do Princípio ao Fim de Millôr Fernandes. Companhias 

que faziam suas estreias em Santo André recebiam subvenções, chegando a estreias nacionais 

acontecerem nessa cidade, como foi o caso de O Homem de La Mancha, de Dale Wasserman.  

 Outra ação comum, quando não podiam subvencionar, era ceder o teatro e toda sua 

estrutura liberando a companhia de repassar qualquer valor de bilheteria para a Secretaria. 

Dessa forma, O Interrogatório, de Peter Weiss e Peer Gynt de Ibsen puderam sem assistidos 

em Santo André. O GTC encenou nesse período A Guerra do Cansa-Cavalo, Mirandolina e O 

Aleijadinho, Aqui e Agora e se configurou como um grupo que pôde desenvolver suas 

atividades sob a chancela dos órgãos públicos, causando por vezes mudanças no percurso de 

sua atuação inicialmente desejada, mas dentro dos marcos políticos, econômicos e culturais 

possíveis. 

 

2.2.2 Metodologia da pesquisa 

 O trabalho delimita ser a Sociologia do Teatro um ramo de Sociologia da Arte, esta já 

bastante estudada por teóricos renomados como Bastide e Hauser. O autor não se concentrará, 
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portanto, em discutir sobre o campo e problemas da Sociologia da Arte, mas em apresentar os 

métodos mais adequados para o levantamento das questões de formação do GTC e das 

problemáticas que fizeram do grupo um projeto e não uma prática. 

 Partindo da ideia inicial de ser o teatro uma instituição sociocultural, com autores sociais 

compartilhando ações recíprocas para construção da história e seguindo padrões de conduta 

estabelecidos previamente, o autor apresenta métodos de levantamento e análise de dados sem 

se desviar da complexidade do objeto e apontando que intuição, imaginação, emoção e 

sensibilidade são elementos fundamentais para a percepção do objeto. As observações e 

entrevistas para coleta de dados foram auxiliadas pela pesquisa em documentos do grupo, 

anexados ao trabalho, e em revistas, colunas de jornais especializados em teatro e folhetos-

programas das peças encenadas, bem como em críticas publicadas em jornais e revistas.  

 Timochenco apontou uma problemática no momento das entrevistas, pois o ator tem 

dificuldades ao se expressar, visto que crê estar encenando dramaticamente na entrevista e, 

indiscutivelmente, envolvido emocionalmente com o objeto. Dessa forma, coube ao 

pesquisador integrar como observador os ensaios e estudos, além propriamente das encenações 

para se aproximar ao máximo da realidade do grupo. O público, segundo as observações do 

pesquisador, é bem homogêneo e serviu como amparo para definição do repertório do GTC, 

mas não se analisa profundamente visto não ser esse o objetivo do trabalho. 

 A obra Sociologia do Teatro, de Jean Duvignaud, foi o marco inicial para o pesquisador 

levantar perspectivas de análise para seu objeto. Partindo da ideia de que análises estatísticas e 

mecânicas entre arte e sociedade não são adequadas porque o que deve ser avaliado é a reação 

do público frente à obra, são arroladas outras ideias para sustentar teoricamente o trabalho como 

o dever de observar as modificações que o diretor cênico faz no lugar dramático, o estudo da 

relação do conteúdo das obras com os diversos tipos de estruturas e classes sociais chegando 

ao objetivo de encarar a prática de teatro em três níveis: variações da extensão cênica trazem 

ao homem a expressão de sua experiência, variação da função do teatro de acordo com os tipos 

de sociedade e mudança da imagem da pessoa humana. Foi também a partir do mesmo autor 

que se confirmou necessário observar os problemas profissionais, a integração dos atores, 

relações entre grupo e diretores, poderes públicos e críticos. 

 Outro aspecto teórico que baseou o trabalho foi apontado por Max Weber sobre o papel 

do sociólogo ao analisar o objeto artístico como alguém que não deve tecer apreciações e 

considerações sobre a obra de arte, mesmo que se espere dele o mínimo de gosto de 



51 
 

sensibilidade para os valores que ela representa, mas verificar como e por que os homens 

orientam seu comportamento de acordo com a existência e influência das obras.  

 Amparado ainda por teóricos como Karbusicky e Silbermann, o dramaturgo estabeleceu 

que a vivência estética esteve na base do trabalho de observação e que requeria sensibilidade 

para apreender o sentido muito mais espiritual do que de informação codificada de uma obra 

de arte. Sendo a base do trabalho uma vivência empírica da formação do grupo, observando 

aspectos estéticos, econômicos e administrativos, convencionou-se chamá-la de vivência teatral 

que englobou a percepção, imaginação, intuição e experiências estéticas e sociológicas. 

Funciona como diretriz para as conclusões da pesquisa, pois reúne as convivências e relações 

entre o pesquisador e o objeto de estudo. Ele é consciente que não se dissocia o envolvimento 

emocional que ele mesmo, por ser dramaturgo e sócio fundador, tem do grupo. 

 Não foi intenção do estudioso trabalhar na metodologia com formalismos abstratos que 

dificultam a apreensão da própria realidade que procura abordar tampouco com uma gravidade 

na elaboração da conduta metodológica. A ideia é, pelo contrário, avaliar a realidade rica em 

contradições e em nada estanque, mas extremamente dinâmica por se tratar de teatro. Divisões 

entre métodos e técnicas também pareceram dispensáveis e foram evitados, bem como ocorreu 

entre teoria e empiria que possui utilidade na elaboração do instrumental por demonstrar o 

desenvolvimento do próprio processo, mas no momento da aplicação se dilui cedendo lugar a 

um esquema de referência amplo e geral.  

 Uma preocupação apresentada por ele foi delimitar as diferentes terminologias 

empregadas para o termo Sociologia do Teatro no discurso sociológico e no discurso teatral. 

Por ser um elemento da sociedade, o teatro empresta à sociologia uma série de termos e 

expressões específicas do teatro, como “o cenário está preparado” ou “desempenhar um papel” 

no “grande teatro da vida”, mas isso não significa que não haja fronteiras entre esses campos. 

Pelo contrário, a situação social tem papéis que afirmam seu dinamismo e modificam estruturas 

sociais, enquanto que a situação dramática é uma simbologia inscrevendo-se num campo de 

espaço, tempo e personagens pré-definidos, tendo ou não relação com a vida daqueles que, ao 

verem a cortina descer, são transportados para a realidade predominante em suas vidas. 

 Chegou-se a uma indefinição entre os papéis de teatro e sociedade que o autor buscou 

elucidar esclarecendo que mesmo que o teatro seja uma forma de ação social, por estar inserido 

em uma sociedade, ele é uma instituição que engloba indivíduos produzindo espetáculos, e não 

produzindo sociedades. Teatro é realização e não é meio de experimentação da Sociologia. Esse 
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aspecto auxilia na percepção da questão do drama social dentro do GTC porque, diferentemente 

do teatro de bonecos, no drama social é possível identificar com a ação uma mudança de 

caminhos ou perspectivas, o que demonstra um primeiro passo para a liberdade.  

 Pensar a Sociologia do Teatro aplicado ao GTC seria assinalar em que medida o grupo 

agiu dentro da sociedade, a que necessidades atendeu e qual o papel das instituições que 

permitiram seu aparecimento e desenvolvimento. No tocante às funções de quem viabilizou o 

grupo como selecionar as obras adequadas e organizar a aproximação do consumidor para 

estimulá-lo a absorver o conteúdo das obras não se aplicou ao GTC, pois ele deixou, por vezes, 

de alcançar o fim perseguido e construía o drama social. Mesmo dependendo das instituições, 

nem sempre o grupo acatava, chegando a se opor a algumas normas. O trabalho debateu 

posteriormente a conduta do grupo no tocante às oposições e em como a oposição implicou 

numa tomada de consciência que o fizesse promover algumas mudanças. 

 O instrumental é o resultado da reflexão sobre o GTC, sua formação e os pressupostos 

de atuação como grupo que popularizaria o teatro, descentralizaria a cultura ampliando para o 

maior número possível de espectadores e serviria como um serviço público contando com o 

apoio do Estado. Para avaliá-lo, convencionou-se dividi-lo em quatro aspectos gerais e capazes 

de fazer o grupo cumprir funções específicas e com uma dinâmica própria da ação social e 

teatral. Isso não fez com que se apagassem ou desconsiderassem os problemas, contradições, 

entropias, contestações, rupturas dentro do grupo e em suas relações com a sociedade, ou seja, 

não se impediu de perceber o drama social vivenciado por ele. As quatro partes são: 

a) o grupo sócio teatral: grupo produtor de teatro cujos componentes vão assumindo papéis 

sociais conforme as necessidades. São indivíduos que desejam realizar experiências teatrais e 

se integram conforme sua qualificação e habilidade. São, em suma, atores e coordenadores que 

vão ganhando status de grupo conforme seu grau de integração e os êxitos alcançados na 

consecução de seus objetivos, tudo mediado pelas relações internas e pelo reconhecimento das 

instituições socioculturais gerais. A forma de organização deles requer uma hierarquia para 

estruturar as funções, geralmente uma cooperativa, em que um indivíduo não está ligado a 

apenas uma atividade, mas exerce quantas forem necessárias, dentro de suas habilidades, para 

que o espetáculo ocorra. Além de organizado em função de um espetáculo, o grupo também é 

social e suas funções igualmente se delimitam conforme as necessidades e habilidades entre a 

produção geral atuante nas questões financeiras, administrativas e jurídicas, que fazem a 

interface com a sociedade e com o Estado, organizando o cotidiano do grupo interna e 

externamente; a direção artística que lidera o grupo de atores controlando, coordenando e 
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supervisionando o trabalho, administrando conflitos e, algumas vezes, influenciando também 

na esfera administrativa citada anteriormente. Seu trabalho necessita do apoio do grupo, o que 

mais facilmente se conquista se o grupo for estável; esfera dos demais componentes engloba 

atores, cenógrafos, figurinistas, maquiadores, coreógrafos, diretores musicais, iluminadores, 

maquinistas, camareiras e contrarregras, entre outros. São aqueles de funções artísticas, técnicas 

e de execução, um grupo que também encontra grande êxito quanto mais estável for; esfera das 

relações externas é composta por aqueles que estabelecem contatos com instituições sociais, 

culturais, econômicas viabilizadoras do espetáculo como divulgadores, vendedores, 

pesquisadores e encontram-se submetidos à produção. 

b) o espetáculo: sua base é o texto escrito que mapeará a conduta do grupo. A produção é 

responsável por obter as autorizações para a montagem do texto que é escolhido e amparado 

pela produção que dá o parecer econômico e jurídico de viabilidade e pelo diretor que assumirá 

a direção artística. Em grupos estáveis, considera-se a adequação do texto aos objetivos do 

grupo e à disponibilidade de recursos humanos. Conflitos nesse momento de decisão são muito 

comuns e, por vezes, fazem com que algum elemento se retire do grupo. Após a escolha e 

divisão das atividades, passa-se aos ensaios em que se moldam as habilidades com as 

necessidades da encenação. Um texto pode não estar liberado para ser trabalhado e, neste caso, 

elege-se outro texto a fim de viabilizar o espetáculo. Quando o texto está desembaraçado de 

questões de escolha e legais/jurídicas, envia-se para a censura para avaliação. Em seguida 

busca-se o local para a encenação que apresente as condições necessárias tanto para as equipes 

quanto a disponibilidade para o número de sessões planejadas e o acesso ao público, uma vez 

que isso também pode definir o sucesso da apresentação. 

c) o público: grupo heterogêneo, proveniente de diferentes camadas sociais, difuso e indefinido 

que assiste ao espetáculo e manifesta gostos, opiniões, interpretações sobre o teatro, a peça e a 

encenação. Sem ele não há espetáculo e, por isso, deve ser observado também quando se iniciam 

as pesquisas de investigação sociológica para realização de espetáculos. No caso do GTC o 

público era homogêneo por ser estudantil, o que facilitou a análise e classificação deste. Ele é 

o foco para o grupo de atores, afinal, é para ele que se produzirá o espetáculo. Por isso, é peça 

importante na escolha do texto, o que será avaliado com mais detalhes na parte III do trabalho. 

d) as instituições socioculturais vinculadas ao grupo sócio teatral: são essenciais para a 

realização teatral. São elas: censura, subvenções do Estado, tipo de público e sua adequação ao 

espetáculo, crítica, sociedade dos autores. Por vezes, com a não anuência dessas esferas, uma 

peça pode não ser encenada. Elas filtram as propostas do grupo com os campos da sociedade 
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em que atuam, pois têm ampla atuação seja em esferas jurídicas, econômicas, administrativas, 

culturais, morais, religiosas e artísticas. Elas interferem e influenciam a atividade teatral. 

Imprensa, escolas, igrejas, estabelecimentos comerciais, associações de artistas e críticos 

mantêm vínculos com o grupo socioteatral tanto para incentivá-lo como para criar impasses 

para sua atividade cultural. Desta forma, é natural que a atuação crítica dessas instituições 

estabeleça o grupo teatral burocraticamente constituído com firma aberta e quadro 

administrativo, certificado de censura, autorizações de funcionamento, sendo este um dos 

ramos de maior atrito entre o teatro e a sociedade. 

 Na próxima parte demonstra-se como o instrumental acima foi aplicado às montagens 

descrevendo, interpretando e explicando a trajetória do GTC, suas dinâmicas e os dramas 

sociais vividos. Para isso, convencionou-se dividir este recorte em três partes: uma introdução, 

a análise da dinâmica e do drama social do grupo e uma conclusão que verifica as dinâmicas 

do grupo de acordo com os alvos pretendidos. 

 

2.2.3 Dinâmica e dramas sociais do GTC 

 A parte três fará a aplicação dos conceitos teóricos elencados na segunda parte em sete 

das nove montagens feitas pelo GTC entre 1968 e 1972, a fim de apreender a dinâmica e o 

drama social vivido pelo grupo. Dividido em três partes, trará uma introdução, a análise 

específica da dinâmica e do drama social aplicado às montagens e uma conclusão evidenciando 

as formas de associação e dissociação do grupo. 

 A trajetória do grupo foi pensada em quatro etapas: 

 Fundação e formação com a atuação de Heleny Guariba como líder do grupo 

para a montagem de Jorge Dandin, de Molière. Evidentemente, há contradições 

dentro de qualquer grupo, o que não foi diferente para este visto que ocorreu da 

liderança aglutinar os elementos em função dos objetivos propostos por ela. A 

crise se acentuou com a vinda do espetáculo para São Paulo e a discussão do 

novo repertório a ser encenado. Neste período também se estabeleceu a 

infraestrutura jurídica. 

 Com a mudança de atitude e redução de aspirações, o grupo dá continuidade ao 

seu trabalho com as encenações de O Noviço, de Martins Pena, A Cidade 

Assassinada, de Antônio Callado, e O Barbeiro de Sevilha, de Beaumarchais. O 



55 
 

grupo vai ganhando identidade, seja pelo êxito da montagem de O Barbeiro de 

Sevilha, seja pela necessidade de buscar um novo texto que atendesse às 

expectativas do Estado, da crítica e do público. É também a inauguração do 

Teatro Municipal de Santo André que motiva o amadurecimento do grupo.  

 Dá-se uma fase de surgimento de uma ideologia empresarial: o grupo goza de 

tamanho prestígio a ponto de inaugurar o Teatro Municipal, sofre alterações em 

seus quadros artísticos e sociais em função do próximo texto, A Guerra do 

Cansa-Cavalo, de Osman Lins. Com a montagem, busca-se o reconhecimento 

do público, da crítica e, sobretudo, do Estado que o subvencionava. Neste 

momento, alguns objetivos ligados à estabilização do grupo, criação de 

complexo cultural mais amplo que chegasse a prestar serviços públicos à 

comunidade, adormecidos desde a fase de Dandin, renovaram-se. A contradição 

é que, para atender aos interesses de quem o subvenciona, o grupo ganha aspecto 

empresarial e não mais cooperativista, como era, e isso passou a ser questionado 

por integrantes. Em seguida, com menor êxito, encena-se Mirandolina e o grupo 

vive o constante embate da busca pelo novo a encenar. 

 Preparando-se para encenar um grande espetáculo, o que não seria possível sem 

a estrutura de empresa na organização, o GTC trouxe a público O Aleijadinho, 

Aqui e Agora, de Lafayette Galvão. O investimento estatal foi alto, visto ser o 

ano de comemorações pelo sesquicentenário da Independência do Brasil, o que 

fez o grupo também, além de estreitar a dependência estatal, promover uma 

renovação estética ao escolher o texto, aproximar-se do autor e escrever com ele 

o final da peça. Se, por um lado, o mecenato em questão possibilita espetáculos 

grandiosos, por outro tolhe os processos de renovação teatral. Chegou-se a 

questionar a continuidade do grupo tanto por essas questões quanto pelo quadro 

político vivido na nação desde 1968. 

Além do Estado, órgãos como a Sociedade de Autores e a censura tinham participação 

na escolha e viabilização das montagens. Isso estabeleceu um clima de tensão e 

insegurança chegando até a conflitos no grupo. 

 

A trajetória do GTC 
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  O ano de 1968 foi, na vida social e política nacionais, um ano de crise. A ação 

do GTC nesse momento de nascimento em meio ao período conturbado marca uma 

liderança e um quadro ideológico importantes para quem fazia teatro naquele período. 

Tanto o público quanto o repertório da época precisavam ser observados para que se 

delimitasse claramente o que o grupo em questão pensava e qual posição tomava. Dessa 

forma, o teatro atendia ao pressuposto de promover ação social, de ser um serviço. 

  O GTC atentou para as propostas de estabelecimento de uma grande companhia 

a partir da observação de grandes pensadores como Dias Gomes e Fernando Peixoto, 

este amigo de Heleny Guariba e que fez os contatos para que ela e Ulisses estagiassem 

com Planchon. Ela veio conduzir o grupo com a experiência de três anos estagiando na 

França com o dramaturgo e polemizou ao manter uma direção autocrática, polarizando 

decisões, planejamento e controle de atividades do grupo. A postura da diretora foi 

importante para dar coesão ao grupo, mesmo que, paradoxalmente, seu domínio 

estratificasse funções, alterando o caráter cooperativista e aproximando-o cada vez mais 

do empresarial. 

  Ficou a cargo dela toda a programação inicial do grupo, desde a escolha do texto 

de Molière, que Planchon já havia encenado e Heleny traduziu, até a direção do primeiro 

espetáculo. O grupo estava estruturado com os profissionais para as funções: produtor, 

assistente de produção, coreógrafo, atores, figurinista, sonoplasta, monitores 

responsáveis pela divulgação e captação de público e diretor musical. Isso demonstra 

que a organização definida caracteriza o grupo como profissional, o que depunha a favor 

dele para se estabelecer como um serviço público. Para tanto, em sua formação, antes 

de iniciarem os ensaios de Jorge Dandin, o GTC enviou à Prefeitura de Santo André, 

por meio do Conselho Municipal de Cultura, uma Minuta de Projeto de Lei indicando 

seus propósitos, objetivos, perfil de componentes, solicitando uma verba específica 

mensal que seria capaz de destinar dez entradas para cada espetáculo para o poder 

público, além de um pedido formalizado para inaugurarem o Teatro Municipal. Com o 

pedido aceito, iniciaram-se os trabalhos de ensaios em que subgrupos estudaram sobre 

o teatro e a França daquele tempo para então seguir para os ensaios no palco. Após a 

estreia, a peça recebeu muitas críticas positivas de nomes como Décio de Almeida Prado 

e João Apolinário. Heleny foi agraciada com o prêmio “Revelação de Diretor” pela 

Associação dos Críticos de Teatro de São Paulo e a Comissão Estadual de Teatro 

premiou Flávio Império, cenógrafo e figurinista, com o prêmio “Governador do Estado”. 
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  O público de sete mil pessoas era constituído por estudantes de 1º e 2º graus, 

recrutados pelo trabalho de divulgação excepcional feito pelos monitores junto às 

escolas e o Juizado de Menores de Santo André atendeu o pedido para liberação da peça 

para menores de idade, a fim de evitar problemas com a Censura. 

  Em São Paulo, no Teatro Anchieta do SESC Consolação, o grupo apresentou-se 

para cerca de três mil pessoas. Este período marcou uma série de questionamentos e 

insatisfações dos componentes devido à falta de dedicação da diretora que estava 

atuando em outro espetáculo no Teatro da Aliança Francesa. A receptividade do público 

paulistano também não foi a mesma, ainda que fossem estudantes da mesma faixa etária. 

Em vias de se desintegrar, tamanho foi o clima de insatisfação, houve a constituição 

jurídica do grupo em setembro de 1968 e a direção passou para o ator Antônio Petrin. 

Houve ainda, sob liderança de Heleny e com o apoio de Petrin, o envio para a Prefeitura 

de São Paulo de um documento solicitando verbas para mais dez sessões de Dandin na 

capital, acompanhadas ao final por debate entre público, elenco e direção. O grupo 

queria, com essa iniciativa, ampliar o público e prestar um serviço como fora pensado 

em sua criação. 

  As discussões acerca do novo texto a ser encenado geraram muitas polêmicas 

chegando ao ponto de a diretora deixar o grupo definitivamente. Com a influência de 

fatores externos como custos de produção, remuneração de equipe e contratação de 

atores profissionais viu-se um impasse aliado à perda da direção centralizadora, mas que 

trouxe coesão ao grupo. O resultado é um abalo forte para todos que será ainda mais 

sentido com a nova gestão municipal justificando redução de verbas o que comprometeu 

a infraestrutura econômica do grupo. O desaparecimento de Heleny Guariba, no Rio de 

Janeiro, em 1971, acentuou a crise interna no GTC que seu viu sem propósitos definidos. 

Para dar continuidade às atividades, partiu-se dos objetivos propostos por Heleny na 

tentativa de conciliá-los com as condições de realização teatral da época. 

 

A continuidade do grupo como produtor de espetáculos 

  Antônio Petrin, José Armando Pereira da Silva e Sonia Guedes compuseram a 

liderança do grupo a partir de meados de 1969 com a distribuição de verba doada pela 

prefeitura. Decidiram a nova encenação: O Noviço, de Martins Pena, e iniciaram um 

trabalho de condução do grupo que vai até 1972. Nesta fase, a liderança não era menos 
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centralizadora que a anterior, mas muito mais equilibrada e integrada entre os três 

elementos. Foi o melhor que poderia acontecer a um grupo que perdeu quase metade de 

seus componentes. Muitos dos que se desligaram do grupo e haviam atuado em Dandin 

recusaram-se a participar da nova montagem por não aceitarem ser liderados por um 

ator sem preparação para o posto de direção. Com isso, Petrin recrutou novos atores 

amadores para a nova peça.  

  Além disso, havia ainda inexistência de um lugar para a encenação, visto que o 

único teatro fora demolido, mas O Noviço atingiu, a preços populares, no Auditório 

Municipal de São Caetano, no salão paroquial do bairro Parque das Nações e no Clube 

Panelinha, ambos em Santo André, o público de doze mil estudantes e recebeu críticas 

acaloradas em jornais como a Folha de São Paulo. Com o caráter itinerante que o 

espetáculo ganhou, o grupo passou a ter uma cisão no sentido de projeto: alguns 

pretendem fazer dele um instrumento de expressão de uma ideologia enquanto outros o 

veem com fins lucrativos. Essas discussões ganharam espaço após as encenações de A 

Cidade Assassinada e O Barbeiro de Sevilha. 

  Em 1969, para a inauguração do Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, o 

grupo montou às pressas um texto que tinha caráter histórico ao tratar da fundação da 

cidade: A Cidade Assassinada. Ele trata da fundação de Santo André da Borda do 

Campo e do embate que vive o fundador, João Ramalho, com os jesuítas Padre Anchieta 

e Padre Paiva tentando dissuadi-lo da criação justificando pelas condições de escravidão 

dos índios e costumes pouco civilizados dos líderes de Santo André. A cidade é 

considerada assassinada já que das suas cinzas renasceu um dos polos de fundação do 

ABC paulista.  

  A montagem não foi vista pela maior parte da crítica e ficou marcada como uma 

peça ocasional, montada apenas para que o grupo não se desfizesse. O diferencial desta 

peça foi, por tratar do histórico de formação da cidade e ter público estudantil, um 

concurso estudantil chamado “Teatro da Cidade” em que os estudantes seriam 

premiados se fizessem uma análise da peça. O que o grupo passou a questionar foi 

exatamente seu público e também quais as intenções que poderiam surgir de uma 

companhia atuando para os jovens sem conseguir estimulá-los à frequência ao teatro 

visto que os estudantes dos 1º e 2º graus não se portam como disseminadores dos 

espetáculos por pouco debatem sobre eles. Este é um momento de questionamentos 

sobre propósitos e objetivos do GTC. 
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  A peça que marcará um renascimento do grupo é O Barbeiro de Sevilha quando 

o ator Luiz Parreiras tomou parte nas decisões da liderança e rememorou os objetivos 

propostos em Dandin: realização de teatro popular tendo por base um plano estético e 

ideológico coerente com as possibilidades do grupo. Nessa época, Petrin deixou de atuar 

como diretor artístico, cargo que passou ao novo integrante Dionisio Amadi, e 

concentra-se nos postos de produtor e ator. 

  Muito bem recebida pelo público andreense, O Barbeiro ficou três meses em 

cartaz até vir para São Paulo e, no teatro Itália, contar com a grande maioria dos críticos 

na plateia. O resultado foi uma série de críticas positivas para o espetáculo e para a atriz 

Silvia Borges. Jefferson Del Rios chegou a afirmar que o grupo de Santo André 

conseguiu fazer um dos espetáculos mais felizes e honestos do ano de 1970, com 

profissionais capazes de promover o autêntico teatro popular e que tanto o público 

quando a crítica não poderiam perder tal peça. Já Sábato Magaldi refere-se ao espetáculo 

como “saboroso”, algo que não se esperava àquela altura do ano e reforça, analisando 

os números de público, que o GTC conseguiu um feito em sua trajetória, desde Dandin 

e O Barbeiro.  

  O quadro era de um reconhecimento muito grande de um grupo inicialmente 

provinciano, mas que alcançou respeitabilidade com sua atuação nos palcos paulistanos. 

Mais seguros, os componentes tinham tranquilidade para se ocuparem de um novo texto 

a ser encenado na inauguração do Teatro Municipal, em 1971. Também acalentavam 

um sonho: sendo reconhecidos profissionalmente e adquirindo estabilidade, 

conseguiriam democratizar e popularizar a cultura. Por isso, caso fossem contratados 

pela prefeitura teriam possibilidade de se dedicarem integralmente ao grupo por uma 

questão de amparo financeiro com o emprego e também seria um caminho para 

estabelecer um complexo cultural em que se criaria o hábito teatral. E diante da euforia 

de um ótimo momento do grupo, o sonho foi alcançando muitos dos elementos que 

acreditavam ser a estreia do Teatro Municipal um momento de apresentar um texto 

excepcional a fim de alcançar o que desejavam. E o escolhido foi A Guerra do Cansa-

Cavalo, de Osman Lins. 

 

O aparecimento de uma ideologia empresarial 
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  O GTC passa, a fim de alcançar seus objetivos, por uma reorganização do quadro 

de funções socioestéticas com uma divisão socioteatral a fim de padronizar a conduta 

do grupo assemelhando-o a uma empresa. O processo se inicia com a preparação para a 

inauguração do Teatro Municipal com a máxima dedicação. O GTC estava, 

indiscutivelmente, adquirindo feições empresariais em sua ideologia para que o sonho 

da estabilidade fosse alcançado e, por conseguinte, o projeto básico de popularização do 

teatro e prestação de serviços públicos fosse acolhido pelo governo. Com isso, desde a 

escolha do texto viu-se uma preocupação com a aquisição de maior verba e não 

propriamente com a qualidade artística. A escolha do diretor, Celso Nunes, e de atores 

profissionais, como Claudio Correia e Castro, demonstram a intenção de aquisição de 

prestígio profissional e, em consequência, garantias de vultuosas verbas. Encenar um 

texto de Osman Lins, reconhecido literariamente, e contar com a participação dele no 

programa da peça com um texto sobre o GTC encaminha claramente o grupo para 

profissionalização e respeitabilidade. O texto da estreia do grupo no novo teatro de Santo 

André foi escolhido dando indícios também da mudança para temáticas políticas e 

sociais contemporâneas e não os temas históricos e culturalistas das quatro encenações 

anteriores. 

  A peça estreou com enorme divulgação devido também à inauguração do teatro, 

mas noticiar a ação pública de construção de um edifício ofuscou um pouco a crítica 

sobre o espetáculo, salvo por um artigo de João Apolinário23 em que se levantaram 

reivindicações sobre a ampliação do público que o grupo deveria alcançar, passando dos 

estudantes à população de menor poder aquisitivo. Essa observação já era uma situação 

que fora levantada pelo grupo em suas reuniões e pouco discutida. O grupo vivia uma 

contradição: dedicou-se a um projeto que pareceu não repercutir o que se esperou da 

parte das autoridades, que foi o sonho da estabilidade. O grau de satisfação dos 

integrantes foi abalado por essa questão, além de outros problemas como a vinculação 

a uma faixa etária específica também devido à censura, o que os próprios integrantes 

diziam se tornar uma autocensura pois tolhia a liberdade na seleção dos textos. O grupo 

reconhecia-se com um alto nível de dependência da SEC, que financiava sua 

programação e também controlava a programação cultural das escolas, demonstrando 

também por parte da Secretaria um entrave para a escolha do repertório. Nesse quadro, 

o drama social do grupo se ampliava: público, repertório, subvenções estatais, falta de 

                                                           
23 Cansaço de cavalo para chegar ao novo teatro de Santo André. Última Hora, São Paulo, 29 abr. 71. 
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unidade na linha de trabalho com as mudanças de direção, rivalidade com outros grupos 

que acreditavam ser o GTC privilegiado com o recebimento de duas subvenções por ano 

da Prefeitura. Aliado a isso, a questão de um espírito empresarial dar lugar ao 

cooperativismo inicial abala a situação. 

  O próximo texto a ser encenado foi Mirandolina, sob direção de Emilio di Biasi. 

O grupo teve nesse espetáculo um reconhecimento como peça montada para sua 

manutenção, dados os problemas citados anteriormente. Com Silvia Borges no papel de 

destaque, o grupo não quis arriscar e usou um texto médio com uma atriz símbolo do 

GTC e um diretor respeitado. O público de quinze mil estudantes, seis mil a menos do 

que na estreia do teatro municipal, já era de certa forma esperado, visto não se tratar de 

um evento com tanta divulgação como A Guerra, não contar com ator reconhecido da 

televisão e não ser um texto com a grandeza da peça de Osman Lins. Em poucas 

palavras, Mirandolina foi o segundo fracasso do grupo que se viu sem o acolhimento do 

público, utilizando uma verba esporádica de um órgão oficial que era agradado e 

buscava agradar ao público estudantil. A apatia toma conta do grupo, Luiz Parreiras se 

desliga justificando que não via empenho para cumprir o objetivo de popularização, 

visto ter ele feito uma proposta de divisão do grupo em dois elencos fixos para levar às 

periferias as montagens enquanto o outro ficaria fixo no Teatro Municipal. A direção se 

opõe e o ator-cenógrafo-figurinista deixa o GTC. 

  

A cristalização de uma ideologia de Estado 

  Como era costume, pairava no ar a dúvida sobre o próximo espetáculo a ser 

produzido e encenado. Sendo 1972 um ano de comemorações pelo sesquicentenário da 

Independência do Brasil, o Estado estava distribuindo excelentes subvenções para os 

grupos teatrais com espetáculos nessa temática. O grupo encontrou aí um caminho para 

rever sua postura e trabalhar conforme os objetivos iniciais quando montaram Dandin. 

O novo texto escolhido foi O Aleijadinho, Aqui e Agora, de Lafayette Galvão, que 

retratava movimentos de independência do país. Era um espetáculo grandioso, com 

custos elevados de produção e um diferencial: o autor terminou o texto dramático com 

o grupo em dez reuniões. Era uma estratégia para que, estruturalmente numa peça mais 

brechtiniana que aristotélica, alcançasse um público cada vez maior. O GTC demonstrou 

uma superprofissionalização apontada pela crítica e confirmada em sua atuação. 
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  Os elementos que compõem a encenação haviam participado de montagens do 

Arena de São Paulo, há uma ideologia de esquerda que fica clara no grupo, com 

subdivisões no trabalho socioteatral com a chegada de profissionais paulistanos, o que 

trouxe segurança para a equipe que via pela primeira vez uma divisão nítida de funções. 

Ele vai ganhando cada vez mais a feição de trabalho para o artista profissional de teatro. 

Carlos Castilho é integrado ao grupo para a função de cenógrafo e figurinista enquanto 

Ney Matogrosso atua como aderecista. A direção ficou a cargo de Antônio Pedro e a 

peça estreou em meados de abril de 1972 com duas sessões diárias de terça a domingo. 

O público continuava sendo maciçamente estudantil, interessado na montagem, no 

contexto e na atuação do autor, Lafayette Galvão, como a personagem principal 

Aleijadinho. 

  O que se viu enquanto grupo surpreendeu ao evidenciar o quanto o caráter 

empresarial sobrepôs o cooperativismo do início: dos 16 atores da montagem, 13 viviam 

apenas do teatro. Os componentes do GTC eram os empresários que dividiam entre si 

os lucros e a burocratização estabeleceu-se. Cada um tinha funções claramente definidas 

bem como a remuneração. A crítica tem uma atitude complacente e de estímulo com o 

texto que foi assistido por cerca de 25 mil espectadores, quase que exclusivamente 

estudantes, apesar do empenho da monitoria e do poder público para trazer ao teatro 

trabalhadores convocados nos sindicatos a fim de alcançar um público distinto do 

padrão. 

  Ao final da temporada, o grupo percebeu que caiu numa rotina desestimulante 

para inovações, resultado do aspecto empresarial assumido. O desejo de ter 

trabalhadores na plateia é impedido pela ação da televisão que é a preferência desse 

público. A classe alta é um grupo simpático ao GTC, mas que preferia ir a São Paulo 

para entretenimento. Fica, portanto, a marca de ser um grupo com público estudantil, o 

que não totalmente ruim pois cria no jovem em formação uma frequência ao teatro, 

mesmo que seja para fazer atividades escolares sobre o espetáculo. O grupo vive um 

impasse: sua renovação estética pode custar a perda do público estabelecido e, por 

consequência do olhar empresarial atual, um fracasso financeiro. 

  

Conclusão 
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  A ordem econômica estabelecida no grupo faz com que os objetivos de 

descentralizar e popularizar a cultura, externamente, pareçam alcançados, mas, 

internamente, o grupo vai perdendo aqueles que reivindicam a retomada dos objetivos 

iniciais e, não atendidos, concluem que a renovação estética e ideológica não acontecerá. 

Há uma dependência do poder estatal antes mesmo de se escolher um texto para 

montagem, o que demonstra o peso que a questão das subvenções apresenta. O texto 

não fugia do caráter culturalista em função do público estudantil e do poder que 

sustentava parte da montagem. E o ciclo estava fechado: o poder que subvencionava 

também recomendava a montagem que tinha um público constantemente estudantil. Se 

conseguia-se cumprir um papel de interesse da escola, do governo e até da família, em 

muito se perdia no desenvolvimento artístico do grupo que pode, já que este atua diante 

de um público, desenvolvê-lo com peças menos culturalistas. Com isso, viu-se que o 

GTC nada mais foi do que o mediador entre as tendências culturais de uma época, 

criadas pelo Estado e a sociedade civil a que dirigia seus produtos. 

  Concluiu-se diante desse quadro que o GTC estava fortemente ligado à SEC que 

o interpretava como uma atividade secundária, não como uma prioridade. Tanto que o 

ligou ao campo educacional como forma de justificar as subvenções. Existe, de acordo 

com José Armando24, uma cultura de educação ser prioridade, algo que se tenha que 

fazer enquanto cultura é acessório que se dá quando pode. O grupo estava formado para 

atender a demandas e executar montagens, não para ser um instrumento de 

transformação ideológica ao descentralizar e popularizar o teatro. 

  O GTC continua seu trabalho após 1972 nas mesmas condições. Foram feitas as 

seguintes encenações anuais:  

 1973: O Evangelho Segundo Zebedeu, de César Vieira; 

 1974: A Heroica Pancada, criação coletiva coordenada por Carlos Queiroz 

Telles; 

 1975: O Inocente do 113, de Nelly Vivas; 

 1976: Mumu, a Vaca Metafísica, de Marcílio de Moraes 

 1978: As Aventuras de Dom Perlimpim com Belisa em seu jardim, de Federico 

Garcia Lorca, em comemoração aos dez anos do grupo. 

                                                           
24 ARMANDO, J. em entrevista para o dramaturgo (apud WEHBI, 2013, p. 212). 
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  Antônio Petrin e Sônia Guedes passaram a atuar em televisão, no seriado Malu 

Mulher, em 1979, e também na peça Rasga Coração, de Oduvaldo Vianna Filho, outros 

elementos seguem para o teatro paulistano e, por fim, inviabiliza-se a continuidade do 

grupo que deixou em dúvida se alcançou a democratização e popularização do teatro 

como prescrevia em sua formação. 

 

2.2.4 Conclusão 

  Timochenco abriu as conclusões trabalhando com o conceito de imaginação e 

como ele está integrado à análise proposta. O teatro, diante do drama social vivido, usa 

da imaginação para suportar a realidade. E esta foi para o grupo pouco animadora diante 

das perguntas a que se chegou: em que sentido o GTC popularizou o teatro e 

democratizou a cultura? Os objetivos não foram guiados pela imaginação quando se 

acreditou ser possível a efetivação de um teatro popular, de cunho político e social, 

empenhado em conscientizar o público? O que seria o teatro popular no Brasil? Sendo 

o público majoritariamente de estudantes que se viam obrigados a assistir às encenações 

para produzirem atividades escolares, seria possível ter despertado em algum aluno o 

reconhecimento do teatro como meio cultural e não apenas uma decisão do professor ou 

da escola? 

  Pode-se afirmar que a descentralização aconteceu, mas não para o público e sim 

para o grupo que se constituiu como um grupo de teatro profissional fora da capital. 

Mesmo que o público tenha aumentado a cada espetáculo, ele era homogêneo, ou seja, 

estudantes de 1º e 2º graus, não atingindo uma democratização para um público amplo, 

misturando camadas mais pobres com a classe alta. 

  Outro elemento comum foi a condição de saída do grupo: aqueles conscientes 

de que não havia propósitos sendo atendidos, ao entrar em conflito por questionar o não 

cumprimento das diretrizes iniciais de descentralização, popularização e serviço 

público, eram ignorados em suas observações e acabavam, frustrados, deixando o GTC.  

  O drama social do grupo tem origem ainda mais profunda: os integrantes não se 

preocupavam em questionar o que era o teatro popular, seja no modelo francês 

apresentado por Guariba, seja nas possibilidades nacionais no período. Vale ainda 

ressaltar que o drama social vivido pelo grupo está como um microcosmos do drama 
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geral vivido pela cultura e arte cerceadas pela política cultural instaurada no país a partir 

de 1968: bloqueio e sufocamento com subvenções daquilo que se faz crer ser o teatro 

popular, mas que precisava ainda de muita liberdade para ser do povo e para o povo. 
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2.3 Projeto de Livre-Docência: Uma contribuição portuguesa na história do Teatro 

Brasileiro: o papel de Francisco Santos. 

 Entre agosto de 1983 e fevereiro de 1984, Timochenco Wehbi viveu em Lisboa, 

Portugal, dedicado às pesquisas para o trabalho de livre-docência Uma contribuição portuguesa 

à história do teatro brasileiro: o papel de Francisco Santos que estava em processo de 

finalização quando faleceu, em 1986. O projeto de estudo delimita suscintamente as origens da 

pesquisa, o perfil biográfico de Francisco Santos e um programa inicial de estudos em que se 

reforça o objetivo do trabalho como sistematização da efetiva contribuição do modelo português 

de se fazer teatro, a partir do quase ineditismo de estudos sobre o ator, encenador e empresário 

Francisco Santos.  

 O contato inicial com a obra de Francisco Santos deu-se por meio da convivência, no 

final dos anos 70, com a professora Yolanda Lhullier dos Santos, da Escola de Comunicações 

e Artes (ECA), neta do empresário de teatro e cinema e que desenvolveu intenso trabalho com 

tais artes nas três primeiras décadas do século XX. Fascinado pelo material apresentado pela 

colega, o que incluía recortes de jornais e dados sobre as origens do trabalho do artista em 

Portugal, Timochenco pesquisou quem entre os teóricos teatrais conhecia seu trabalho e 

possível influência do autor português no teatro brasileiro. A quase inexistência de referências 

teóricas, salvo uma citação em Introdução ao cinema brasileiro, de Alex Viany, e o trabalho 

que um cineasta gaúcho, Antônio Jesus Pfeil, desenvolvia sobre a obra cinematográfica de 

Francisco Santos deram a Timochenco melhores condições de trabalhar o viés teatral de um 

autor praticamente inédito. 

 Em 1981, as pesquisas iniciais ocorreram em Portugal com consultas aos grupos A 

Barraca e Experimental de Cascais, mas eles desconheciam o autor. Foi o professor Manuel 

Laranjeira D´Areia, diretor do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, quem se 

entusiasmou pela pesquisa e prontificou-se a auxiliar Timochenco neste trabalho. Em 1982, o 

dramaturgo brasileiro dedicou-se a pesquisas no Rio Grande do Sul, onde Santos viveu e 

também viviam seus herdeiros vivos, o filho Homero dos Santos e o neto Francisco Luís dos 

Santos Ferreira, então Pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No ano 

seguinte, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

e Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal) ele seguiu, recomendado pela ECA, para 

o período de pesquisa em Lisboa. 
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 Francisco Santos nasceu na cidade do Porto, Portugal, em 1873. Filho de um 

jurisconsulto e de uma advogada, o afilhado do escritor Camilo Castelo Branco recusou-se a 

cursar a Faculdade de Direito, como exigiam seus pais, e foi a Paris para atuar como jornalista 

cultural. Ao assistir aos ensaios de uma companhia teatral francesa para um espetáculo, acabou 

por substituir um dos atores que adoecera e teve desempenho elogiado, recebendo convite para 

integrar a companhia e atuar na Espanha e norte da África. Além de aceitar, seguiu com uma 

filmadora e iniciou um trabalho de cine-reportagem. Voltou a Portugal e constituiu a 

Companhia Dramática Francisco Santos que, em 1901, veio ao Brasil e acabou por incorporar 

alguns artistas nacionais como Manoel e Abel Pera, respectivamente tio e pai da atriz Marília 

Pera. Excursionou por todo o país, Argentina e Uruguai até 1909 quando se estabeleceu em 

Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele atuava nas montagens da companhia que trouxe a público O 

Avarento de Molière, Otelo de Shakespeare e O Guarani de José de Alencar.  

 Entre 1909 e 1912 concentrou sua atuação no teatro Sete de Abril, em Pelotas, e 

excursionou pouco pelo interior do Rio Grande do Sul com A Vida de Cristo e Pelotas por um 

canudo, textos de sua autoria em que expressa crítica à sociedade pelotense. Como figura 

inquieta, polemizou com a crítica teatral carioca em 1911 e, tempos depois, com o Dr. Gomes 

da Silva, de Pelotas, por meio de revistas. Dissolveu sua companhia em 1913 e fundou com 

Francisco Vieira Xavier a Fábrica Guarany do Cinema, que estreou nesse ano com os filmes 

Álbum Maldito, seguido pelo policial O Crime de Banhados e o primeiro filme brasileiro de 

ficção: Os Óculos do Avô. Abriu uma tipografia e litografia ao lado da Fábrica e passou a 

presidir as associações esportivas S.C. União, S.C. Pelotas, S.C. Marquês de Pombal e Clube 

Brilhante. Arrendou para cinema os teatros Sete de Abril e Coliseu, em Pelotas; construiu o 

Teatro Guarany que foi inaugurado em 1920; o Apolo, em 1925; o Avenida, em 1926 e o 

Capitólio, em 1928, todos em Pelotas; entre 1933 e 35 construiu os teatros Apolo e Capitólio 

em Bagé, onde fixou residência e veio a falecer em 1937, aos 64 anos de idade, deixando viúva 

D. Maria do Carmo Meneses Rabello com quem teve três filhos: Mário, Irene e Homero dos 

Santos. 

 O projeto de pesquisa ressalta a necessidade de estudar as relações culturais entre Brasil 

e Portugal a fim de preencher as lacunas que podem revelar situações sociais, políticas, artísticas 

da história das duas nações, além de confirmar que houve uma ligação entre as companhias dos 

países. É indiscutível, conforme os estudos de Timochenco Wehbi, que os portugueses têm uma 

influência na formação do teatro nacional, visto que até a década de 20 os atores tinham o 

costume de falar, em cena, com sotaque português. Logo, há uma necessidade de se estudar 
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para sistematizar todas essas contribuições e a proposta é iniciar esse percurso pela obra teatral 

de Francisco Santos desde a Europa até o Brasil, decifrando seu papel a fim de contribuir com 

um capítulo da história geral e sistemática do teatro nacional. Para isso, o autor propõe 

questionar quais as formas de produção teatral Santos trouxe ao Brasil, como elas se adaptaram 

ou se modificaram no país, como influenciaram nas formas já estabelecidas nacionalmente, 

como ele foi nacionalizando sua companhia e o que motivou o abandono do teatro pelo cinema. 

Para estudar esses tópicos, Timochenco dispõe-se a sustentar a pesquisa teórica e inicialmente 

nos campos da Sociologia da Arte, Antropologia Cultural e Estética Teatral, esperando que 

novos caminhos sejam desvendados durante o trabalho. Seu programa de estudos, tido por ele 

mesmo como ambicioso, parte, portanto, de pesquisas em jornais e revistas da época, 

levantamento bibliográfico da trajetória portuguesa e brasileira e entrevistas com atores e 

familiares. 
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3. Timochenco Wehbi: dramaturgo 
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3.1 A vinda do Messias 
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3.1 A Vinda do Messias 

 

 A peça é composta por dois atos, com um intervalo de tempo de dez anos. Vinda do 

interior para um grande e desenvolvido centro urbano, Rosa é a personagem de 35 anos, em 

1959, que se isola do convívio social na espera por seu Messias. O primeiro ato é composto por 

sete tempos (ou cenas), sendo que em cada tempo há, pelo menos, uma canção característica da 

ação dramática ou do estado de espírito da personagem. De modo geral, aparece como marca 

do término do tempo, juntamente com a queda de luz. Acomodam-se dez canções pelos sete 

tempos que, exceto a última (“Jingle Bells”), são todas composições do período áureo do rádio 

no Brasil, variando entre 1939 e 1962, abarcando samba, valsa, samba-canção e música 

patriótica, além da canção de Natal do tempo final do ato.  

 A história se passa num velho apartamento de um cômodo em que a personagem fantasia 

a existência de seu companheiro, presente no primeiro tempo, ausentando-se a partir do segundo 

e que, pelas expectativas de Rosa, voltará sendo capaz de retirá-la da condição de pobreza e 

isolamento. Rosa acredita na existência e retorno de seu Messias, bem como em santos 

católicos, o que se confirma pela imagem de Nossa Senhora Aparecida presente no cômodo, 

num santuário, a que ela constantemente recorre em horas de aflição. Mais adiante, nova 

referência a santos estará no pôster de São Jorge, o guerreiro protetor na ausência do “marido”. 

É neste ambiente de imagens religiosas e móveis velhos e surrados que se inicia a história da 

costureira. Já no primeiro tempo, noite de 1º de janeiro de 1959, a fala inicial da mulher dá um 

panorama da sua situação: reclama com o “marido”, antes de deitar, que ele não deve demorar 

muito para voltar, pois ela não terá com quem conversar: os vizinhos não a respeitam, ela não 

tem amigas, sendo que as pessoas que frequentam a kitchenete, apenas clientes, só têm alguma 

afetuosidade quando precisam dela para explorar seu trabalho. A mãe também é citada como 

alguém que a despreza por não ter nascido homem, atribuindo à filha a responsabilidade pelas 

dificuldades que sobrevieram ao abandono do pai de Rosa, depois de este fugir com a madrinha 

de Crisma da menina. 

 Rosa acredita possuir valores quase nunca reconhecidos pelos que a cercam: ela não é 

uma mulher à toa, é religiosa, boa costureira, dedicada como “esposa” e vítima resignada do 

desprezo da mãe. Mesmo incompreendida, seu amparo está na justiça divina e no “marido”, seu 

salvador. Ao relatar na primeira fala o ocorrido durante a visita da amante do pai a sua casa, ela 

se enfurece em função de uma mulher “à toa pisar numa casa honrada” (p. 24). Este é um 
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apontamento constante nas falas de Rosa: sua casa ser honrada, ela ser uma mulher honesta 

como seu trabalho, sua vida ser de dedicação ao “marido”, à religião e à costura. Vítima de 

preconceito na sociedade, ela o incorpora também à sua visão de mundo em relação a seus 

opressores e acaba por reproduzir a mesma postura que a incomoda: de mulher à toa, a madrinha 

Iracema passa a ser uma pessoa melhor que sua mãe biológica, quando consegue clientes para 

a costureira. 

 Imediatamente, diz que o homem tem direito, garantido pelo casamento, às relações 

sexuais, sem considerar o desejo da mulher. Ao buscar uma roupa mais sensual para a noite, 

Rosa faz menção à dureza da vida: nada tem de novo para vestir, mesmo trabalhando 

incansavelmente na máquina de costura em busca de uma melhor condição de vida, o que não 

virá por conta também de seu analfabetismo, que ela tenta reverter com a alfabetização noturna, 

desde que o “marido” concorde que ela se ausente de casa, sempre acompanhada por colegas. 

São estes os valores de que Rosa se orgulha: ter um “marido” alfabetizado, bom, honesto, 

trabalhador e, como ela mesma diz, um santo. Imediatamente ao fazer referência à santidade, a 

costureira indica outra motivação para suportar as dificuldades: o amparo religioso de Nossa 

Senhora Aparecida. Com ela e com Messias, é capaz de suportar a vida miserável e até mesmo 

se mostrar agradecida.  

 O analfabetismo também reduz os hábitos culturais da personagem: acha bonito o 

cinema, mas prefere o circo, uma vez que não consegue ler as legendas dos filmes estrangeiros, 

sendo que, em sua opinião, os filmes nacionais, salvo os de Mazzaropi, não prestam. Entre as 

referências culturais mais características da peça está o jornal que ela faz questão de comprar 

diariamente para o “marido”, mesmo que esta despesa comprometa o orçamento doméstico e 

não signifique um índice de participação social da personagem, antes mais uma forma de 

isolamento. O jornal é comprado diariamente, trazido para casa com todo zelo para não amassar 

e comporá, no decorrer da peça, um dos elementos cênicos que se acumulam como parte da 

rotina vazia e sem sentido de Rosa. 

 Além da alfabetização, ela faz planos para o “retorno do companheiro”: com o dinheiro 

ganho eles comprarão uma casa, terão filhos que estudarão e poderão oferecer um padrão de 

vida que ela não teve. Há uma referência a boneca Dorminhoca como “filha” do casal, uma 

boneca de pano que conta com os cuidados de Rosa como uma “criança” com suas curiosidades 

e inocência, uma vez que até a escada perto da janela deve ser movida de lugar para impedir 

que a suposta filha faça alguma “besteira”. Ela volta-se para o “marido” na cama e diz que 

mesmo não tendo trabalhado no feriado está muito cansada da vida que levam e de mais um 
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ano que se encerrou sem perspectivas, atribuindo isso aos desígnios divinos: pela vontade de 

Deus é que Messias deve partir. Ela menciona São Jorge como aquele que ataca o dragão com 

a lança e o despedaça, exatamente como o seu coração com a partida. 

 O primeiro tempo conta com duas músicas: A noite do meu bem, cantada por Dolores 

Duran na abertura da cena, e Meu nome é ninguém na interpretação de Miltinho, ao final. São 

referências claras à noite do casal e ao desamparo que a personagem sente com a partida do 

outro. 

 No início do segundo tempo, ela se espreguiça e canta feliz um jingle de anúncio de 

rádio do perfume Royal Briar. Logo em seguida dá-se conta da ausência do “marido” na cama 

e se levanta planejando a compra do quadro de São Jorge para situações como sua solidão e os 

perigos a que ela e a “filha” estarão sujeitas. Enquanto se arruma, novos sonhos vão surgindo, 

chegando até a uma casa na praia. Por isso ela acorda com disposição para trabalhar, depois que 

o “marido” foi embora, a fim de ocupar a mente e juntar dinheiro. É comum Rosa estabelecer 

diálogos com o santuário em seus momentos de dúvida, o que acontece nesta cena quando 

questiona a santa sobre a ambição como pecado. Logo em seguida garante que não, visto que o 

dinheiro é conquistado com honestidade e que até a santa poderá se beneficiar de uma nova 

casa, num espaço melhor, pois certamente ganhará um novo santuário. Rosa acaba, sem 

perceber, fazendo barganha com o santo, pois serão constantes os pedidos de socorro sempre 

oferecendo em troca algo dos benefícios que ela almeja, sendo o maior de todos o retorno de 

seu Messias. 

 As freguesas de costura, um dos poucos canais de comunicação dela com o mundo 

exterior, são personagens que pertencem a uma classe social de comportamento fortemente 

criticado por Rosa em todo o primeiro ato. É o caso de Floripes e Mara Sílvia, mãe e filha que 

têm gostos extravagantes na opinião da costureira porque são muito distintos dos seus. Ela as 

critica, mas tem de aceitá-las devido à dependência financeira. Outra personagem – dona Edith 

– é mencionada pela falta de pagamento em dia, pedindo paciência à costureira já que seu 

marido está para receber o salário. Rosa revolta-se por não conseguir compreender o modo de 

se vestir dessas mulheres, reproduzindo modelos de personagens de filmes estrangeiros, os 

quais igualmente não consegue compreender. 

 Além das freguesas, outro meio de ligação com o mundo exterior está no rádio, veículo 

de comunicação de grande alcance. As músicas, os artistas, os locutores e as radionovelas são 

formas de trazer uma mínima realidade para este espaço alucinado. A partir do segundo tempo, 
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haverá referência a rádio, televisão ou cinema em cada cena. Neste segundo tempo é o locutor 

César que apresenta a canção patriótica da favorita da marinha, Emilinha Borba. Rosa delira 

com a referência a seu ídolo e traça em seguida uma comparação entre ela e Marlene, baseada 

na conhecida competitividade entre esses dois ídolos da cultura de massa dos anos 50. Por 

consequência, compara também sua conduta em oposição à de Floripes e Mara Sílvia que, ao 

se vestirem como Marlene, parecem “mulher da vida”. Receber essas clientes no início do 

tempo seguinte e atender a todos os pedidos, inclusive de produção das peças rapidamente, 

demonstra a dependência que faz a personagem assumir uma conduta diferente do que pensa 

para não perder seu único trabalho.  

 Os tempos três a sete têm extensão relativamente menor aos dois primeiros, com Rosa 

reiterando sua obsessão pela volta do suposto marido, podendo ser vistos de maneira 

concentrada. 

 Rádio e freguesia trazem o mínimo do mundo exterior para Rosa, oferecendo uma 

“reflexão” sobre a realidade. Isso se manifesta no terceiro tempo com o episódio de um tecido 

que Floripes entrega para a confecção de um vestido amarelo: a costureira, revoltada, resolve 

empregar a bonita seda em uma camisa para Messias, justificando que não houve pagamento 

do trabalho anterior e que não vai colocar em risco sua credibilidade fazendo roupas 

extravagantes para uma mulher – sem valor e que não é legalmente casada – desfilar e mostrar 

suas formas. Ainda que pareça uma atitude crítica pelo não pagamento é, na verdade, o início 

do processo de alienação completa e desconsideração do outro. Rosa começa agora a produzir 

uma série de roupas para o “marido” e o filho que acredita estar esperando, o que, como o 

jornal, ficará acumulado pela casa, itens que preenchem a sua solidão. Um manequim no 

cômodo, equipamento de trabalho da costureira, será o primeiro depósito em que deixará as 

peças produzidas; logo em seguida, os varais estarão repletos de roupa, tudo sem uso e lhe 

custando caro. Ao final, aparece a canção Camisa amarela, com Araci de Almeida, como 

síntese da ação dramática na chave do humor. 

 No quarto tempo, ela vai em busca de vaga no curso de alfabetização e relata o episódio 

da compra do pôster de São Jorge. Chega em casa assustada e, aos prantos, começa a rezar 

garantindo que nada de ruim aconteceu pela proteção do santo: um homem havia pedido 

informação sobre a localização de uma farmácia, que ela interpreta como falta de respeito a 

uma mulher desacompanhada e “grávida” à noite. Ao reagir perguntando se ela era do 

manicômio (do “pissirico”), fica clara a gradual alienação que vai tomando conta da 

personagem. Tanto assim que, no quinto tempo, quando o locutor César volta à cena para 
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apresentar um novo talento “jovem, formoso e sensacional”, Rosa presta atenção à voz “de 

canarinho” do cantor, característica tantas vezes associada à voz de Messias; com isso, acredita 

que a identidade artística de seu amado, que deve ser mantida em segredo, é Cauby Peixoto, 

que aparece cantando Conceição e, significativamente, Rosa Morena. 

 Nova saída no sexto tempo, em que há um grande sofrimento: a morte de sua mãe. 

Assume, desesperadamente, o descaso com a mãe vitimada pelo câncer, sem amparo, o que faz 

Rosa se achar uma “pecadora”. Arrependida, no momento extremo assume o compromisso com 

a mãe de que se a criança for menina, receberá o nome da avó, Antônia. Em meio ao desespero, 

ela começa a sentir as dores de parto e pede ajuda aos santos, a Messias e aos vizinhos, para 

que chamem uma parteira. Levada ao hospital, retorna no sétimo tempo, completamente 

arrasada, afirmando que o “filho” ou “filha” existia e que foi assassinado pelos médicos; não 

aceita a falta da gravidez, atribuindo aos médicos “carniceiros” a sua angústia. Diz ainda que, 

em parte, é um castigo pelo que fez a sua mãe, desamparando-a no momento da doença. 

Revolta-se com os vizinhos e os médicos. Por fim, acaba “conformando-se” já que uma criança 

poderia prejudicar a carreira artística de Messias, assumindo a postura da mãe, criticada no 

primeiro tempo: o companheiro não voltou por culpa da “filha” e por isso atira a boneca pela 

janela. 

 Elemento constante em cena é a lua e suas variações de cores: no primeiro tempo é a lua 

que se relaciona ao amor. Prateada, na noite de despedida do casal, remete à prata ser um metal 

nobre e precioso, também elemento ligado ao sagrado, pois nas indumentárias aparece como 

símbolo divino. Em paralelo é assim que ela vê o homem que voltará, salvando-a da situação 

desesperadora em que vive. As demais cores apontadas (verde, vermelha, amarela) estão 

diretamente ligados aos estados de espírito da personagem: verde, no quarto tempo, quando 

indignada por não ter conseguido vaga no curso de alfabetização, pelo assédio na rua, pelo 

desamparo, sentindo-se “verde de ódio”; no sexto tempo é amarela, quando se relata o desespero 

e arrependimento por não ter amparado sua mãe de quem recebe uma herança; vermelha, ao 

final do primeiro ato, resignada ao submeter sua vontade e reconhecer que um filho seria um 

empecilho para a carreira de Messias e os planos do casal. Lembra-se ainda, na ordem em que 

as cores aparecem, a liberdade do verde, a atenção do amarelo e a interdição do vermelho no 

semáforo, motivo na canção e literatura dos anos de 70, como por exemplo em Sinal Fechado, 

de Paulinho da Viola. Rosa passa por um movimento similar em sua trajetória no primeiro ato: 

das perspectivas com um melhor padrão e construção de uma relação emocionalmente 
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satisfatória, passando pelo reconhecimento das dificuldades para a realização dos desejos até 

as dores das perdas nos dois últimos atos e as expectativas frustradas de retorno de Messias. 

 Na verdade, o símbolo da lua e das cores é um motivo bastante recorrente e importante 

na peça. A lua (e especialmente a prateada) simboliza a plenitude dos amantes tal como aparece 

na indústria cultural do período na chave do clichê das canções populares e “românticas” da 

época como Lua dos namorados, ou mesmo na canção de enorme sucesso Malandrinha 

gravada, entre outros, por Orlando Silva. As outras três cores aparecem como negativas 

contrapondo-se a ela. Mesmo o verde, que em princípio poderia ser positivo, posteriormente 

associa-se ao ódio, à negatividade não havendo, portanto, positividade alguma. 

 No segundo ato, as cenas continuam sendo comentadas pela voz autoral presente nas 

canções. São prioritariamente canções de protesto e música popular brasileira (MPB) da época 

dos festivais, situadas entre 1965 e 69; a exceção fica por conta de um bolero da década de 50 

que marca a passagem do tempo. 

 Apresentar o cenário do segundo ato – composto de seis tempos – é confirmar os 

elementos de acúmulo e de isolamento da personagem: inúmeros jornais empilhados, caixas de 

presentes comprados com a herança materna e revistas, que agora também compõem o cenário. 

Até a santa torna-se um entulho ali. A antiga kitchenete paupérrima dá espaço a um ambiente 

em que se reconhecem ícones do consumo acentuado com o processo de industrialização: 

geladeira, televisão, vitrola, pôsteres pendurados pela parede. O único espaço ainda plenamente 

desimpedido é a janela, para que se possa ver a lua. Rosa está vestida da forma como mais 

criticava em suas clientes no primeiro ato: aos 45 anos, ridiculamente maquiada e vestida com 

minissaia, usa longa peruca loira, óculos escuros e maquiagem inadequada para sua idade. A 

pronúncia das palavras melhorou devido à alfabetização no Mobral, mas ainda erra muito e, 

significativamente, não consegue conjugar o verbo no futuro. 

 É forte a presença de ícones da comunicação de massa como Garrincha – vale lembrar 

seu caso rumoroso com Elza Soares – e Chico Buarque. Rosa atribuirá a Messias os papéis que 

eles exercem. Em cada situação, ela demonstra uma justificativa para a ausência do amado: 

compromissos com o rádio, atribuições no cinema, agenda lotada para atender aos programas 

na televisão. As atividades vão passando por todos os meios de comunicação de massa, 

mostrando cada vez mais uma camada popular e facilmente alienável da sociedade. 

 No primeiro tempo, Rosa começa ridicularizando Emilinha Borba ao ouvir a música 

“Dez anos” tocando no rádio, dizendo que ninguém mais ouve a cantora e que seria 
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desmoralizada caso as “coleguinhas de escola” ouvissem o rádio tocando a canção. Após o 

comentário irritado, retira o aparelho de cena, considerando-o um cacareco. Obsoleto também 

é ser cantor de rádio: o Messias no segundo ato será muito mais prestigiado porque se tornou 

um famoso ator de Hollywood, o que Rosa descobre ao frequentar o cinema. É grande a 

confusão que ela arma durante a exibição do filme Romeu e Julieta, acreditando que o 

envenenamento era verdadeiro. “Pois é, agora tudo evoluiu: ontem rádio, hoje cinema, amanhã 

televisão” (p. 40). Por isso, o ideal seria ter o amado na televisão, sem precisar sair de casa e 

tornando-se ainda mais popular. Quase como uma garota-propaganda, Rosa apresenta as 

novidades de consumo presentes em sua casa: os eletrodomésticos, a vitrola, os discos, 

colocando Com açúcar e com afeto, de Chico Buarque, para tocar. Faz uma encenação da letra 

demonstrando os itens com os elementos cênicos que comprou e, inclusive, bebendo quando a 

letra indica a passagem “há um bar em cada esquina” ou “Vem a noite e mais um copo”. Depois 

de desligada a vitrola, abre a cortina e vê uma lua de várias cores, “pissiricodélica”, que a bebida 

pode justificar, ocupando o lugar da antiga lua de prata. Depois de clamar pelo retorno do 

amado, a cena é encerrada com Viola enluarada, de Jair Rodrigues. 

 O diálogo com a TV no segundo tempo ilustra bem a importância da televisão: Rosa 

conversa com o ator da novela e as falas se encaixam surpreendentemente, relatando os 

problemas dela. As respostas são sempre voltadas para amparar Rosa, no último capítulo de 

novela, o que leva a costureira a acreditar que o amado realmente voltou. Recorre à santa para 

agradecer por ter seu Messias de volta e, melhor ainda, na TV, lugar onde “mocinho nunca 

morre” (p.43); retira da parede o pôster do ator Leonard Whiting, que viveu Romeu no filme de 

Franco Zeffirelli, porque agora o companheiro estará mais perto. A cena se encerra com Rosa 

sentindo necessidade de trabalhar, chegando a fazer promessa para a Santa arrumar-lhe um 

emprego e por isso pedindo a São Jorge que retarde um pouco a chegada de Messias. 

 A situação de crise vai se agravando com as costuras reduzidas. Rosa está sem trabalho 

e não tem qualificação para arranjar emprego; a herança já foi gasta nas compras dos itens que 

se acumulam na casa e que não foram totalmente pagos, mostrando já seu descontrole. O 

terceiro tempo começa com a consulta aos classificados dos jornais empilhados, acabando por 

se distrair com notícias antigas de criminalidade, o que faz com que Rosa tenha ainda mais 

receio de sair de casa. No entanto, a necessidade é grande e ela não tem escolha. Sintomático 

de seu agravamento, ao falar da criminalidade menciona o roubo de uma lua de prata numa ida 

ao circo. É nesse momento de crise que ela “toma consciência” do peso da industrialização nas 

relações de trabalho. Parque industrial, na interpretação de Gilberto Gil, significativamente 
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toca no apartamento vizinho em alto volume, o que deixa Rosa irritada. Ela se apressa para sair 

em busca de trabalho 

 O quarto tempo começa com intervalo de uma semana. Rosa está exausta pela busca 

sem sucesso de emprego, já que não tem a especialização que o novo mercado exige. Chega a 

se revoltar e ouve que precisa buscar ajuda de um psiquiatra porque estava “de lua”. Confusa, 

teme que descubram que ela estava com a lua, anteriormente roubada no circo, e decepcione 

seu Messias. Sem emprego, sem dinheiro e com fome, chega a roubar comida na quitanda de 

seu Zé, o que a faz sentir medo e vergonha. Com as contas atrasadas, a luz é cortada, e as dores 

pelo corpo acentuam-se cada vez mais; recorda-se da referência do terreiro de dona Lazinha, 

dada pela cliente Edith. No começo relutante, pela fé católica, Rosa passa a acreditar que lá 

possa diminuir seus problemas. Encerra-se a cena com O ponto do guerreiro branco na voz de 

Maria Bethânia. 

 No dia seguinte, depois da meia noite, Rosa chega em casa, vinda do terreiro. Inicia o 

quinto tempo “mística”, uma vez que Dona Lazinha, a mãe de santo, havia lhe revelado ter 

conversado com Messias (Jesus Cristo), afirmando que ele iria voltar, mas que isso não 

aconteceria imediatamente por haver ainda muita desordem no mundo. A lua que ela vê da 

janela agora é “cinzenta-nublada” – opondo-se à plenitude do “prateada” do início – como seus 

pensamentos e sentimentos. Rosa entende que o Natal, tão perto, vai trazer Messias de volta e 

que ela precisa se purificar para a hora em que ele chegar. Desiste de procurar trabalho num 

mundo sem “emprego decente”, preferindo esperar pelo amado “purificada”, sem risco de não 

estar em casa quando ele chegasse. Prepara a casa para a chegada do Natal e do companheiro, 

por quem suplica; a cena se encerra por Lunik 9, cantada por Elis Regina, num registro 

extradiegético, mostrando uma consciência para além da personagem. 

 O sexto e último tempo está subdividido em A, E, I, O, U, indicando a regressão afásica 

da personagem, e completando o agravamento de seu quadro. A afasia, distúrbio neurológico 

que afeta a fala com perda ou extensão de algumas vogais na pronúncia, vai se tornando 

acentuado em Rosa e marca estilisticamente o último tempo, com a extensão constante das 

vogais. Além disso, ocorre a descoberta do roubo da quitanda com sua prisão e posterior saída 

da cadeia, trazendo uma série de itens para uma ceia de Natal comprados com esmola. As luzes 

que servem para iluminar a kitchenete no Natal reproduzem as cores da lua no primeiro ato e 

são dedicadas a Nossa Senhora (verde), São Jorge (vermelha) e a procurar o amado (amarela), 

já agora sem nenhum laço de realidade. Descobre-se que na escola havia sido expulsa por ser 

pega colando na prova sem conseguir aprender os verbos no futuro, assumindo também ter 
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“matado” a boneca. O último tempo funciona como um epílogo em que Rosa tenta justificar 

suas ações. O diálogo que trava com o manequim faz com que ela perceba, ao abraçá-lo, o corpo 

gelado. Neste momento, Rosa entra em desespero com a “morte” do amado. Briga com os 

vizinhos por escutarem música (Dois mil e um cantada pelos Mutantes) enquanto Messias está 

morto. No desespero, derruba os varais atulhados de roupas, espalha jornais, constatando 

conseguir conjugar o verbo no futuro, o que a leva a ver a lua prateada de novo: é o manequim 

que está morto, e não Messias, que voltou para buscá-la, agora como astronauta. Rosa vai se 

desprendendo de tudo que a prendia no cômodo, aproxima-se da escada para ver o amado na 

janela, enquanto do vizinho vem o som de Não identificado cantada por Gal Costa. Sobe a 

escada depois de se enfeitar com as luzinhas de Natal e se despede numa sugestão de suicídio, 

acompanhada de Jesus alegria dos homens em coral. A peça se encerra com a perda das 

consoantes no processo final de afasia, que também pode ser interpretado como o grito do 

momento da queda, quando morre acreditando ter alcançado a glória, numa última ação 

alienada e trágica. 
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3.2 Palhaços 

 

 A história está concentrada em um ato sem qualquer divisão em cenas, com todas as 

ações acontecendo num camarim de um velho e pequeno circo, no intervalo entre duas sessões. 

O Visitante, curioso e humilde, aproxima-se do artista para cumprimentá-lo pelo seu trabalho. 

Este o vê, pelo espelho, entrando e começa uma exposição de limitações das condições humanas 

destas personagens num formato de luta. De um lado, Benvindo, um espectador emotivo, tímido 

e que se derrama diante da figura do palhaço, elencando as qualidades de sua atuação como 

uma das mais engraçadas que ele já viu em toda sua vida. Do outro, o palhaço Careta que 

contesta o tempo todo as afirmações do Visitante, como uma espécie de inquisidor, encontrando 

em tudo possibilidades para questionamentos irônicos. É capaz até de constranger o Visitante 

como se uma gentileza ou uma demonstração de afeto pudessem incomodar o artista. É possível 

perceber determinadas mudanças na ação dramática, marcadas especialmente pelo vestuário. 

Ao final, o Visitante aparece pintado e com a vestimenta do palhaço, enquanto Careta surge, 

numa inversão irônica, com a gravata do outro – símbolo de sua condição opressiva.  

 Baseados nas indicações de cena, propomos uma divisão para efeito de reconhecimento 

das ações e papéis das personagens no conjunto da peça em três momentos ou partes. O primeiro 

momento da ação dramática – caracterização da alteridade entre os dois – vai do início, com a 

entrada de Benvindo no camarim, até quando Careta inicia a imitação da vida do outro (p. 61 a 

69). O segundo momento é de baralhamento entre os papéis, com Careta interpretando várias 

figuras da vida do outro, criando um estranhamento de sua realidade (p. 69 a 82). Por fim, o 

desfecho da troca de identidade: Careta ironicamente “enforcando-se” com a gravata do outro 

e rindo histericamente, enquanto Benvindo, com a indumentária do palhaço, cai em prantos 

com a cena armada pelo outro (p. 82 a 84). Eis o mundo de “Palhaços”: um grande circo, com 

trocas constantes de papéis e conflitos reveladores. 

 Na primeira parte, tudo o que o Visitante fala é motivo de questionamento por parte do 

palhaço: se diz que o bom palhaço é o que faz a plateia rir, ouve do outro que isso é uma 

verdade, mas não a verdade; quando considera Careta um grande palhaço e artista, é perguntado 

sobre o que significa ser um grande artista. O tempo todo o jovem é levado a pensar no que diz, 

a retomar sua fala e analisar suas escolhas, tanto das palavras quanto dos valores. Neste embate 

entre as falas, fica evidente que, em muitos momentos, ele não conhece os conceitos, ou que as 

palavras que reproduz, de acordo com as influências a que está submetido, perdem o significado 
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real. É aí que atua Careta, como um analista de múltiplas medidas, que prioriza o caminho da 

ironia fazendo de sua coxia um espaço de uma terapia agressiva. 

 Além de pressionar e confundir o Visitante, Careta dá a ele uma imagem da condição 

precária do palhaço: encara a profissão com desencanto, uma mera condição dentro da qual luta 

para sobreviver; tenta explicar ao Visitante o que é um artista, desfazendo a visão idealizada de 

alguém “mais feliz do que a gente, que se diverte e faz a gente se divertir” (p. 62). Sempre que 

o Visitante responde a seus questionamentos a partir do bom senso de classe média – caso da 

criancice que seria fugir com o circo já que ele, Benvindo, é adulto e responsável – Careta é 

marcadamente irônico, apontando as contradições em que o outro vive, como o fato de ser um 

funcionário há dez anos no mesmo cargo sem perspectiva, e que acredita ter futuro como 

balconista de loja de calçados. O palhaço critica a ambição ingênua do jovem que almeja ser 

gerente, sem ter conseguido concluir os estudos, o que o outro está tentando reverter via 

Telecurso. Essa referência liga Benvindo a Rosa, da peça anterior, com o mesmo motivo da 

escolarização como instrumento ilusório de ascensão social, agora já pela televisão.  

 Há forças que atuam de forma opressora e agressiva na memória do Visitante e que são 

trazidas à cena pela interferência de Careta, desestabilizando Benvindo: apanha do pai ao tentar 

fugir de casa com o circo, e do professor de português, extensão da figura paterna, por não 

conseguir atender às expectativas. No início, Benvindo reage contra os que o conduzem para a 

realidade impondo um padrão de comportamento. Também é um impedimento à ascensão 

profissional o fato de não ser casado: o casamento é uma condição para a promoção, o que o 

leva a revelar a existência de uma ex-noiva, rompimento recente e um dos motivos para ter ido 

ao circo esquecer os problemas. O fracasso é tratado com ironia por Careta, que chega a 

perguntar se o desespero com o fim da relação não o levaria ao suicídio ou se ele já teria ligado 

para o CVV. Benvindo nega, mas reconhece o seu desespero e que não consegue esquecer 

Dorinha. Careta ouve, ironicamente, a confissão de que a noiva trocou o outro por um parente 

afastado “um cara cheio da grana” e que “levava todo mundo na conversa”, chamado pelo ex-

noivo ressentido de “maconheiro”. 

 Careta “destrói” vários mitos de classe média e Benvindo resiste constantemente a esta 

nova realidade. Quando propõe explicar o que é um artista ou apresenta as mazelas da vida no 

circo, o palhaço mantém a intenção de servir como um espelho para o comerciário, desviado de 

suas questões domésticas ou inseguranças pessoais. O vendedor está em meio a um paradoxo: 

crê que a ambiciosa Dorinha só terminou com ele por uma imposição da família, uma vez que 

era uma moça obediente. Além disso, vive o impedimento de conquista profissional com o 
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rompimento: o patrão, figura que o oprime, já deu até adiantamento para compra dos móveis e 

agora ele não sabe o que fazer, evidenciando que sua alienação impede de perceber quem são 

os opressores. 

 Eles se desentendem quando Careta afirma que houve traição da parte de Dorinha, 

aborrecendo o Visitante. O palhaço defende-se afirmando que estava no intervalo do trabalho, 

descansando, quando o Visitante veio importuná-lo e que seu papel é justamente amparar os 

necessitados. Em meio a uma nova tentativa de despedida, Careta repete a pergunta sobre o 

conceito de artista para o Visitante e por que ele o chama sempre por este nome. Reinicia-se, 

assim, o novo ciclo de julgamento do palhaço contra o espectador. Desta vez, Careta pede a 

Benvindo que espere porque chegou a hora de explicar sua arte, como o outro explicou o 

funcionamento de seu trabalho na loja de calçados. Careta afirma ser um ator pois o que faz é 

encenar o tempo todo.  

 Com as constantes provocações do palhaço, agora o Visitante dá a entender alguma 

reação aos julgamentos e ironias de Careta sobre a escolha profissional, o que se pode confirmar 

na defesa de sua opção: “Não estou querendo ofender sua profissão...” (p. 68) e na fala seguinte 

“É que eu escolhi a melhor profissão pra mim e...” (p. 68). Careta retoma seu papel de analista 

numa terapia cada vez mais agressiva, e critica o Visitante da forma mais dura possível, 

indicando que o pequeno burguês não fez uma boa escolha com o trabalho numa loja de 

calçados. Traz uma abordagem bem depreciativa do trabalho como vendedor e mostra seus pés 

machucados pelos sapatos inadequados. Benvindo assume o papel de vendedor, desligando-se 

da realidade no circo, e indica um número superior para o calçado do palhaço. Isso muito irrita 

Careta que quer superar o conflito em cena, transpondo-o para a vida: “Está sentindo minhas 

dores? Hein?” (p. 69). Esta primeira parte é encerrada com o palhaço tentando desestabilizar os 

mitos da classe média, formadores da consciência do outro: obediência ao patrão, ascensão, 

mulher como figura pura e virgem e arte como entretenimento. Tal ruptura com o normatizado 

vai ganhar ainda mais força agora na segunda parte. 

 

 Careta começa a revelar os dissabores de sua atividade profissional, tida como um 

trabalho mágico pelo Visitante. O palhaço retira os sapatos para mostrar ao vendedor que seu 

trabalho não é o melhor e Benvindo atua como vendedor de calçados ao ver os pés machucados 

do palhaço, diagnosticando olho de peixe e calos infeccionados. Careta estimula o Visitante 

perguntando, como foi dito, se ele é capaz de sentir as dores causadas pelos sapatos apertados. 
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A resposta é a indicação de um novo calçado como se fosse uma venda real, tornando a 

realidade do palhaço confortável, numa metonímia a partir do calçado para projetar o mundo. 

As orientações do Visitante são elogiadas com ironia pelo palhaço que, na verdade, está o tempo 

todo encenando e justificando seu papel de artista: passa para o papel de vendedor e de patrão 

simultaneamente numa situação de trabalho (compra e venda), tratando Benvindo como um 

cliente.  

 Na representação como vendedor, Careta é maltratado como na vida real pelo patrão, 

chegando a agressão moral (“Você é uma nulidade!”, p. 70). O comprador (Benvindo) sai de 

cena e Careta assume o papel de patrão, enquanto o outro vive seu posto de vendedor. A 

discussão entre eles culmina com um rebaixamento de cargo de Benvindo para o trabalho inicial 

na loja, há dez anos, como faxineiro. A natural reação do vendedor é tentar impedir a perda do 

cargo desesperadamente, mas o patrão o ameaça com a lei de segurança e cita a prisão como 

forma de conter a onda de greves e anarquia. 

 Depois disso, voltam à realidade tratando da crise da profissão de palhaço: os sapatos 

não podem ser confortáveis porque assim ele se esqueceria que precisa deixar seu trabalho; os 

calos servem como sinal constante de alerta, dando consciência de sua falta de liberdade. O 

palhaço assume que, ultimamente, tem sentido medo, capaz de paralisar suas pernas, e que 

cumpre seu papel por não ter alternativa. O medo o faz representar para, assim que possível, 

voltar ao camarim, seu refúgio. Teme que o público perceba sua falta de ânimo e insegurança, 

devido a velhice que se aproxima. Passa a relatar a sua história de dor: mesmo que os sapatos 

sejam confortáveis, ele precisa tentar sentir as dores.  

 Em clima de sonho, Careta revela-se: chama-se José, teve família (mostra fotos ao 

outro), professores que o ensinaram, uma mulher que o traiu com o trapezista do circo. 

Benvindo, solidário, revolta-se com a notícia e José defende Elza como o primeiro fez com 

Dorinha, afirmando que Elza fora sincera, o oposto de Dorinha, assumindo o fim do amor. 

Numa sequência de ações como em novela, um dramalhão, sabe-se que ela engravidou do 

trapezista Satã e fugiu com ele. Antes disso, porém, o marido traído levou-a para uma armadilha 

num suposto último número, provocando a morte do feto. Ela era campeã de corda bamba, mas 

não aguentou a vida no circo e fugiu. Entra num exame de consciência sobre a situação do circo 

e sua falta de perspectiva, por ser tão covarde e não ter tido a coragem que tiveram os que 

partiram.  
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 Compadecido com a situação de Careta, o Visitante oferece emprego como vendedor na 

loja em que trabalho, pois o palhaço não precisará começar na faxina já que tem estudo. Careta 

propõe uma troca de posto: o palhaço vai para a loja e o vendedor para o circo. Dar o posto de 

palhaço ao Visitante, ironicamente, demonstra como Benvindo é visto por Careta. Começa um 

drama da parte do artista que afirma ter aberto o coração ao Visitante e crido encontrar nele um 

amigo, mas este o teria decepcionado. Encena uma crise de dor de cabeça finalizada com mais 

um número de circo: quando o vendedor vai pegar o remédio não passa de uma cobra de mola 

num tubo que ele garantiu ser medicamento. Começam uma discussão em que o vendedor 

garante não ser palhaço de ninguém, que a atitude do palhaço é uma “palhaçada”, mas Careta 

responde ser tudo para mostrar a função do ator: até a história de Elza (a esposa) não passou de 

uma encenação, com o vendedor sendo imitado até agora, pois assume as identidades de 

patético balconista, monstruoso patrão e amante abandonado. Benvindo garante não ser nada 

disso e Careta começa uma fala demagógica sobre sua incapacidade imaginativa para trazer as 

características do Visitante à cena.  

 Careta afirma que não conseguindo ser um espelho para o Visitante refletir a sua 

condição, não pode ser um grande ator. O Visitante garante que se ele se concentrar em ser 

palhaço já está bom, mas ele afirma que o fim de carreira não é fácil, que todos partiram e o 

único que ficou para se encarregar de tudo foi ele. Relata o episódio da fuga do mágico com a 

bilheteria do dia anterior e Benvindo se encanta em descobrir que o palhaço foi o responsável 

pelas mágicas daquela noite. Empolgado, ele vê um truque de transformação de um feixe de 

plumas amarelas em verdes e vermelhas (cores das luzes de Natal e da lua da peça A vinda do 

Messias), e que depois desaparecem. Ele pede ao palhaço que ensine a mágica. Começam as 

tentativas e dificuldades do Visitante em executá-las. Careta muda o figurino do Visitante, 

afirmando que a magia está na ação e também na maneira de se trajar; acende um incenso para 

preparar a atmosfera e começa a ensinar, mas Benvindo não consegue conciliar tantas 

informações e pensa em desistir, no que é impedido por Careta, já que a vaga do mágico está 

aberta e o espetáculo não pode parar.  

 Benvindo conhece as mazelas e histórias reais do circo por trás do espetáculo: com o 

malabarismo, revela-se a história do malabarista que acabou tendo os braços decepados na 

tentativa de suicídio. Mas o espetáculo não pode parar e as lacunas devem ser preenchidas. 

Careta pressiona-o com a repetição de “um-dois-três” dando ritmo à encenação, à conversa e à 

pressão para que o comerciário assuma o posto. Veste-o com a saia de bailarina e conta que ela, 

amante do malabarista, não aguentou a notícia, tentou o suicídio também e teve as pernas 
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decepadas (“Juntos na alegria como na desgraça”, p. 78). Segue-se a referência à sexualidade 

do peso pesado com sua saída do circo para ser cabeleireiro; travam uma briga porque Careta 

sugere que se não lutar assumindo o posto abandonado, não é homem. O Visitante revolta-se e 

busca atingir o palhaço. Na luta, acaba arrancando-lhe a roupa e é demitido porque a censura 

não permite strip-tease no circo. Apavorado com a demissão, pede para o outro reconsiderar, 

pois sabe fazer muitas coisas.  

 Enquanto maquia o Visitante para o posto de palhaço, Careta conta a história do 

trapezista que escapuliu por problemas amorosos e que, ao voar como um astuto gavião, acaba 

por encontrar uma presa fácil: uma frágil e desamparada an-Dorinha, responsável pela corda 

bamba. Como que absorvido pela história, o Visitante garante que a amada não faria isso com 

ele e revida contra o palhaço, sem se dar conta que se trata de uma fantasia. Careta compara-o 

a um bicho, dada a violência do ataque, e afirma que não há vaga para animal, mesmo com a 

morte do leão por inanição. Diz ainda que Benvindo deveria agradecer porque este o esclareceu 

sobre a traição sabida por todos. O outro diz que irá atrás dos amantes para matá-los, no que é 

impedido, já que o espetáculo não pode parar e ele é o único em cena. O Visitante é agora o 

circo e todas as suas personagens.  

 Segue-se a história do comedor de fogo que, inconformado com sua situação e fome, 

bebe muito e chega ao trabalho, com tocha em punho, dando a entender que vai colocar fogo 

no circo. Estimulado por Careta, Benvindo embarca na alucinação de que matou a facadas o 

engolidor de fogo e que isso foi o motivo de todos deixarem o circo, ficando apenas ele, o 

palhaço (a identidade de Careta é transferida para Benvindo e ele assume este papel). Recebe a 

tocha para colocar fogo no circo, matar as pessoas e apavora-se. Garante que não vai fazer 

aquilo, abandona tudo e vai saindo quando Careta assume a postura do pai do Visitante com 

uma vara de marmelo na mão. Maquiado, trajado como artista, o Visitante se assusta com a 

figura autoritária do pai que o humilha por não aceitar um artista na família (a cena reconstrói 

a situação de fuga com o circo, do início). Careta assume atitude de professor severo, com a 

vara na mão, tomando a matéria do outro que, encurralado, diz que tenta e estuda, mas não 

consegue aprender apesar dos esforços. Começam uma discussão e o professor o ofende, 

chamando-o de zero à esquerda, vagabundo e preguiçoso. Ele garante que será alguém na vida.  

 

 No que pode ser um terceiro momento da divisão proposta, ocorre uma mudança de 

cena, introduzida pela gargalhada de Careta e com a transformação de Benvindo, que aparece 
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agora como o Careta do começo do espetáculo, sentado no camarim, aniquilado. Careta, por 

seu lado, agora é Benvindo, e o diálogo do começo, quando o artista pergunta ao Visitante o 

que este quer dele, repete-se. Careta vai narrando a história de acordo com sua percepção: “vim 

ao circo hoje pra me distrair um pouco, rir das suas palhaçadas... Estava triste, sozinho”, p. 82). 

Vai narrando sua história de traição, fracasso escolar e estagnação profissional com um revólver 

em punho, garantindo que vai se matar. Os dois entram num embate, que encaminha a peça 

para o final: Careta arrasta Benvindo para a frente do espelho e este se vê travestido de palhaço 

questionando o que houve. O artista aproveita a ocasião para afirmar que a diferença entre eles 

está em ser palhaço consciente, caso de Careta, e em ser palhaço inconsciente, de todo mundo, 

sem imaginação.  

 Ambos têm agora uma “hora da verdade”, como um acerto de contas que culmina com 

a mágoa de Careta por não ter sido compreendido por Benvindo, quando quis ser um 

instrumento de conscientização para ele, ao assumir a mediocridade da existência do vendedor. 

O texto vai apresentando um Benvindo exausto com as provocações do palhaço, querendo 

apenas voltar para sua rotina, arrependido de ter entrado naquele camarim. Já o artista mantém 

o desejo de trazer todas as opressões a que o vendedor estava submetido como uma forma de 

conscientizá-lo de seu papel, um “palhaço”: “Eu, um palhaço com hora e local determinados, 

imaginação fértil e com consciência do que faço. Você, palhaço de todo mundo, em qualquer 

tempo, em qualquer espaço, sem sequer imaginar que...” (p. 82). 

 A encenação da ameaça com o revólver coloca em xeque o mundo de Benvindo, que cai 

em prantos diante da ideia da morte, num universo que vende a ideologia da segurança. Vestido 

de palhaço, tem sua identidade revelada por Careta. Essa troca de roupa seria uma troca de 

papéis, mas que não ocorre efetivamente (o que é um ganho da peça, pois se Benvindo se 

modificasse poderia tornar-se esquemática e fraca). A manutenção de Benvindo como 

Benvindo mostra a força conservadora do universo da personagem. Ela não se modifica porque 

no fundo é representante de uma realidade absolutamente incorporada na consciência da 

personagem. A troca de roupas mostra que tudo é um papel, mas mostra também a consciência 

reificada de Benvindo. 

A peça traz a oposição nascida no Romantismo entre o artista e o burguês, este muito 

marcado pela condição da classe média no Brasil dos anos 70, uma classe média crédula do 

milagre econômico, encarando o artista somente como entretenimento; fora disso, ele é 

desprezado por sua existência vinculada à busca de prazer e felicidade (num caminho feito de 

dor), enquanto o outro está condenado à busca da satisfação no trabalho e lazer, evidenciando 
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que tudo está sujeito ao dinheiro. É exatamente isso que chama a atenção do artista ao 

discriminar o burguês: sua vinculação à imagem de vida fácil e satisfação que tem um preço (a 

tal “satisfação garantida ou seu dinheiro de volta”). As inversões de papéis entre Careta e 

Benvindo demonstram a passagem do artista, visto como entretenimento, para o artista visto 

como aquele que pode dar ao outro a consciência da sua falta de liberdade. O signo dessa 

liberdade aparece como a imaginação, oposta ao pensamento pragmático, questionado por 

Careta inúmeras vezes: “O que é que vocês fizeram da imaginação, hein, Benvindo?” (p. 83); 

ou “minha imaginação foi tão longe que acabou se encontrando com a realidade” (p. 83). 

 Há uma série de elementos que poderiam ser aproximados do texto de estreia, A vinda 

do Messias, além da presença decisiva do artista de circo para o qual seu tempo passou: 

Benvindo pertence a uma classe média que acredita na caricatura do ensino para ascender e 

alcançar o posto de gerente de loja de sapatos, o que lembra Rosa acreditando no mesmo ensino 

(Mobral, Supletivo) como elemento de crescimento e reconhecimento social; o resultado é que 

Rosa mergulha na loucura e Benvindo no desnudamento de suas ilusões. No primeiro texto, não 

há um personagem que se possa aproximar de Careta, como consciência do artista, mas as 

canções que aparecem nos atos da peça de estreia sofrem a influência de um autor implícito, 

uma onisciência capaz de pensar e articular uma imagem de reconhecimento da opressão para 

essa personagem alienada, chame-se Rosa ou Benvindo. 
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3.3 A Dama de Copas e o Rei de Cuba 

 

 O texto divide-se em dois atos, sendo o primeiro composto por três cenas, todas no 

espaço de um quarto alugado nos fundos de uma casa na periferia. Não há uma indicação precisa 

de tempo. 

 Em cena, no primeiro ato, já conhecemos o cotidiano da operária Izildinha, vulgo Inha, 

de 35 anos de idade que entra ofegante com pacotes em mãos e acorda a amiga Tita para contar 

as novidades. São 19h30 e a cantora de cabaré é despertada de um sonho com Chicão, um 

possível amante. Sem entender muita coisa, ela se senta na cama e ouve atentamente o que a 

amiga conta de forma maravilhada: ganhou uma série de vestidos do dono da fábrica em que 

trabalha como recompensa por ter furado uma greve. Tudo começou quando ela e outras 

companheiras entram no escritório de Seu Horácio para pedir aumento de salário, o homem 

surpreende-as dando razão ao pedido, mas perspicazmente demonstra que atender a todas seria 

a falência da fábrica. Elas insistem no investimento no salário e, mais uma vez, o patrão despista 

e propõe aumento apenas para aquelas que estão ali. Todas se recusam, exceto a simplória Inha 

que fica maravilhada com os elogios e presentes do patrão. Tita afirma que a promoção da 

amiga não tardará, mas a operária explica que, devido à ausência do diploma ginasial, 

infelizmente não poderá assumir um bom cargo na empresa. Ela se compromete a fazer 

“madureza” para reverter sua situação. Com tamanha ingenuidade, não foi nada difícil fazê-la 

sacrificar a união das trabalhadoras em prol de um bem particular e momentâneo. É evidente a 

decepção de Tita, que briga com a amiga, dispensa o vestido com que foi presenteada e afirma 

ter Inha feito um papelão.  

 Ao se sentarem para comer, a operária lamenta ter perdido a novela enquanto Tita 

comemora, pois a televisão é um entrave para a tranquilidade nas refeições. A conversa vira 

discussão sobre os gostos simplórios de uma e a aversão da outra aos programas populares. Inha 

pega uma revista e começa a folheá-la, lendo em voz alta seu horóscopo e provocando a amiga 

com as indicações astrológicas sobre precaução com pessoas próximas que podem ser 

traiçoeiras. Tita arruma-se para sair, enquanto a companheira de quarto permanece lendo o 

horóscopo e termina revelando que vai escrever para a coluna “Bolsa de Investimentos do 

Coração”, intermediada por Tia Cilene, que promove a correspondência com pretendentes a 

marido. Sabendo que deve mandar a carta e dinheiro para a publicação, Tita critica-a, mas ela 

despreza sua opinião e pede para ficar sozinha a fim de escrever bem e não errar para 
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impressionar o pretendente. A cantora afirma que com a pouca instrução, certamente, ela errará, 

mas isso não é um problema porque, sendo bem paga pelo Seu Horário, pode desperdiçar tempo 

e papel à vontade. As provocações continuam e Inha sugere que o trabalho de Tita no cabaré é 

prostituição. Esta afirma que é cantora e muito afinada, já esteve no cinema e até desbancou 

artista famosa em filmes da Atlântida.  

 Em busca de um broche em formato de coração vermelho que sempre usa ao sair como 

uma espécie de amuleto, Tita vai ignorando Inha, que o escondeu e, antes de entregá-lo, quer 

saber se ele seria uma “senha” para entrada nos cabarés. A cantora arranca o broche das mãos 

dela afirmando tratar-se de peça de estimação dada por sua madrinha, uma senhora muito 

distinta. Além disso, resolve expor a companheira de quarto a uma dura realidade: ela não é 

mais uma adolescente faceira buscando a felicidade no correio sentimental. Tita aconselha Inha 

a se comportar de forma sedutora e a conseguir logo um amante. Chega a arrancar-lhe o papel 

das mãos e coloca um espelho diante da amiga, fazendo-a perceber o quanto está descuidada e 

que precisa tomar uma atitude antes de esperar que alguém venha milagrosamente em busca 

dela. O bate-boca agora ganha outras abordagens mais ofensivas: as alcunhas ou vocativos 

passam de “besta” e “inxerida” para “capivara”, “cachorra desdentada”, “bruaca”, “mulher à 

toa”, “mulher da vida” até “biscatona”, “nojenta”, “vagabunda”, “mundana” e “messalina”. 

Inha deixa claro que a atividade profissional de Tita faz dela o oposto de si que é trabalhadeira 

e decente, não uma “cafeteira” (cafetina, na correção de Tita) nem alguém que vive na 

“profanidade”. A conversa se encerra com Tita prometendo comprar para Inha um papagaio tão 

alienado quanto esta. Ela, por sua vez, continua a carta fantasiosa: apresenta-se como pessoa 

inteligente, que aprecia poesias, bons programas de TV, cinema, esportes, viagens e dançar, 

tem olhos esverdeados e 28 anos. Neste momento a luz apaga. 

 O começo da cena dois traz a marcação de horário (18h30), sem uma referência de 

quanto tempo se passou desde a cena anterior. Possivelmente alguns dias porque Tita lê a carta 

de Inha na revista com a descrição fantasiosa da mulher e a expectativa idealizada do homem: 

de elevados princípios morais, carinhoso, trabalhador, comunicativo. Tita traz um papagaio e, 

após ler o anúncio, vai tomar banho. Inha chega em casa desanimada, mas finge ter gostado do 

papagaio. Bajuladora, agradece o presente, o que desperta a desconfiança da cantora. Em pouco 

tempo, ela revela o que deseja de Tita: que a cantora faça um ritual para adivinhar o nome do 

pretendente que vai se corresponder com ela, já que adivinhou o quanto ela gostaria de ter um 

papagaio. Para conseguir o que deseja, Inha até pede desculpas pela briga e a amiga perdoa o 

ocorrido.  
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 Convencida por Inha, Tita aceita e pede os elementos necessários como papel e caneta 

para escrever as letras e uma vela. Sem compreender, Inha faz do ritual um festival de 

trapalhadas: confunde o papagaio, Rivelino, com o jogador e pensa que podem estar acionando 

a alma de um outro papagaio (Aristides) que já morreu, reza misturando orações católicas com 

o ritual, o que vai fazendo a amiga perder a paciência. A insistência de Inha faz com que Tita 

finja que está executando o rito e elenque as letras que formarão o nome de Ubirajara ou Bira, 

o futuro marido de Inha. Eufórica com a revelação, a operária vai tomar banho e a cantora, 

deitada, joga paciência. Com uma carta da Dama de Copas em mãos, lembra-se saudosamente 

de Bira Tripet, dom Ubirajara, o homem que compreendeu seu talento e queria lançá-la 

internacionalmente. Enquanto relembra o amante da juventude, Tita canta uma rumba 

(Escandalosa) e, ao ser surpreendida pela operária, diz que fará um teste para uma rádio como 

locutora esportiva. 

 Dias depois, na terceira e última cena do primeiro ato, Inha aparece arrumando a cama 

e ouvindo, no rádio, o noticiário policial sobre a descoberta de uma quadrilha de traficantes 

detidos, incluindo entre eles uma cantora famosa, Brigitte Barbosa. A operária desliga o rádio 

comentando sobre perigos que uma carreira de cantora pode oferecer quando Tita chega feliz e 

informa que não conseguiu a vaga de locutora no rádio, mas durante o teste ela foi indicada 

para o posto de lady-crooner e sairá em turnê com orquestra. Inha não entendeu ao certo o 

trabalho e a amiga explica que fará uma série de apresentações como cantora pelo país, 

alegrando-se porque ainda é conhecida e por poder retomar seu sucesso. Inha fica aborrecida 

por ficar sozinha enquanto Tita vai ajustando o figurino surrado ao corpo e fantasiando o futuro.  

 A tristeza da operária converte-se em alegria quando a amiga entrega uma carta a pedido 

da dona do quarto. Inha fica desconcertada quando vê a carta de Bira e agradece pelo ritual. 

Sentam-se e começam a comemorar, quando Inha já pensa em como se comportar caso ele a 

chame para dançar, o que ela não sabe fazer. Tita toma Inha e começam a ensaiar. Empolgada, 

a cantora diz que gostaria de conhecer o “macho” de Inha. Este termo é o suficiente para 

instaurar nova crise e rompimento sério: Tita é considerada uma companhia inadequada para a 

mulher honrada que Bira procura. Discriminada, a cantora revela ter fingido sobre o ritual e se 

afasta da empregada de fábrica, ignorando os pedidos desta para ajudá-la a se preparar para o 

encontro, mas ela sai de cena prometendo vingança. Inha fica apavorada e busca orientação no 

horóscopo quando ouve baterem à porta. Sabe que é ele, o desejado Bira, e sai desesperada para 

preparar o lugar. Vê o coração de lantejoulas de Tita e o esconde. Seguindo para a porta e 

afirmando que está voando para os braços do amado, encerra-se o primeiro ato. 
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 O segundo ato, dividido em quatro cenas, começa com a entrada de Ubiratan que se 

comporta de forma lisonjeira e observando curiosamente o espaço, vestido com terno e gravata, 

não evidenciando ser um malandro. Apresentam-se e ele rapidamente já demonstra suposto 

interesse pela moça. Ela tenta justificar a desordem, mas ele diz que não é preciso se preocupar 

e nem manter uma formalidade grande entre eles, dispensando o tratamento por “senhor”: 

podem se chamar pelos apelidos Inha e Bira. Enquanto ela faz o café, Bira descobre o coração 

de lantejoulas que a moça tenta retirar das mãos dele. Comenta que foi esquecido pela ex-colega 

de quarto, mentindo se tratar de uma missionária que viajava com o Padre Chicão para atuar 

com índios no interior e que ela pertencia à Ordem do Sagrado Coração de Jesus, o que 

explicaria o objeto. Isso assegura a Bira que a mulher vive sozinha, mas ela comenta que em 

breve a outra vaga deverá ser alugada pela dona do imóvel. Bira assume o papel de provedor e 

garante que vai tratar da outra vaga com a proprietária, para que Inha não precise dividir o 

quarto.  

 Começam a falar do trabalho de Bira e de sua situação financeira confortável: está 

terminando de pagar o apartamento, os móveis já estão comprados e possui uma caderneta de 

poupança, além de muitas coisas dadas de presente pelos amigos do trabalho. Tudo surpreende 

Inha. Eles conversam sobre suas origens: Bira afirma ser um homem que viveu para o trabalho 

até os 30 anos e agora parte para a constituição de uma família. Já a órfã Inha foi adotada por 

uma madrinha que a explorava como empregada doméstica, depois foi trabalhar servindo café 

na fábrica e mente que chegou ao posto de chefe de seção de embalagem. Está, portanto, pronta 

para investir em um relacionamento. 

 Bira faz o anúncio oficial: com tantas semelhanças, só podem ter sido feitos um para o 

outro. Irão se casar assim que o apartamento for entregue, dali a dois meses. Ela fica um pouco 

confusa com os preparativos, mas Bira a acalma indicando que tudo pode ser comprado pronto 

na atualidade, que a preparação do enxoval é dispensável. Ele pede a ela que feche os olhos 

para uma surpresa que imagina tratar-se de um beijo, mas era uma aliança. Ela fica eufórica e 

tenta beijá-lo, mas ele se esquiva e pergunta sobre o papagaio. Inha afirma que é praticamente 

mudo, o que sossega o malandro, temente que o papagaio denuncie alguma ação. Beija-a na 

testa com o primeiro beijo do casal e despede-se devido ao trabalho como representante de 

laboratório farmacêutico, que o faz constantemente viajar, mas garante voltar no dia seguinte 

com alguns dos presentes dos amigos de trabalho para guardar na casa dela, já que seu quartinho 

é bem pequeno. Assim, encerra-se a primeira cena. 
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 A segunda cena começa com Tita no quarto, às 19h, em busca de seu broche de coração 

quando é surpreendida por Inha que chega querendo saber o que ela está fazendo ali. A cantora 

esclarece que foi apenas em busca do amuleto e, apesar disso, tem direito de permanecer porque 

sua parte do aluguel está paga até o final do mês, bem como os móveis que estão ali e são dela. 

Inha despreza Tita indicando que não precisará deles, pois vai se casar e mostra o pacote em 

estavam os tecidos para confecção do vestido de noiva, além do anel no dedo. Tita surpreende-

se com alguém que já propõe casamento no primeiro encontro. Sem dar nenhum crédito para a 

observação da amiga, a operária pede que ela saia porque o “noivo” chegará em breve e ela não 

quer que ele encontre com uma figura como Tita. Ofendida, ela pega o broche da mão de Inha 

afirma que a moça não conhece nada da vida e que pagará bem caro por tudo o que está fazendo, 

sai rompendo definitivamente com a proletária.  

 Bira entra depois de quase trombar com a cantora, traz dois pacotes e pergunta quem é 

ela. Inha desconversa e diz que seria uma possível colega de quarto. Ele entrega a ela uma flor, 

depois de pedir-lhe para fechar os olhos deixando-a na expectativa pelo beijo que não acontece. 

Também leva os “presentes”. Ela fica entusiasmada para ver do que se trata, mas Bira inventa 

uma história de que abrir presentes dados pelos amigos da firma antes do casamento pode ser 

um símbolo de azar. Faz a moça jurar que não vai mexer nos pacotes, colocados num armário 

com chave que ficará sob a guarda do malandro. Ele fica tão alegre que começa a dançar com 

ela pela casa, mas o mau jeito da moça para a valsa faz com que ela pise no pé dele. A reação 

imediata é irritação e gritos, deixando-a desconcertada. Percebendo que exagerou, despista 

falando do vestido de noiva. Em seguida, Bira sai apressado devido a um compromisso de 

trabalho que o deixará fora por dez dias. Beija o rosto de Inha em despedida. Ela recorre, para 

confeccionar o vestido, a Dona Concietta, a proprietária, que se surpreende com os preparativos. 

 A terceira cena acontece dois meses depois, na véspera do casamento, e está dividida 

em duas partes: a primeira é um sonho de Inha. Nele, Tita entra em cena com uma capa cobrindo 

todo o vestido e tapa os olhos da amiga com as mãos. Inha adivinha ser a cantora pela voz de 

“Adivinha quem é?”. Elas se abraçam e a noiva agradece a presença da amiga. Tita garante que 

não faltaria e elogia o vestido confeccionado por Inha. Bira entra em cena e conhece a amiga 

de que Inha tanto gosta. As apresentações são feitas e, enquanto Inha se arruma de costas para 

eles, em frente ao espelho, os dois conversam de forma maliciosa até que a cantora retira a capa 

e por baixo há uma roupa de lady-crooner. Começam a trocar carícias na presença de Inha que 

expulsa os dois agressivamente. Ela se deita na cama e começa a lamentar sua sorte, 

perguntando qual o pecado cometido para receber este castigo.  
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 Há uma mudança na luz e o som de tiros acorda Inha, marcando o início da segunda 

parte da cena. Consulta o horóscopo na revista e fica feliz com a referência a ser um dia de 

conquista e grandes realizações, propício para algo muito esperado. Enquanto se arruma, ouve 

novamente tiros até que Bira entra cambaleando, com um ferimento no peito que tenta ser 

estancado por uma mão e uma arma na outra. A ingênua moça pergunta o que está acontecendo 

e ele, agressivamente, manda-a fechar a janela e parar de falar porque ele está ferido. As 

perguntas de Inha são interrompidas pela revelação da verdade: tudo não passou de um plano 

dele para esconder drogas na casa dela. Ele não se deu conta de que estava sendo seguido e foi 

pego em flagrante com a muamba na mão. Ordena que ela suma com os “presentes” sem revelar 

nada a ninguém. Quando ela pergunta se ainda haveria casamento, ele afirma que ela é muito 

velha. Enquanto faz as revelações humilha Inha criticando-a e, quando tenta rir dela, começa a 

estrebuchar e contorcer-se. Antes de finalmente morrer avisa-a para jogar a muamba na privada. 

 Ela tenta ouvir o coração dele, mas é tarde. Começa uma série de perguntas sobre o 

investimento feito por meio da Tia Cilene, se o que o horóscopo diz não é verdade e o que seria 

de seu grande dia? Reage agressivamente xingando e surrando o corpo inerte com o buquê e 

lembrando as ofensas da conversa enquanto ele morria até que, exausta, cai aos prantos no chão 

depois de afirmar que para ele a morte era bem feito. Sua mão pousa sobre o revólver que Bira 

deixou cair e ela continua com as perguntas até que as direciona ao papagaio: o que teria feito 

de errado? Pela primeira vez, ele fala repetindo seu “bem feito”. Com ódio, volta-se contra o 

animal, considerado cúmplice de Bira. Atira. Luz apaga e o barulho é de confusão geral.  

 No rádio, a notícia da descoberta do paradeiro do perigoso chefe de quadrilha Bira 

Coalhada, e o desenrolar da história pelas autoridades: Inha estava alucinada, com o revólver 

na mão e o papagaio morto a seus pés. Na cama, o marginal estava estirado numa posição que, 

segundo o relato, revela o suicídio do ladrão. A mulher foi levada para a delegacia onde prestava 

depoimento: se tudo o que diz for verdade deverá ser levada ao hospício; caso contrário, vai 

para a cadeia. Neste momento, Tita vai entrando no quarto e desfazendo sua mala, o que se 

percebe com a luz abrindo. Inicia-se a quarta e última cena. 

 A última cena começa com as duas mulheres, meses depois, ouvindo o final de uma 

música cantada por Tita e o som dos aplausos. Ao revelar à amiga o sucesso de suas 

apresentações, diz que passou por mais de 50 cidades e que foi reconhecida por muita gente. 

Enquanto isso, Inha está com uma roupa justa e decotada. Ela diz que se não tivesse sido 

mandada embora da fábrica, pediria as contas. Tita afirma que a vida não foi fácil para a amiga: 

primeiro a prisão, depois o hospício e tenta fazer perguntas sobre essas situações, mas ela pede 
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para esquecer. Acende um cigarro, conta que o vestido com que está era o de noiva que passou 

por uma reforma e, quem sabe, com o novo modelo consegue uma porção de maridos. Tita 

surpreende-se com tantas mudanças e sabe que Inha não leva jeito para esta vida. Mesmo assim, 

ela vai grudando vários corações de lantejoulas pelo corpo e afirmando que, com tantos 

amuletos, terá sorte na prostituição. Tita insiste na sua versão para a história do coração, 

enquanto a amiga se maquia exageradamente. 

 De acordo com Tita, o coração de rubis que recebeu de uma fada madrinha deveria ser 

grudado no peito aos 18 anos e o homem que o reconhecesse e o tocasse seria seu marido, um 

rei conhecedor do coração da Dama de Copas. Até que encontra um rei com uma enorme coroa 

repleta de pedras preciosas, ele toca o coração e a mocinha começa a cantar estridentemente, 

chegando a ver 30 luas no céu em plena luz do dia. Eles se reconhecem e a Dama de Copas 

finalmente encontra seu Rei de Cuba. Em meio ao delírio, Inha vai inserindo a realidade para a 

amiga: o rei deu no pé, abandonou a cantora, após ter feito promessas não cumpridas. Tita 

resiste, mas Inha sabe muito bem que este rei é um ex-amante, Bira Tripet, rei do cuba libre e 

do carteado, que recentemente teve que fugir do país devido a contrabando. Tita vai tentando 

justificá-lo e os papéis se invertem: assume o comportamento sonhador de Inha, enquanto esta 

traz a amiga para a realidade: não houve turnê, Tita foi novamente enganada por Bira Tripet 

que a colocou na prostituição. Inha abraça a amiga e diz que agora é ela quem precisa de 

realidade. Aos prantos, a cantora não entende porque foi enganada de novo, mas a companheira 

quer aprender a cantar e dançar, pois elas precisam seguir para a calçada. Animam-se e o cenário 

assume o aspecto de uma boate de segunda categoria num show cheio de plumas, danças e 

cantorias. Entra em cena para seu número o cantor cafona Barrios, o mesmo ator que fez Bira, 

e que depois de se apresentar anuncia, misturando inglês, francês, italiano e espanhol 

macarrônico, todos os serviços de entretenimento e prazer da boate, além das duas cantoras e 

dançarinas: Tita, la cafona, e Índia Americana, a noiva dos Trópicos. Ambas o confundem com 

Bira, mas ele afirma que é Barrios e elas entram na dança do show de rebolado a fim de se 

divertir e trabalhar. 

 Tem-se em Tita uma artista com consciência irônica da realidade e exercendo um papel 

de crítica, o que a operária não possui. A trabalhadora de fábrica, por sua vez, está sob o peso 

da ideologia de sua classe social, mas acaba por viver uma mudança radical ao final do texto 

numa conversão marcada pelo vestido que representará a transformação e conscientização. 

Nisso ela supera a personagem Rosa de A Vinda do Messias, pois assume um novo e quase 

oposto papel com discernimento. 
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 A comicidade e o tom onírico ao final da peça, desde o sonho da última cena, 

distanciam-na de um texto com que, a princípio, parece ter elementos comuns: Dois Perdidos 

numa Noite Suja, de Plínio Marcos. O realismo aparece tanto nas personagens principais com 

suas questões de trabalho, consciência e pertencimento social, como também se pode ver na 

história do contrabandista que explora uma solteirona ingênua e chega ao show do final, 

apresentando além das duas mulheres, o artista argentino Barrios. É um realismo distinto 

daquele do autor de Santos em cuja peça, de 1966, não se vê o tom cômico presente no texto de 

Wehbi. Até o teatro de revista e as vedetes merecem ser observados como um elemento de 

percurso entre realismo e fantasia: não se vivia mais, neste período, um teatro de revista tão 

representativo. 

 Em comparação com peças anteriores, temos em Inha de A Dama de Copas e o Rei de 

Cuba uma personagem que supera os dramas de Rosa de A Vinda do Messias, mesmo que 

reproduza outros como o que ela viveu na questão da necessidade de buscar educação formal 

numa “madureza” ou na internação em hospício e passagem pelo presídio. A superação é trazida 

pela consciência ao final da peça, quando ela traz a amiga Tita para a realidade de um futuro 

como cantoras e dançarinas de boate, um destino que a cantora conhecia bem e que se configura 

como opção para as duas numa sociedade que não promovia acolhimento, mas segregação. 
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3.4 A Perseguição ou O Longo Caminho que vai de Zero a Ene 

 

 Em A Perseguição ou O Longo Caminho que vai de Zero a Ene, peça em um ato 

subdividido em cinco fragmentos, Timochenco Wehbi traz a público, numa quase ausência de 

cenário, duas personagens numa discussão que procura dar sentido ao que não tem sentido na 

experiência humana. Zero e Ene travam diálogos que demonstram inadequações nas análises 

racionais da existência, presos a situações sem perspectiva de solução, repetidoras ciclicamente 

de ações despropositadas. Ecoam, assim, características do teatro do absurdo, corrente europeia 

que repercutiu no Brasil por meio do teatro de nomes como Samuel Beckett e Ionesco. 

 A forma cíclica, a imaginação, a intuição, a consciência, o tempo e o espaço repetitivo 

são desenvolvidos na peça. Trata-se de uma perseguição em que perseguidor e perseguido 

vivem em ciclo de mesma trajetória, percurso e distância. Buscam o tempo todo uma forma de 

superarem as limitações e serem revelados aos seres da sociedade. Não há um lugar específico 

para este ciclo tanto que o espaço é irrelevante, interessando mais a repetição que se dá nele. 

Cada um dos fragmentos, seres e situações imaginárias representariam formas de as 

personagens serem descobertas: um fotógrafo, um cinegrafista, um pintor, todos imaginários, 

historiadores e autores clássicos de teatro possibilitariam a revelação e fim do círculo vicioso 

da perseguição. Em cada fragmento, é trazida para discussão uma análise de situação que 

impede o fim da perseguição e impossibilita a ação do elemento externo que os revelaria. 

Depois de verificar o impedimento, na sequência da cena, as personagens recomeçam 

(geralmente no fim de um fragmento e começo do outro) de forma triste, preocupada ou 

desanimada já que o ciclo as levará, ao final, à conclusão de que o fim da perseguição leva à 

morte. 

 A subdivisão em fragmentos recebe títulos que organizam os caminhos: Zero a Um, 

Zero a Dois, Zero a Três, Zero a Ene e, por fim, no 5º fragmento De Ene a três... dois... um... 

zero. Esta numeração até o terceiro fragmento pode ser entendida como o acúmulo de elementos 

de revelação imaginários (fotógrafo, cinegrafista, pintor), como também remeter aos elementos 

da ação narrativa: ciclo, imaginação, intuição, consciência e representação. Já os trechos da 

dramaturgia clássica inseridos no último fragmento trazem não elementos imaginários, mas 

execuções grandiosas e reconhecidas de grandes dramaturgos que terão o papel de inserir as 

personagens na existência fora da perseguição. 
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 Em cena, Zero, o perseguidor, e Ene, o perseguido. Começam o primeiro dos cinco 

fragmentos dançando aleatoriamente até assumirem suas posições e iniciarem o diálogo. A 

indicação cênica deixa claro que a perseguição se dará em círculo, com as personagens 

mantendo distância entre elas. Logo na primeira fala, Zero afirma que um dia conseguirá pegar 

Ene, algo que poderia plenamente ser uma frase final de um texto literário, como uma espécie 

de esperança, mas que abrindo a peça já insere o espectador num ciclo de ameaça. As relações 

de causa e efeito a que estão submetidos os atuantes reforçam a estrutura como uma 

engrenagem: Zero ainda alcançará Ene que, por sua vez, aponta como algo muito difícil de 

acontecer porque se corre a vida toda atrás dele, já deveria ter preparação suficiente para 

alcançá-lo. Assim, os diálogos são travados sempre partindo do questionamento que eles fazem 

da motivação da perseguição. A comum pergunta: “Por que me persegue?” nunca consegue ser 

plenamente respondida. 

 As falas das personagens fazem menção constante à sua situação em cena, nem sempre 

de forma direta e objetiva, mas trazem a referência no vocabulário e relembram a motivação da 

peça: Zero sente-se ofendido com o desprezo com que Ene o trata e este, por sua vez, pede ao 

oponente para deixar de fantasiar com sua “mania de perseguição”. Entram na discussão da 

fantasia e da perseguição, o que Ene indica ser uma questão de sobrevivência para eles. As duas 

personagens tentam todo o tempo serem reveladas, como se pertencessem ao inconsciente, e na 

peça elementos exteriores podem fazê-los existir: no primeiro fragmento, um fotógrafo 

invisível poderia ser o responsável por dá-los a conhecer; no segundo, um suposto cinegrafista 

é mencionado na abertura do trecho; o terceiro é o momento de um pintor, que não existe, 

retratá-los. 

 Aparecem também as alterações de humor, pendendo para o desânimo e a depressão, 

tanto para o perseguidor como para o perseguido. Ainda no primeiro fragmento, Ene é 

interpelado por Zero sobre seu desânimo, se teria relação com o cansaço que a perseguição 

causa. Logo em seguida, desânimo também toma conta de Zero, que fica abatido quando 

percebe que a revelação por meio do fotógrafo não será possível: ele foi embora e não há quem 

promova a descoberta. Até Ene pede ao companheiro para não desanimar, afinal, já foram 

fotografados milhares de vezes e nada aconteceu. Voltam às questões iniciais: o motivo da 

perseguição, de que tratam de maneira agressiva. Nem as justificativas de Zero satisfazem Ene: 

ele não acredita que é para se tornar atleta que o outro o persegue, mesmo que Zero confirme 

repetidas vezes. E nesta discussão, mais uma vez, a menção indireta ao ciclo aparece quando 

Zero afirma que o desejo do perseguido demonstra falta de imaginação e um círculo vicioso. 
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 No segundo fragmento alguém filma a situação e o local. Neste trecho, eles se encaram, 

a distância entre as personagens parece reduzida e chegam a sorrir olhando-se mútua e 

detidamente. Afirmam que não perceberam antes a existência do rosto no outro e questionam 

as expressões: como seriam sentidas por quem os vê? A tentativa de sentir as expressões de Ene 

faz Zero tentar tocá-lo no rosto, o que é rejeitado pelo parceiro pedindo o afastamento. Ao sentir 

um ao outro, um combinado inicial seria desrespeitado: sentir faz a imaginação acabar. Depois 

da insistência de Zero, Ene acaba por admitir que ele perderá seu lugar de perseguido se Zero 

tocá-lo, afinal, será alcançado pelo perseguidor.  

 A imaginação entra em cena: combinam de imaginar tocar o rosto um do outro e, assim, 

não alcançarem o final da perseguição visto tudo ter ficado no campo da imaginação. 

Recomeçam um ciclo de discussões sobre as capacidades do perseguido que será interrompido 

pela tristeza e preocupação com a descoberta que Zero expressa. Ele teme que acabem por, ao 

não serem revelados, desistirem de serem descobertos. E ambos concluem que apenas existirão 

quando uma imaginação fantástica for capaz de captá-los. Desanimados, veem que a 

dependência estabelecida entre eles é o fato que motiva tanto perseguidor quanto perseguido a 

não desistir. Eles mantêm o ciclo ajudando-se mutuamente, motivando-os a superar a incerteza 

da existência e da captação pelos demais seres. Ao perceberem que não foram revelados desta 

vez, retomam o ciclo da perseguição, encerrando o segundo fragmento. 

 No terceiro, desanimado pelo reinício da perseguição, Ene questiona o comportamento 

debochado de Zero o que justifica devido ao cansaço. A briga começa com a crítica de que Zero 

está todo o tempo cansado e ele chega a xingar o perseguidor de verme passivo, como quem 

exige que seu oponente esteja a postos ininterruptamente. A discussão termina com a inserção 

de nova justificativa e elemento da peça: a intuição, capaz de fazer Zero aguentar perseguir Ene. 

Enquanto a intuição conduz Zero, a imaginação está ao lado de Ene. E tanto uma quanto a outra 

precisam da participação pois é assim que se estabelece a relação de perseguidor e perseguido: 

numa dependência, numa participação.  

 Neste momento, identificam um pintor invisível retratando o lugar e fazem pose para 

ele. O diálogo permanece no ciclo inicial: a pergunta ou motivo da perseguição. O fragmento 

traz algumas referências temporais que as personagens questionam: desde quando medem o 

tempo? E os termos “brevemente” ou “desde quando”? Quando a perseguição começou? Novo 

conceito entra em discussão: a tradição ou o costume ou o hábito que pode ser alguma 

justificativa para o início da perseguição. Zero questiona Ene sobre quando ele se deixou 

perseguir e ele, que até agora não cria na ideia de tradição, usa-a para responder ao perseguidor: 
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quem começou, talvez por brincadeira, fez com que a vida deles seja determinada pela 

obrigação de eterna e arduamente viverem na mesma trajetória, percurso e distância. Assume o 

quanto sofre por ser objeto de uma perseguição. Concluem que nada foi retratado sobre eles na 

pintura abstrata e que a imaginação das pessoas seria incapaz de fazê-las perceberem as 

personagens na tela. 

 No quarto fragmento, a proposta de revelação está no registro da história de Zero e Ene, 

mas este questiona a ideia de Zero porque, se eles não existem, quem poderia escrever suas 

histórias? Zero admite que, mesmo que os historiadores tenham eliminado a imaginação de seu 

trabalho, a história deles não está totalmente desconhecida já que é a mesma das personagens, 

uma história de perseguidos e perseguidores. Concluem que são, como perseguição, a base da 

história e não podem ser omitidos, mas que podem não ter sido registrados por ela já que é 

tendenciosa. Assim, sem saber como, onde nem por que começaram a perseguição, verificam 

que a consciência foi algo que proporcionou essa conclusão. As pessoas não sabem quando nem 

como começaram a falar, andar, dançar, correr, pensar, sentir, mas começaram a fazer isso e 

quando pensa no processo imaginam uma origem. Com isso, Zero estabelece um método para 

serem descobertos e pede a Ene que confie nele porque não têm nada a perder. 

 No quinto fragmento, o método de Zero seria inserido para fazer as personagens 

finalmente saírem do ciclo e serem reveladas. O “jogo” é proposto com a participação da plateia 

que, segundo Zero, não os enxerga ainda. No entanto, ao se comportarem como a plateia 

poderão ser descobertos. Começam as mudanças: um espaço diferente (um círculo é desenhado 

no chão) para que as ações se deem fora dele. A alteração de espaço já faz Ene sentir-se mal, 

além de permitir que Zero o alcance. Ele explica que as perseguições são constantes e todos da 

plateia vivem perseguições, estando ou não em círculo. Ene é orientado a representar, como os 

elementos da plateia fazem todo o tempo simulando uma conduta ou papel social.  

 Zero dá uma série de papéis para Ene representar, com o intuito de fazê-lo ser 

descoberto. Entram neste rol de personagens trechos de peças clássicas como A Vida é Sonho 

de Calderón de la Barca, Ricardo III, Macbeth e Júlio Cesar de Shakespeare, Os Reis de Júlio 

Cortázar e Prometeu Acorrentado de Ésquilo. Zero acaba por se aproximar de Ene que teme o 

método e faz referência a voltarem à perseguição, distância, trajetória e ciclo anterior. As falas 

de Os Reis de Cortázar, livro de estreia que recria a mitologia grega, tratam da morte e são 

interpretadas de Zero para Ene com tamanha veracidade que o perseguido se apavora e recorre 

à plateia para socorrê-lo. Com as falas de Macbeth, Ene desiste, cai e morre. Zero exulta de 

alegria por ter conseguido fazer o companheiro viver um momento fora da perseguição e crê 
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que foram descobertos, que passaram a existir. Para Zero, tudo não passou de uma encenação, 

um método para confirmar a existência e superar a perseguição, mas para Ene custou realmente 

a vida, o que Zero só percebe algum tempo depois. 

 Zero percebe que seu método falhou, mesmo que eles tenham passado a existir, o que 

aconteceu com ambos porque vivenciaram a experiência do abandono, de serem ignorados pelo 

público, de se tornarem gente comum que com suas limitações, dúvidas e sofrimentos são 

ignorados pelos outros. E se não há Ene, também não haverá Zero. A peça termina com Zero 

afirmando que tudo também está acabado para ele e que, ao empregar o método e tentar existir 

fora da perseguição, ele imaginava uma inserção social, mas a sociedade, como aquela plateia, 

não está voltada para as questões gerais, mas para as individuais que colocam qualquer um seja 

na posição de perseguidor, seja na de perseguido. 

 Este texto de Wehbi rompe com o realismo da vida brasileira imediata, na linha de Plínio 

Marcos, de querer dizer a realidade brasileira, conforme visto nos textos anteriores. A peça 

passa a ser uma espécie de reflexão sobre o teatro feita com personagens alegóricas que partem 

de um grau zero da representação. A tentativa de recuperação do realismo ocorre ao dar uma 

matéria mimética a esse esquema alegórico. A peça encaminha-se para trazer um sentido de 

que o teatro possibilita ver a condição humana, ela está no perseguido e no perseguidor e 

necessita da materialidade do teatro, ou seja, o seu realismo de base para ser revelada. 
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3.5 Vozes da Agonia ou Santa Joaninha e sua Cruel 

Peleja contra os Homens de Guerra, contra os Homens 

d´Igreja 
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3.5 As Vozes da Agonia ou Santa Joaninha e sua Cruel Peleja 

contra os Homens de Guerra, contra os Homens d´Igreja 

 

 A peça musical está dividida em dois Atos: o primeiro é composto por 13 cenas, 

enquanto o segundo conta com 10 cenas. Intercalam-se nas cenas o canto, a poesia e a prosa. 

 A primeira cena é cantada e ambientada numa feira popular, quando em meio à 

movimentação, os violeiros Azulão e Bem-te-vi surgem tocando viola e cantam que trazem 

histórias para contar, ao gosto do público. Os feirantes pedem uma que seja verdadeira e que 

poderia acontecer a qualquer um. Eles anunciam a história de uma mulher desconhecida do 

público e capaz de ser até uma santa padroeira, mas que muita gente ignora a existência. Numa 

Europa em crise, findada a Guerra que durou cerca de 100 anos, o Rei francês morreu e os 

sucessores eram inábeis para o cargo. O povo reclamava ajuda divina, uma santa que viesse 

restaurar a ordem. Eis que surge, no palco, Joana aos 16 anos de idade, cantarolando os sonhos 

de uma vida verdadeira, de guerreira que sente orgulho da terra onde nasceu. Os cantadores 

continuam a história afirmando que uma camponesa “sabichona e aguerrida” foi eleita capaz 

de salvar a França e assim termina a primeira cena. 

 Muitos séculos antes, em 1428, está ambientada a segunda cena, nos campos de 

Domremy, próximo à casa de Joana que perambula ao redor de uma árvore quando vê três 

santos, Miguel, Catarina e Margarida, descendo do céu na companhia dos anjos Leal e Dindon. 

Eles buscam por Joana e sabe-se que não é a primeira vez que se encontram: ela tinha um 

compromisso com eles que não foi cumprido e voltam buscando explicações. A menina relata 

ser vítima de deboche das pessoas porque afirma ter a orientação divina para atuar e pede para 

ser levada até o Rei a fim de cumprir sua missão com o apoio dele. Afirma ainda precisar de 

ajuda para convencer os pais que pensam que ela está enlouquecendo todas as vezes que cita os 

amigos divinos.  

 Catarina, sentada à sombra da jaqueira, acalma a jovem e garante que ela não precisa se 

preocupar com seus pais. Informam ainda que o casal de anjos permanecerá com ela e os três 

somem inesperadamente. Leal faz um treino com Joana no cajado, simulando ser um cavalo, 

quando os pais e o noivo dela entram em cena e os auxiliares dos santos escondem-se atrás da 

árvore. Começa uma discussão entre ela e os pais, pois não deseja se casar e o rapaz está ali 

para marcar o casamento. Joana afirma que tem uma missão longe de Domremy. O noivo e ela 
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discutem por causa do compromisso e a menina quase apanha do pai quando diz que Deus deu 

a ela uma missão. Uma discussão em forma de canção e poesia se desenvolve com os pais e o 

noivo afirmando que é um soldado divino, mas o pai começa a bater nela com cajado e nem 

Dindon ou Leal vêm em seu socorro, apesar das súplicas da menina. A própria mãe diz que ela 

está tomada pelo diabo e Joana resiste gritando que ninguém vai desfazer a missão que Deus 

lhe impôs. 

 A terceira cena ocorre três anos depois, em 1431, e é o interrogatório a que é submetida 

Joana, então com 18 anos de idade, vestida com roupas masculinas. O processo está dividido 

em três fases: interrogatório, acusação e condenação. Em cena estão Pedro Cauchon, bispo que 

presidirá a sessão, e que pede a entrada da acusada Joana ou Santa Donzela. Ela pede um 

defensor e também diz querer saber o motivo de seu julgamento. O bispo afirma ser a jovem 

exigente e intransigente e que vai ser julgada pela sua própria fé. Joana diz que sua fé já foi 

provada em batalha, não dando maiores detalhes sobre suas visões. O julgador pergunta seu 

nome, se tem fé e manda-a rezar o Pai Nosso, o que ela se recusa pois só faz isso em confissão. 

Diz ainda que só aceita ordens de sua “Santa Visão”. O bispo, percebendo a altivez da jovem, 

pergunta a ela se há algo que ele possa fazer por ela e quando esta pede a retirada das correntes 

das mãos, pés e pernas, tem se pedido negado. 

 Em prosa, a quarta cena começa no Palácio de Charles, em Chinon (1428), com o 

proprietário e uma dama da corte brincando de amarelinha. Também em cena estão La 

Tremouille, Regnault e Yolanda, que lê uma carta ameaçadora de Bedford, regente da 

Inglaterra: “Se você, Charles, que se diz Rei de Bourges, insiste em se apossar do Reino que de 

fato pertence à Inglaterra, pilhagens e matanças ocorrerão por tua própria culpa. Você devia 

envergonhar-se em recorrer à ajuda de uma mulher perdida e desgraçada, que além de ter a 

ousadia de se vestir como homem, é uma pérfida dissoluta!” (p. 163). O Rei afirma não conhecer 

Joana. Yolanda esclarece que, mesmo que não queira, o Rei vai conhecer a mulher que o 

defende e que garante ser ele o legítimo herdeiro do trono, a quem ela recebeu a missão divina 

de coroar.  

 O General La Tremouille e o Arcebispo e Chanceler Regnault de Chartres estão 

presentes para tratarem da aproximação da autoridade com Joana, numa ação estratégica para 

incrementar o exército que já teve inúmeras baixas. Ela é uma pessoa de forte influência junto 

ao povo que poderá se unir ao Rei no combate. Ele faz considerações com os conselheiros sobre 

o perigo que a jovem de 16 anos pode representar com este perfil, mas eles estão seguros de 
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que Joana não será ameaça se bem vigiada, tendo uma missão de levar mantimentos a Orleans. 

Convencido pelos conselheiros, Charles termina a cena reclamando de sua ruína financeira. 

 A quinta cena é cantada e Joana está a caminho de Chinon com seus dois anjos. Eles 

falam sobre a ausência de recursos para a viagem e temem que a corte não os receba, mas em 

meio a tantas questões colocadas pela comitiva, Joana abre os braços ao céu, em oração, e 

afirma que Deus será o provedor das necessidades e dará forças a eles para convencer o Rei. A 

comitiva encontra Pasquerel, o capelão enviado pela corte, no final da Cena. 

 Os versos da cena seguinte serão declamados no interrogatório em 1431, quando 

Cauchon fica sabendo que Joana, mesmo prisioneira, ainda tem as visões dos santos. Ela afirma 

que São Miguel, no dia anterior, apareceu-lhe e criticou o bispo interrogador como alguém que 

não sabe o pecado que comete ao julgar aquilo que é a vontade de Deus: “esse bispo se arroga 

/ a querê sê teu juiz, / porém não sabe o pecado / em julgá o que Deus quis, / um bispo que 

nunca sabe /onde mete seu nariz!” (p. 165). Insultado, tenta de toda forma conseguir 

informações de Joana sobre a descrição do rosto e corpo do santo, depois de perguntar se ele 

falava em inglês. Ela rebate todas as perguntas afirmando ser um santo que só fala francês e 

que estava plenamente vestido na aparição. 

 Prosa e verso misturam-se na sétima cena, no palácio em Chinon, em 1428, quando 

Charles tenta enganar Joana e se esconde entre os elementos da corte, colocando Regnault no 

seu lugar de Rei. Ela percebe imediatamente que não se trata do Rei por não ser condizente com 

a descrição feita por Pasquerel. Além disso, ela vai até ele e faz a reverência a sua autoridade. 

Todos dizem se tratar de um milagre e ela explica a Charles que viu uma luz divina sobre a 

cabeça dele, descobrindo tratar-se do Rei. Envaidecido, ele reconhece que a visionária é alguém 

muito lúcida e manda a jovem imediatamente para Orleans. Seus conselheiros informam que 

ela vai passar por algumas instruções e formalidades, como o interrogatório sobre sua castidade, 

para que ela possa seguir em missão. Extremamente avessa a essas formalidades, ela entra em 

conflito com as autoridades: garante não ter que comprovar a virgindade e demonstra sua 

habilidade com as armas. Os versos que ela diz, em linguagem chula, escandalizam as 

autoridades, mas garante que este vocabulário faz-se compreender pelo povo que pode ajudar a 

salvar a França. Yolanda e Pasquerel terminam a cena comentando o temperamento de Joana. 

 Em 1431, Bedford, autoridade inglesa, questiona Cauchon furiosamente sobre a 

combinada condenação de Joana na abertura da terceira cena. Se tudo está acertado e foi muito 

bem pago pelo governo inglês, por que se demora tanto para queimarem a jovem? Ele dá uma 
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ordem: “Pela última vez, senhor bispo, condene-a ou cessaremos os privilégios que a Inglaterra 

concede à Igreja!” (p. 169). O religioso persigna-se e diz que seja feita a vontade de Deus. 

 Na cena seguinte, cantada, Joana está às margens do Rio Loire, em 1428, com sua 

comitiva de soldados, Pasquerel, os anjos e animais, além dos alimentos. Ultrapassar o rio é o 

último obstáculo para chegar a Orleans, mas o vento não está favorável a eles. Joana promove 

um milagre e muda a direção dos ventos, sendo assistida por Pasquerel que crê que ela tem 

parte com satanás e afirma ter necessidade de avisar a corte, mas antes mandará instruções a 

Dunois. 

 Os versos da décima cena serão ambientados num campo próximo a Orleans, por 

ocasião do Natal, quando um soldado americano se aproxima do francês e eles conversam sobre 

as injustiças deste posto, uma vez que os soldados se matam e os generais é que carregam as 

medalhas vitoriosas. Ele pede ao francês que consiga dois violeiros animados emprestados para 

o comandante inglês. A conversa acaba com o francês falando que o bem é feito pela heroína 

Joana, que é esperada como santa para resolver a situação em Orleans. O inglês comenta os 

xingamentos de seu comandante contra ela, mas o francês garante que se trata de uma santa. 

Despedem-se desejando feliz Natal. 

 Na sala do processo, em 1431, está ambientada a décima primeira cena, em versos, com 

Cauchon interrogando Joana. Ele diz a ela que é preciso submeter-se à Igreja, mas a jovem 

revela as mazelas que a impedem de fazer isso e por ter especificado os problemas (“Tua Igreja 

me apavora / e me faiz pensá assim: / Deus num quis confiá nela, / falo direto pra mim 

(Inquirindo) / Entonce agora responda: / pru que toda essa onda / de padre vivê se casando, / as 

freiras sassaricando, / as esmola aumentando, / e o dinheiro do povo sumindo?”) provoca a ira 

de Cauchon que destila uma série de impropérios contra Joana. 

 A mistura de prosa e verso presente na décima segunda cena, com o fim da travessia do 

Rio Loire, traz Joana abandonada pelos soldados. Ela grita chamando-os de volta quando 

encontra diante de si o comandante Dunois. Ele agradece o trabalho de Joana e informa que sua 

missão está cumprida, pois os mantimentos chegaram aos soldados em Orleans. Ela retruca que 

não pode ser assim, que não foram estas as orientações da corte, mas o comandante consegue 

convencê-la mostrando uma carta de Pasquerel que ela se nega a ler por ser analfabeta. Dunois 

garante que trará os soldados de Joana de volta assim que ela aceitar entrar na cidade para 

receber as homenagens. Ela vê que não tem alternativa e entra abatida, certa de que precisará 

de proteção. 
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 A última cena do primeiro ato está subdividida em oito cenas pequenas que envolverão 

o interrogatório e a sublevação de Joana em Orleans. A primeira divisão traz os soldados francês 

e inglês, no mesmo lugar, comendo em fartura e agradecendo a Joana a provisão trazida aos 

soldados. Em seguida, numa praça em Orleans, Joana discursa inflamadamente contra o 

governo que não reconhece ser ela eleita de Deus e a engana, como acabou de acontecer. O 

povo revolta-se contra o governo vigente e pede ajuda a Joana, o que ela promete fazer, sendo 

em seguida ovaciona pelo povo.  

 A peça transfere para a cena do interrogatório com Cauchon ajoelhado, rezando, e em 

seguida levantando-se inflamado contra Joana num discurso de que ela foi conduzida pelo diabo 

até os 19 anos de idade e que seus elementos como escudo pintado e roupa de homem 

demonstram que ela é uma bruxa. As justificativas que apresenta são todas aceitáveis para os 

sonhos e fantasias de uma menina camponesa de seu tempo, tudo era do campo da imaginação 

e do sonho, nunca da bruxaria.  

 O quarto pequeno trecho é na praça em Orleans, com o governador Gaucourt ordenando 

Dunois a calar Joana. Ele se encaminha para falar-lhe e explica que o governador quer que ela 

deixe as condutas que vem apresentando de levante do povo contra as autoridades. Joana se 

revolta com o que ouviu e garante que não tem em Dunois um amigo pois ele não devolveu os 

soldados e ainda briga com ela. No interrogatório, pequena cena seguinte, Cauchon pergunta a 

Joana quantas pessoas ela matou, o que é prontamente respondido considerando Deus como 

autor e o único capaz de tirar a vida. No pátio em Orleans, a jovem dorme e um alto estrondo 

faz com que ela acorde, com o auxílio de Dindon. Anuncia-se o ataque inglês, o começo da 

guerra e a corajosa levanta a espada e o estandarte entusiasmadamente.  

 Na sétima pequena divisão, a seguir, Gaucourt manda Dunois prender Joana, pois 

garante ter sido ela quem provocou o estrondo e iniciou o conflito. O comandante diz que é 

quase impossível porque o massacre já deve estar em ação. O governador lamenta, pois era o 

momento de negociar a paz e Dunois afirma que mandou soldados à frente para tentar evitar 

que muito sangue seja derramado inutilmente. Por fim, Joana chega a cavalo no campo e os 

soldados inglês e francês falam sobre ela. A heroína rebela-se contra o inglês e começam um 

duelo. Joana é quase atingida, mas grita pelo apoio do soldado francês. Ele mata o inglês e vai 

rezar em seguida, quando Joana o repreende e avisa que é chegado o momento da luta. O 

soldado diz não saber quem seguir: se o governo que pede a paz ou Joana que pede o conflito. 

Ela chega a bater no soldado que sai de cena aos gritos e com o apoio de seus anjos anuncia o 

início da peleja contra os homens de guerra e contra os homens d´igreja. 
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 O segundo ato começa em 1429, com os dois violeiros da cena inicial do Primeiro Ato 

no palácio de Charles que está acompanhado por Dindon e Leal, sem saber, pois eles só são 

percebidos por Joana. Os violeiros cantam a atuação da heroína que vence as batalhas, mas as 

honras são dos generais. Há uma intenção de ataque a Paris, dependente de provisões 

financeiras e soldados. O Rei comenta que a jovem será enviada para a retaguarda devido a suas 

ações sem seu consentimento e os anjos invisíveis em cena promovem uma vingança zumbindo 

em seus ouvidos e deixando-o descontrolado, o que ele atribui a uma praga da donzela. 

 A segunda cena mistura verso, prosa e canto, nos arredores de Paris, quando Joana é 

atingida por uma flecha no ombro. Depois de fazer um discurso de ódio aos franceses que se 

aliaram aos ingleses, ela cai e é acudida pelos soldados. Dunois fala com ela e suplica que não 

se entregue nem o deixe. Pasquerel deseja que a heroína morra, pois imediatamente coloca uma 

vela na mão da jovem e começa as preces de extrema unção. No entanto, ela acorda atenta e 

afirmando que está muito cedo para morrer. Levanta-se e coloca a arma em punho, mas o 

capelão tenta impedir que ela siga. A resposta rebelde vem com palavras de baixo calão, 

justificando que tudo o que faz é pelo bem do Rei, mas o religioso desta vez é implacável: 

afirma que regressa para relatar a insubordinação da jovem e fazê-la voltar à casa paterna onde 

deverá assumir o modelo de vida a que renunciou no primeiro ato. Ao tentar alcançar Pasquerel 

que saiu com a comitiva, Joana fraqueja e é apoiada por Dunois que a protege. O clima é 

romântico entre eles. Entre a colheita de flores que são despetaladas e jogadas sobre o corpo de 

Joana, deitada no gramado, a aproximação entre eles é tamanha que Leal entra em cena e 

impede o enlace, lembrando que a perda da castidade fará com que a jovem perca a força de 

lutar. Ela se levanta rapidamente e avisa a Dunois que ele deve ser o primeiro a chegar ao 

palácio a fim de limpar sua imagem que será comprometida pelo capelão. O comandante sai 

em disparada e pede à jovem que espere por ele. 

 Na terceira cena, em prosa, Charles recolhe-se ao quarto com Yolanda. O Rei está muito 

gripado e não para de espirrar, justifica seu estado de saúde como uma praga de Joana, pois 

além da gripe tem uma forte disenteria e o pé quebrado. Atribui os problemas a um feitiço, pois 

todas as vezes que tenta impor algum limite à jovem, ele tem sua vida limitada igualmente. 

Conta com o apoio de sua sogra, Yolanda, que o informa sobre os próximos passos: com a 

influência da jovem sobre toda a nação, chegou a hora de ter um plano e que ele ficará a cargo 

do Conselho Real. Não poderão se voltar contra Joana, pois ela é influente, mas uma situação 

será construída para que ela seja colocada em segundo plano: Charles agraciará a jovem e sua 

família com um título de nobreza e no mesmo dia Yolanda anunciará uma nova visionária mais 
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conveniente para o Rei, pois ela apregoa a paz que ele tanto deseja. Neste momento, Charles 

deverá abençoar a ida de Joana em batalha para Compiègne, como ela tem desejado nos últimos 

tempos. E a cena termina com Charles pedindo maiores explicações a Yolanda que afirma que 

os fatos serão seus próprios narradores. 

 A quarta cena ambienta-se em 1431, na fase de acusação do julgamento. Sozinha e 

revoltada com o desprezo do Rei, Joana está sob as maldades de Cauchon que não mede 

esforços para apavorá-la. A acusação começa indicando a vestimenta inadequada, o que Joana 

rapidamente retorque, pois Deus deu diferentes proteções aos animais. Em seguida, ele a acusa 

de não manter a castidade, pois nas tropas estava cercada por homens. Ela responde não ser 

inferior a nenhum homem na luta pela sua França. Cauchon acusa-a de tentar o suicídio que é 

contra as normas da Igreja e ela rebate que buscou, ao se lançar na escadaria do castelo de 

Beu´voir, a liberdade e que faria isso quantas vezes fosse preciso. Por fim, ele manda que ela 

desista da peleja contra os homens de igreja e de quartel, mas Joana reafirma se manter na briga 

e não se submeter à Igreja cantando novamente a canção do primeiro ato, quando ela se 

identifica com as lutas que traça por serem desígnios divinos. O inquisidor vocifera que basta 

e que não há o que fazer pois a sentença ela mesma assinou demonstrando seu desejo de morrer. 

 A cerimônia de enobrecimento de Joana e seus pais é o tema da quinta cena, que mistura 

prosa e verso. Ambientada no palácio de Charles, em 1429, há um clima festivo e Dunois está 

presente, ao lado de Yolanda, ouvindo os planos de liberação do ataque a Compiègne após o 

ritual. Não haverá nenhum provento financeiro da parte do Rei para ajudar a jovem. Dunois se 

preocupa com ela, pois sabe que as recompensas que ganhou não sustentam mais do que 100 

mercenários em tropa e, dadas as restrições, é capaz de ir combater sozinha, o que seria suicídio 

certo.  

 Dá-se a entender que Dunois não sabe que tudo é parte do plano de Yolanda para afastar 

Joana do reino. Os anjos estão presentes e Leal garante ver problemas futuros neste 

enobrecimento. Charles inicia reconhecendo a atuação da jovem e termina por conceder o título 

De Lys para eles. Os pais ficam orgulhosos e sustentam a mentira de que sempre acreditaram 

no potencial da filha. Aproveitando-se da situação, eles fazem pedidos à filha para viver na 

mais absoluta mordomia. Enquanto seus pais falavam, Joana é avisada pelos anjos o que estava 

se formando contra ela naquele espaço. Logo em seguida ela é apresentada à suposta visionária, 

Catarina La Rouchelle, já que agora, como nobre, conhecerá muitas pessoas influentes. O 

embate entre as duas não demora a acontecer: a novata desdenha de Joana e pede-lhe uma prova 

de poderes. Com o auxílio dos anjos ela movimenta a coroa da cabeça de Charles pairando um 
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intervalo de tempo sobre a sua e depois sendo devolvida à autoridade. Quando exige que a 

oponente faça o mesmo, os anjos também atuam retirando a coroa e a peruca da cabeça do Rei, 

jogando a peruca ao chão e demonstrando que não se trata de uma visionária autêntica. 

Ofendido, ele manda prender Rouchelle.  

 Yolanda despede-se de Joana, informando-lhe que tem autorização para seguir para 

Compiègne e que os reconhecimentos recebidos, agora como nobre, serão suficientes para 

comprar as armas. Saem todos, até os anjos, e Joana fica só com Dunois. Ele pede a ela que 

abandone a ideia de seguir para esta batalha, mas a heroína não abre mão da ida para o combate, 

mesmo sem provisões. 

 A sexta cena mistura prosa, verso e canto e está dividida em três momentos: o real, de 

condenação; o de transferência para a memória e sua imaginação e, por fim, o regresso à 

realidade. Na primeira subdivisão, Cauchon lê um documento em que está determinado que 

Joana mentiu sobre as visões e, por isso, está condenada à morte na fogueira. Ela tem uma 

reação de horror e garante que Deus a inspirou, mas que ela não tem culpa.  

 Inicia-se o momento de desespero da jovem, com a transferência dela para a corte de 

Charles, em que assiste Dunois chegando com a notícia de sua captura e pedindo que se pague 

o resgate pela vida de Joana. Tanto Yolanda como Tremouille e Regnault afirmam que a corte 

nada pode fazer por ela e que é bom que a nação tenha sua heroína na figura de Joana. Dunois 

ajoelha-se diante do Rei, tem os braços presos e água derramada sobre suas mãos. Charles 

indica que ele lave as mãos sobre a vida dela, como eles já fizeram. Joana vê isso e vai se 

afastando da corte.  

 Sua próxima visão é em Domremy, em frente à casa de seus pais. Ela suplica a ajuda 

deles, no campo da imaginação não pode ser ouvida, mas a mãe sente que ela precisa de ajuda. 

Tenta convencer o marido que precisam ajudar a moça, mas ele não permite. Desesperada, ela 

levanta os braços aos céus pedindo ajuda. Começa a ouvir sua própria voz vinda da árvore de 

sua infância, onde encontra algum conforto, mas em pouco tempo ela revela que será preciso 

negar tudo o que sempre defendeu para conquistar a salvação. Volta à sala da condenação, à 

realidade do processo. Agora ela vê que não há saída e renega tudo o que o inquisidor disse 

para não ser morta. Na esperança de ser liberta, é surpreendida com a prisão perpétua como 

penalização, recolhida de volta à cela horrenda em que vivia. 

 É nesta cela que está ambientada a sétima cena, em canto e verso, com o pavão 

misterioso que no Primeiro Ato conduziu os santos de volta ao céu descendo com eles e o anjos 
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para o ambiente nefasto, mas não adentrando a cela. Joana contorce-se no chão de medo e culpa 

enquanto eles cantam. Conversam sobre a atitude dela de renegar tudo o que tanto defendeu. 

Ela assume sua culpa e responsabilidade e os anjos indicam que se ela quiser ser perdoada, não 

deve se intimidar: é retirar a declaração e ser condenada na terra para alcançar todas as glórias 

do céu. Os santos garantem que tudo se resolverá e que ela será protegida de Deus, como é o 

costume. Com a chegada da Inquisição, Joana retira a promessa e justifica que a Igreja também 

a enganou quando não a libertou. O inquisidor perde a paciência, manda que os guardas a 

prendam à força e mostrem os instrumentos de tortura.  

 A próxima cena, em 1431, mistura prosa e canto com Cauchon proferindo a sentença 

final contra Joana que se encontra amarrada ao poste de um patíbulo. Dois grupos estão no 

palco acompanhando as chamas subirem: um leva flores e está vestido de preto, lamenta a morte 

da heroína; o outro são figuras do povo que levam lenha para a fogueira e acatam a sentença 

com agressividade contra Joana. Eles cantam, cada um em sua posição, o lamento do primeiro 

e a censura do segundo. 

 A nona cena é ambientada numa feira popular e marca uma passagem de tempo, mesmo 

com a jovem no patíbulo, ao fundo, e sobre ela uma luz vermelha que fica até o fim da peça. 

Os violeiros Azulão e Bem-te-vi atuam na cena de canto e verso e nela também está presente 

um teatrinho de fantoches, onde se dará a reabilitação de Joana. Eles revelam que o tempo 

passou e Charles foi aclamado Rei, mas a sombra de Joana nunca o deixou: os anjos vivem 

perturbando e pressionando-o para reabilitar a heroína. Arrastado em cena pelos anjos que o 

chamam de bastardo, o Rei coloca-se na posição no teatrinho enquanto os violeiros convocam 

o povo a assistirem a versão deles, verdadeira e definitiva, e oferecem folhetos da peça que será 

encenada para quem quiser comprar e ajudá-los. 

 A última cena traz uma mistura de prosa, verso e canto, além dos tempos e espaços: 

1425, 1431, 1455 e atualidade; o processo de reabilitação em cena, a feira, a árvore e a fogueira. 

Começa-se com a reabilitação, 25 anos depois da morte da heroína, na catedral Notre Dame de 

Paris. Estão ali, representados por mamulengos, o inquisidor Bréhal, o prelado Isambart, 

Charles, Zabé, a mãe de Joana, alguns guardas e prelados. A jovem está ao fundo com a luz 

vermelha conforme indicado na cena anterior e, num canto do proscênio, a luz azul sobre a 

jaqueira, a árvore da infância. Começam a cerimônia com Bréhal lendo o documento de abertura 

da reunião: o grande Rei Charles convocou todos para a reabilitação de Joana vitimada por uma 

injusta morte, após tanto fazer pela França e pelo próprio Rei. A primeira a entrar em cena é a 

mãe de Joana, Zabé, já muito velhinha e sofrida. Ela é apresentada por Isambart ao público e 
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pede que justiça seja feita em relação à morte de sua filha. Tem uma visão da infância quando 

a filha brincava aos pés da jaqueira. Voltando à realidade do processo, pede que Deus devolva 

sua filha, desmaiando logo em seguida.  

 O inquisidor e o prelado inflamam o público a clamar por justiça, comentando o 

sofrimento materno e o bom coração da heroína. Enquanto isso, Charles, Bréhal e Isambart 

comentam a cena da morte na fogueira e a pomba branca que de lá voou, partindo das cinzas 

de Joana, em direção a Charles coroando-o Rei. Neste momento a jovem da fogueira grita por 

Jesus. Mais uma vez Joaninha se assusta com a voz e as falas do tribunal e abraça a jaqueira 

pedindo que ela a oriente sobre a situação enquanto, mais uma vez, a voz da condenada grita 

por auxílio de Jesus. O tribunal permanece exaltado e a menina relata que recebeu da jaqueira 

a informação que é chegada a hora de partir. A sentença final é lida com empolgação pelo 

inquisidor determinando abolido e renegado o processo de Ruão, em 1431, que vitimou a 

heroína da França e o povo aplaude com alegria enquanto o pano do teatrinho é fechado.  

 Volta-se, portanto, para a cena da feira do primeiro ato com os violeiros fazendo um 

cordel. A menina Joaninha também está em cena e vai se encaminhando para o centro. Os 

cantadores fazem o seu número e contam que os algozes de Joana depois iniciaram seu processo 

de beatificação, que culminou com a canonização. Ao fim, tentam vender os folhetos de “Santa 

Joaninha e sua cruel peleja contra os homens de guerra, contra os homens d´Igreja”, uma 

história de suspense e lenda de guerreira. A menina, em cena, pega um folheto e se assusta ao 

ver nele a jovem que está ao fundo, na encenação da fogueira. Joaninha aproxima-se de Joana 

e elas alternam a cantoria da música já cantada por ela nos primeiro e segundo atos, em que 

afirma não querer outra vida senão a que tem como guerreira. Encerram suas vidas abraçadas 

na fogueira. 

 Nesta peça, encontra-se uma figura feminina andrógina, vestida como homem, e muito 

importante que luta “contra os homens”. A questão do homossexualismo fica mais evidente 

neste texto do que em outros. Timochenco Wehbi não acolhe em seu teatro o universo 

autoritário e masculino, mas mescla vários elementos e constrói uma poética de ecos. O que se 

vê em Vozes da Agonia é que a questão de classe é superada pela de gênero e que se encaminha 

para o homossexualismo, curiosamente condenado na obra. 

 Vozes é desdobramento de Zero a Ene ao tratar de matéria histórica usada para promover 

um teatro como drama humano. Ambas as peças demonstram que o autor busca referência no 

arquétipo, ligando-se à fantasia para releitura do mito adaptada para a realidade nordestina. A 
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fantasia é paródia de drama histórico e traz uma influência do universo brechtiano por ser um 

teatro narrativo, com dois narradores nos extremos do palco. No entanto, vale pontuar que não 

é teatro brechtiano porque não dá uma dimensão de classe: Brecht transformaria o que é mito 

em uma dimensão de classe. 

 Assim como acontece com Zero a Ene, a peça traz a ideia da representação dos homens 

perseguidos, com a defesa de uma Joana perseguida, com sua inocência sacrificada. Vê-se um 

teatro popular, na chave do popular, do cordel. Outra questão já vista na obra e que se reforça 

neste texto é a música. As obras anteriores foram marcadas pela música, pelo espetáculo 

circense e pelo teatro de revista. Com Vozes isso se torna um gênero em sua obra e estabelece 

uma característica que levará ao musical. 
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3.6 Curto-Circuito 

 

 A peça está dividida em nove cenas. A ação dramática ocorre em 3 planos: P1 (1980, 

tempo atual), P2 (fim de 1963 e início de 1964, memória de Kim) e P3 (atemporal, fantasias, 

devaneios e sonhos de Kim). No elenco, composto por quatro atores que viverão o grupo de 

amigos e o pai de Kim e Professor Cardoso, além duas atrizes de idades diferentes: a mais velha 

interpretará Evangelina, Divina e Soraya e a outra será Celinha, Soledad, Polaca e Stella Maris. 

As mudanças de planos são delimitadas por luz e som. Em cena, além de poucos elementos 

para caracterização de personagens (banquetas, máscaras, fantasia, lança-perfume, revólveres), 

todos os atores devem permanecer mesmo que não participem da cena. Ao final, todos os atores 

farão diversos papéis. 

 A primeira cena está no tempo passado (P2) com Joaquim (Kim) e uma pequena caixa 

em mãos que pertence a sua mãe, Evangelina. Severa, ela esconde o que há na caixa e eles 

começam a discutir devido à curiosidade do filho em saber o que é. São interrompidos pelo pai, 

Antônio, que deveria estar repousando, segundo a mulher. Kim informa que já está de saída 

para um encontro e o jovem é transferido para o presente (P1) quando rememora um tempo de 

espera e medo, declamando “Aquele pavor que me guia pelas ruas desta jovem cidade 

envelhecida... perambulando atrás do sono...” (p. 206). No tempo P3, Celinha continua: “... que 

me faça grudar num lençol...” e o texto é dividido entre ela e Kim que, ao fim, volta para a P2 

pedindo explicações para o Professor Cardoso sobre ciências exatas. O mestre faz uma 

explicação de Física exemplificando com o curto-circuito e demonstrando que ele estabelece 

ligações entre dois pontos diferentes, num mesmo circuito elétrico, como acontece com as 

pessoas. A fala do professor é encerrada com: “Pense bem e você mesmo encontrará a resposta” 

(p. 206). 

 Imediatamente em seguida, no P2, Kim se encontra com Celinha. Eles mantêm um 

relacionamento escondido e o rapaz pressiona para que ela assuma para os pais e o namorado 

que não vai mais ficar com Beto. Kim chega a dizer que vai falar com eles, caso ela não tenha 

coragem, mas ela o impede, afirmando que a situação é complexa e que precisa de mais tempo. 

Eles discutem e terminam a cena arrancando a roupa e fazendo amor. Na P3, a mãe de Kim dá 

ordens ao filho para se agasalhar porque está frio, o que ele atende sob protestos e seguem para 

a P1 em que continuam a discutir.  
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 No P3, na Praça da Matriz, estão os quatro amigos reunidos, Kim, Val, Beto e Guto, a 

um mês de terminarem o Científico, discutindo sobre as provas finais. Kim, que convocou o 

encontro, quer conversar sobre a separação que a formatura trará. Pretende continuar 

escrevendo poesia e viajar o mundo, diferente dos amigos que farão curso preparatório para o 

ensino superior na capital. Mesmo com os amigos cobrando que ele tenha uma profissão, Kim 

diz não se importar, a não ser com os amigos de quem vai se separar. Val termina brincando e 

dizendo que ele é um pobre Pierrot tristonho. 

 Transfere-se para a P2 com a retomada da cena do encontro com Celinha. Ela está se 

vestindo e dizendo que a relação sexual desta vez foi diferente, que ela sentiu como se estivesse 

sendo possuída por uma luz ou algo intocável e compara Kim a um Pierrot triste, indeciso e 

apaixonado. Afirma estar preocupada com o que vai acontecer e, como solução, se afastará por 

um tempo de Kim, saindo de cena e pedindo que ele entenda.  

 Voltam para a situação da Praça, no P3, e Kim e Val declamam a poesia ensinada pelo 

professor de português sobre Pierrot. Os amigos aplaudem e “batizam” alcoolicamente o jovem 

como Pierrot, derrubando cerveja em seu corpo. Volta-se para os amigos, rasga uma cédula de 

dinheiro em quatro partes e entrega as outras três para os amigos, pedindo que escrevam nela a 

data e o local do encontro. Beto, Val e Guto perguntam quando, onde e qual encontro. Em 

seguida, entram em P1 com Kim convidando para o encontro do grupo, a fim de mostrar que 

eles nunca se esqueceram e que têm muito a compartilhar. Entra Celinha, no P3, pedindo para 

Kim não insistir em procurá-la, até que a situação esteja resolvida. A primeira cena é encerrada 

em P2 com Kim e seu pai tendo uma conversa sobre a doença do pai e a incompreensão da mãe 

de Kim, quando Kim pede para o pai olhar em seus olhos e este questiona sobre o futuro do 

filho. Entra Celinha perguntando o que será dela e dele, Pierrot. 

 A segunda cena começa no Bar do Elias, em P2. Os amigos discutem sobre a greve no 

colégio, que não é motivada pela expulsão do Professor Cardoso, mas pelo autoritarismo da 

professora de filosofia Divina. Kim convence os amigos a aderirem à greve, que eles apontam 

como arriscada para o último ano do Científico. Toda a classe já aderiu e faltam apenas José 

Roberto, Valter e João Augusto aceitam participar. Kim empolga-se e diz que Divina é o 

começo de muitas mudanças que eles farão. Neste momento, o Professor Cardoso, em P3, 

explica a Kim que, como ele, o jovem está muito só e que um indivíduo só não faz a revolução. 

No P1, Kim dialoga com o Professor e diz que não pode perdê-lo e pergunta o que precisa para 

ajudá-lo. Agora é o pai, em P3, que aconselha Kim a ter cuidado e não se afobar como acontece 

a um jovem de 18 anos, mas pensar antes de agir. Ele responde, em P1, que a idade não o 
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impede de raciocinar com clareza. Já a mãe, enérgica, em P3 afirma que o raciocínio do filho é 

muito perigoso e que ele tem sofrido influência de alguém que ensina estas “bobagens” ao 

jovem. Já Celinha apoia Pierrot e diz que o que a conquistou é justamente ele pensar diferente 

das pessoas mesquinhas.  

 Kim volta para a reunião do grupo, em P2, e Val e Guto se despedem. Ficam Kim e 

Beto, que demonstra estar muito chateado com Celinha. Ele revela que descobriu que a 

namorada não é mais virgem e pergunta a Kim, que é amigo dela, se ele sabe de alguma coisa. 

O jovem fica com medo que o amigo descubra a traição e defende Celinha. Por fim, acabam 

discutindo e Beto manda Kim embora.  

 Em P1, Kim confessa a culpa por não ter contado para Beto sobre o relacionamento dele 

com Celinha. Ele tenta justificar dizendo que não sabia que ele a amava tanto, já que vivia 

fugindo de tudo que o pudesse aprisionar. Em P3, Beto revela sua trajetória com dificuldades 

para se estabelecer como advogado, o casamento com uma mulher honesta e as filhas, enfim, 

uma trajetória de sucesso. Volta Kim, no presente, dizendo que não consegue reconhecer Beto 

como um homem sério e responsável. E Celinha, em cena atemporal e desesperada, pede a Kim 

que não escreva mais nem a procure por enquanto, pois seus pais desconfiam de algo. 

 A terceira cena ocorre em sala de aula, nos anos 60, com a professora Divina explicando 

Descartes para os jovens a partir da citação “Penso, logo existo”. Kim afirma não concordar e 

começam uma discussão. Ela pergunta, de forma ameaçadora, aos colegas se eles discordam e 

todos negam. Depois é a vez de Kim apontar que a existência ocorre antes do pensamento, 

subvertendo ou invertendo o pensamento do filósofo. A discussão vai evoluindo e se 

encaminhando para a revelação que ela sabe sobre a greve. Muito nervosa, interroga os amigos 

de Kim sobre o movimento e eles tentam negar o fato. Então ele toma a palavra diz que ela 

deveria estar aposentada e a ofende com palavrões, o que a motiva a lançar um apagador contra 

ele, que sai da sala. Em P1, Kim atende a um telefonema identificando-se e perguntando quem 

é. Do outro lado, Celinha disfarça a voz e diz que não é ninguém. 

 A quarta cena acontece no cinema, algumas horas depois, com os amigos comentando 

com Kim que ele acabou por prejudicar toda a turma na discussão com a professora. Ele critica 

a submissão dos amigos e diz que eles podem e devem mudar a situação. Beto afirma não entrar 

em atrito por querer passar de ano e receber o diploma e Val diz que na faculdade não será 

diferente, o que aborrece Kim que crê nas mudanças. A sessão de cinema é iniciada e a estrela 

do filme é Brigitte Bardot. Há cenas censuradas no filme e os jovens continuam a discutir sobre 
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a situação de acomodamento. Val diz a Kim que ele está descontando nos amigos o fato de a 

greve ter declinado e eles discutem. Val garante que vai ser um grande engenheiro, carreira com 

a qual sonha desde menino, e Kim não ter um sonho ou plano não justifica seu comportamento. 

Irritado, ele deixa o grupo e vai sentar do outro lado. Os amigos ficam, divertem-se com as 

cenas de nudez do filme.  

 No P1, Kim demonstra arrependimento por não ter suportado o fardo dos 18 anos e a 

cobrança de ter sido muito romântico nesta fase da vida. Já o Professor Cardoso, em P3, aponta 

que os poemas de Kim precisam refletir sobre as inquietações do jovem de forma mais direta: 

“seus poemas devem participar da realidade em que você vive, deve criticar esta realidade” (p. 

214). Em P2, a mãe revolta-se com a expulsão do filho e ele volta, no presente, concluindo que 

devia ter se calado naquele tempo para não precisar ser rememorado com tanta dor. 

 A quinta cena é no baile do clube da cidade, com a lady-crooner Soledad encerrando 

seu número e sentando-se na mesa dos jovens, a convite de Beto, onde recebe uma proposta de 

programa enquanto Kim chega. Ao cumprimentá-lo, Soledad afirma que sentiu algo estranho 

em sua mão e revela que lê a sorte. Saem e os amigos ficam na mesa, quando Guto questiona 

Beto se ele dançaria com Celinha, mas o jovem revela que terminou com ela por ter mau hálito. 

Guto fica na mesa, enquanto Beto e Val saem para paquerar. No jardim do clube, Soledad 

afirma a Kim que a poesia sempre será parte de sua vida e encerra bruscamente o que revelava. 

Ele insiste e ela diz que vê seu sofrimento por causa de uma mulher, que ainda trará muita dor. 

Eles são interrompidos por Guto.  

 Soledad passa ao P3 e afirma a Kim que voltará e revelará muitas coisas para ele sobre 

as ligações que ele estabelece com as pessoas, a ponto de se romperem em curto-circuito. Em 

P2, o Professor Cardoso explica a ação do curto-circuito que gera escuridão, enquanto o jovem 

demonstra curiosidade sobre o tema. Volta à cena com Guto perguntando se ele está bêbado e 

onde está a mulher, que Kim revela ter desaparecido. Eles conversam sobre a intenção de Guto 

de conquistar Vitória Régia, mas também seu medo por não saber dançar, não a agradar e uma 

série de inseguranças. A revelação das agressões físicas que sofre do pai choca Kim e o pedido 

de Guto sensibiliza-o: pede ao amigo que peça perdão à professora Divina para que ela não 

prejudique a turma, pois se ele for reprovado o pai voltará a espancá-lo. 

 Em flashback, Kim rememora, em P1, o estado de pavor do amigo trêmulo ao falar da 

violência sofrida. Em seguida o P3 traz um Guto, dentista, bem colocado na vida como alguém 

que tem tudo o que sempre sonhou e nunca encontrou dificuldades, sendo a vida muito simples 



121 
 

de ser vivida e os sonhos, concretizados. Todos em P2, Beto chega e chama os amigos para se 

divertirem com as meninas no salão. No bate papo, Guto diz que Beto dançou com Celinha e 

ele desdém da moça, o que deixa Kim aborrecido. Antes de iniciarem uma discussão, Beto 

afirma que não vai aguentar bronca de ninguém porque já tomou umas “boletas”, droga 

conseguida com o amante de Val, o doutor Osvaldo. Todos se surpreendem com a revelação do 

amante, feita por Beto. Val chega e concede uma dose da droga para Guto conquistar Vitória 

Régia. O efeito é bem rápido e ele sai deixando os três amigos. A conversa se encaminha para 

Kim gostar ou não de mulher e termina em discussão, com Beto segurando Kim que revela a 

Val saberem sobre seu caso. Com o retorno de Guto, rejeitado pela moça, seguem para a zona 

de meretrício. 

 A sexta cena começa na casa de Madame Soraya. Beto até investe na meretriz, mas está 

ali para acertar contas com outra mulher, Polaca, que transmitiu gonorreia para ele. Kim passa 

mal com a mistura de bebida feita na festa e é socorrido com medicamento pela prostituta. Ao 

descobrir que Guto é virgem, ela o seduz. Em P1, Kim questiona por que Celinha não deu mais 

sinal de vida e fala das saudades que sente dela, que responde em P3 querer poupá-lo porque o 

ama. Voltando ao tempo presente, Kim questiona o Professor sobre seus segredos e o motivo 

da cidade odiá-lo. Ele responde, em P3, de forma vaga e Kim pressente que o melhor é o mestre 

deixar a cidade. Em P3, o pai diz que tem medo de morrer e a mãe revolta-se com a ideia do 

filho de ir embora, pois ele tem obrigações a cumprir como o alistamento militar e o amparo 

familiar com a doença do pai, além do fato de ter sido expulso da escola. Kim responde no 

presente que o pai pode livrá-lo do serviço pagando propina ao capitão e que seu desejo é deixar 

a cidade e voar. 

 De volta aos anos 60, na casa de prostituição, enquanto Guto e Beto estão com Soraya 

e Polaca, Kim ainda não se sente plenamente bem e é socorrido por Val. Ele leva Kim para 

descansar num quarto que está vazio e conversam sobre a briga no baile e o relacionamento 

homossexual do jovem. Kim sente-se arrependido e pede desculpas, Val compara a relação que 

tem com o médico com a de Kim e Professor Cardoso. A princípio, o que parecia amizade vai 

ganhando ares de homossexualidade. Val acaba por tentar seduzir Kim que, desesperado, tenta 

se desvencilhar, enquanto nos outros quartos Beto bate em Polaca devido à doença transmitida 

e Guto abandona Soraya, saindo desesperado e gritando que a polícia vai baixar no lugar.  

 A sétima cena é uma série de diálogos entre Guto e seu pai, Val e Osvaldo, Beto e 

Celinha e o Professor Cardoso. É aberta com a mãe de Kim, em P3, perguntando se ele quer ter 

o mesmo fim que o professor. Já Kim, no presente, faz referência ao passado influenciar no 
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presente e futuro e, ainda, sobre a espera pelo encontro com os amigos. Guto, nos anos 60, 

conversa com o pai e garante ser verdade o que diz, enquanto Val dialoga com Osvaldo e afirma 

que os amigos estão desconfiando e o melhor é terminarem. Já Beto interroga Celinha sobre o 

primeiro homem de sua vida. Guto justifica ao pai que Kim não irá com a turma por causa do 

alistamento e que Divina não voltou atrás. Já Val afirma que não há mais ninguém em sua vida 

e que o foco agora é o diploma de engenheiro. Beto insiste com Celinha para saber quem foi. 

A fala de professor revela um possível interrogatório já que agora ele afirma que, se suas aulas 

foram gravadas, não há o que temer, afinal, o que ele diz está nos livros. Já Guto afirma ao pai 

que a culpa pelo que aconteceu ao professor foi dele mesmo e Val discute com Osvaldo que 

parece começar a chorar. O professor afirma que Einstein revelou ser ainda o homem capaz de 

explora 90% de seu cérebro, Guto garante ao pai que vai a um encontro com os amigos e que 

voltará cedo e Beto reforça com Celinha que o prazo dela está terminando e que ele vai deixá-

la, seguido pela despedida de Val e Osvaldo pedindo ao médico para não mais procurá-lo. As 

falas seguintes são do professor, justificando que os 90% ainda exploráveis são tomados pelos 

que têm poder sobre as pessoas, impedindo-as de terem suas próprias vontades e decisões, da 

mãe que afirma ao filho que o envolvimento com o professor só não acabou mal para ele porque 

a família é influente na cidade, do próprio professor que questiona quem o denunciou e de 

Celinha que, em P3, liga para a casa de Kim e é informada que ele viajou. 

 Kim reencontra os amigos em P2 num canto da cidade. Eles se abraçam e Kim conta 

que teve que passar um período na fazenda por causa da saúde do pai. Os amigos lamentam que 

não estiveram juntos nas férias porque divertiram-se muito, fizeram muitas maluquices e até 

Guto arranjou uma namorada. Em P3 aparece o encontro de Stella Maris e Guto segue para lá, 

deixando os amigos em P2. Eles se apresentam: ela é uma jovem carioca que terminou o 

ginasial. A certo momento, Beto toma o lugar de Stella e, como que hipnotizado, Guto mente 

que já teve outras namoradas, mas que não avançou o sinal com elas porque sempre havia 

alguém por perto. Beto fingindo ser Stella afirma que agora ele pode fazer isso, esfregando-se 

nele. Com o riso de Beto e dos demais, Guto percebe a brincadeira e afasta-se dizendo que 

agora eles vão pegá-lo para Cristo. Todos em P2, Beto garante que foi uma tentativa de 

conquista bastante inexperiente a de Guto. Este revida afirmando que Beto foi atrás de Celinha 

implorar pelo amor dela e o casal segue para P3, enquanto os outros assistem em P2.  

 Agora é a vez de Beto bêbado ir atrás da ex e ela afirma que não voltará para ele. O 

jovem garante que não pedirá mais o nome do primeiro homem dela e que quer ficar com 

Celinha. Guto entra no lugar dela e afirma que Beto não gosta de ninguém, a não ser dele 
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mesmo, além disso, no dia seguinte deixará a cidade. Guto, como Celinha, garante que é 

verdade e que vão embora para outra cidade porque é melhor para todos. Beto não entende e 

cogita que, além dos pais descobrirem, ela pode estar grávida. Revolta-se e xinga a ex, saindo 

enfurecido de novo para P2. Lá, conta aos amigos que foi se despedir da amiga de infância, mas 

Val não perdoa e julga o rapaz. Beto responde que ele também tem suas histórias e revela que 

doutor Osvaldo se suicidou. Em P3, Val afirma que não tinha nenhum outro contato com o 

médico, a não ser profissional devido a um problema no menisco. Mas Kim, em P1, afirma que 

a vida de Val é uma grande mentira e que ele é um canalha. Em P3, ele, já adulto, afirma que 

não há nada em sua conduta que o desabone: tem carreira sólida, família bem constituída e uma 

vida de causar inveja. Muito nervoso, Kim afirma, no presente, que é melhor que ele não 

apareça no encontro da turma. 

 Todos de volta ao P2, combinam de irem embora na quarta-feira de cinzas e Pierrot vai 

também, pois conseguiu convencer os pais a ajustarem sua situação com o alistamento. Estão 

empolgados com as aventuras do carnaval, mas antes de sair Beto pergunta a Kim se Celinha 

falou com ele antes de ir embora. Irredutível, ele diz que não, que nem estava na cidade quando 

ela se foi e que gosta muito do amigo.  

 O diálogo seguinte é entre a mãe de Kim e Celinha, em P2, quando Evangelina afirma 

que o filho não tem condições de assumir um casamento e chega a ofender a jovem dizendo 

que não há garantias de que foi com ele que ela perdeu a virgindade, dado que o noivo “oficial” 

é Beto. Celinha explica que contou o ocorrido para os pais e que não pretende se casar com 

Pierrot, mas que o ama verdadeiramente. A mãe afirma que indicou à família que se mudasse 

para evitar um escândalo maior e que ela é uma vergonha para os pais. A jovem berra que não 

quer ir embora. Em P1, Kim pede a Celinha que volte para ele e em P3 ela declama um texto 

sobre a distância. Ele pergunta por que ela não se despediu e reafirma seu amor, pedindo para 

ela voltar. Aproximados, ela veste Kim com a fantasia de Pierrot e garante que está sempre com 

ele, nunca o abandonará porque eles serão o Pierrot e a Colombina. Ele grita por ela, afirmando 

que não vê nada, mas precisa dela. 

 Na oitava cena estão todos na Praça da Matriz para o carnaval. Guto, Beto e Val cheiram 

lança-perfume e Kim aparece de Pierrot. Os amigos incluem o jovem no grupo que experimenta 

a droga. Em P2 aparece a mãe de Kim, em luto, informando que o pai faleceu. Este vem em P3 

dizer ao filho que a vida é muito breve e a passagem é feita com dor. De P1, Kim afirma que 

gostaria de ter o pai ao seu lado. Nestes dois planos ocorre um diálogo em que o pai estimula o 

filho a ir embora daquela cidade, a escrever poesia como ele que nunca mostrou a ninguém sua 
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arte. A mãe, em P2, afirma que tudo o que possuem é resultado do trabalho incessante do 

marido, um homem de fibra e incansável trabalhador. Em P3, a artista Soledad afirma que os 

fios serão rompidos e o escuro reinará, mas que o jovem deve encontrar uma luz que existe 

dentro dele, mas que não pode ser apagada. Não se deve chorar os mortos porque todos um dia 

seremos mortos. A mãe ordena que Joaquim retire a fantasia e vá para o velório. Ele pergunta 

se os olhos do pai estão fechados, se há escuridão e ela afirma que se fecharam para sempre. 

Em P3, o pai ordena que Joaquim vá embora para sempre. Kim conversa com a mãe que eles 

devem ir embora. Ela censura o filho e eles começam uma discussão que será conciliada pelos 

amigos que garantem cuidar do jovem e levá-lo para casa. Ela, irredutível, diz que o filho vai 

com ela, que a amizade deles não pode ser maior que o respeito à família e a ela, que o filho 

estará à frente dos negócios do pai e que não vai embora de forma nenhuma. A discussão ganha 

força com a intervenção dos amigos e, por fim, a mãe acaba revelando a desonra de Celinha e 

a interrupção da gravidez. A briga faz com que Kim entre em curto-circuito e misture todos os 

sentimentos: culpa, dor, raiva, amor, medo. Cita Celinha, a mãe, os amigos, Soledad, o pai. 

 Em P3 estão os três amigos, adultos e sérios, e Kim chega vestido de Pierrot. Celinha 

canta uma canção, num canto, com uma mala na mão e desaparece. Kim tenta fazer Guto 

relembrar, mas ele afirma que não o conhece e que ele ou está louco ou bêbado. Ao se aproximar 

de Val traz o dinheiro rasgado em quatro partes que marca o reencontro e ele o censura dizendo 

que destruir dinheiro é crime e que aquele não tem mais valor. Sai deixando-o com Beto que 

revela o quanto tudo aquilo é parte de uma fantasia da cabeça de Kim. O tempo passou e ele 

ficou preso a uma fantasia do passado, perdido numa ilusão, que nenhum deles estão ali, mas o 

Pierrot os trouxe em seus devaneios. Se acontecesse um reencontro entre eles não poderia ser 

feliz, seria apenas triste e melancólico. 

 A última cena marca o exorcismo dos fantasmas de Kim, num ritmo ágil e com os atores 

fazendo vários personagens. Entram em cena os quatro amigos, Polaca afirmando não ter 

passado gonorreia, mesmo assim acaba apanhando de Beto, Celinha confirmando o amor por 

Kim, Guto com medo de ser descoberto pelo pai na casa de Soraya, Kim pedindo a mãe para 

deixá-lo ir e ela afirmando que ele quer ser preso como o professor. Val conta a Kim que 

Osvaldo ficou sabendo do relacionamento dele com Kim e se matou por isso. Divina colocando-

se no lugar de tamanha importância que não aprovaria nem o Presidente da República, o 

professor e Joaquim travando um diálogo sobre autonomia e o agradecimento do jovem pelo 

auxílio do professor. A conversa com o pai, pedindo para abrir seus caminhos, e a revolta com 

a mãe que queimou suas poesias e o aprisionou nos 18 anos. Rasga a roupa de Pierrot e pergunta 
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por que a mãe o aprisionou assim. No leito de morte, a mãe, arrependida, fala de a ironia do 

filho voltar a falar com ela naqueles momentos finais. Ele revela que ela o internou num 

sanatório visto que ele não deixava o quarto em que ficou trancado após a morte do pai. Ela diz 

que agora que vai embora se preocupa com o filho, pois não tem mais ninguém. Ele pede que 

ela fique. O grupo de atores que o abraçou vai se afastando e a caixa do início da peça fica 

claramente em cena. Kim abre-a e lá dentro há um revólver. Os atores também têm revólveres 

em mãos que apontam para suas cabeças. Kim define que explodirá o tempo, a memória e a 

imaginação. Ouve a voz de Celinha que pergunta se ele a está ouvindo e afirma estar ao lado 

dele sempre. Ela some e ele fica desesperado e chora. É amparado pelos atores e, ao final, ergue 

a cabeça e olha como gesto de agradecimento. 

 Curto-Circuito é a encenação de um psicodrama, é uma peça que encena o tratamento, 

mas não é propriamente o tratamento. Este é um texto que não se encaixa nos padrões populares 

de até agora visto que não se encontra o realismo anterior ou os problemas dos outros textos. 

Os atores fazem vários personagens, num espaço com marcações e não necessariamente um 

cenário, além dos três tempos que se alternam e se misturam, eis os “ingredientes” fundamentais 

do teatro moderno: um mínimo de elementos criando o universo da peça. Pode-se citar uma 

dinâmica semelhante em Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. 

 Estão entre os elementos comuns do teatro de Wehbi e que também aparecem nessa 

peça a preocupação com o presente na figura do professor preso e torturado, um símbolo da 

ditadura e das questões políticas e históricas, a questão da sexualidade e das relações afetivas 

entre as personagens resvalam para a homossexualidade apresentada de maneira séria e nada 

caricatural ou debochada. O tratamento é grave, nem um pouco rebaixado, o que revela ser esse 

um texto de início de ciclo para novos temas e abordagens de temas comuns no teatro de 

Timochenco que, infelizmente, foi abruptamente rompido pela morte. 
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3.7 Bye, bye Pororoca 

 

 Escrito a quatro mãos, em parceria com Mah Luly, o texto de Bye, bye Pororoca não 

consta no livro de 1980, publicado pela Editora Polis. Esta peça, uma comédia musical em dois 

atos, teve seu texto publicado em livro pela editora Terceira Margem em 2013. 

 O primeiro ato acontece no escritório da empresa Amor e Arte, uma companhia de 

teatro. As responsáveis pelo local são Almanara, empresária e ex-atriz que, aos 50 anos, recruta 

atores para um espetáculo natalino intitulado Sinos de Belém. Sonhadora em relação à sua arte, 

é uma figura que se veste de forma espalhafatosa e que reproduz discursos muitas vezes sem 

compreendê-los, apenas para exibir cultura. Mesmo que seja uma figura controversa, a 

didascália indica que a atriz neste papel deve ter uma postura séria, nada debochada nem 

caricata. Conta com uma fiel escudeira, Serênuza, um ano mais velha e vestida como um 

homem, administra a empresa de forma dura e grosseira com os atores. Todas as atenções e 

gentilezas, no entanto, são para Alma. A sala é cafona, com móveis velhos e dá a impressão de 

uma empresa com poucos recursos e mal estabelecida. Elas iniciam o espetáculo cantando a 

canção Show Business, em português. Com a abertura da cortina, adentram o cenário do 

escritório em que alguns jovens aguardam para a seleção. Tratam-se de Norma, Odisseia, João 

e Tony, que respondem a uma chamada com diversos nomes ausentes. Serê vai chamando e 

conhecendo cada um dos candidatos, enquanto Alma já se adianta a corrigir hábitos 

considerados inadequados para artistas como mascar chicletes. Depois, a diretora dá as boas-

vindas e explica aos quatro atores presentes que o espetáculo será um marco no teatro, pois 

refletirá a modernidade da era da máquina, da TV, da luz, do som. Além deles, em cena estarão 

manequins para simbolizar homens endurecidos pela sociedade industrializada e capitalista.  

 Após a explicação, com oratória rebuscada, ela canta o chorinho Alma de Artista cuja 

letra faz referência ao artista que, mesmo criticado ou censurado, agradece e segue em sua 

missão. Os atores em cena ficam deslumbrados com o pequeno número e Serê faz uma apologia 

à grandeza de Alma como artista. O tom fica tão festivo, com o discurso de Alma em 

reconhecimento ao trabalho de Serê, que terminam cantando Parabéns a você para a diretora e 

servindo refrigerantes. Norma aproveita a oportunidade para agradecer e oferecer um número 

musical desafinado: entoa a Ave Maria, sob os cochichos e julgamentos de Odisseia e Tony que 

afirmam ser uma estratégia para conseguir o papel principal como Virgem Maria. Norma é 

aplaudida pela diretora que vê o belo João se aproximar. Ele tenta fazer o seu solo, mas Serê 
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impede informando que a estreia será em dois dias, em Pororoca, e que não há tempo a perder. 

Ela já pega os contratos e Alma informa como será a dinâmica do grupo: haverá uma 

coprodução com Mazzaropi. Os melhores em Sinos de Belém estarão neste espetáculo com 

papéis de destaque e Serê demonstra que com esforço, disciplina e trabalho é possível alcançar 

o estrelato como aconteceu a artistas famosos como Regina Duarte e Francisco Cuoco.  

 Alma canta uma música romântica e motivacional – Uma nova estrela vai nascer – o 

que serve como incentivo para os atores. Em seguida, começam a eleger os nomes artísticos a 

fim de inseri-los nos contratos a serem assinados: Norma transforma-se em Lorna Zenguell, 

João assinará John Boletto, Tony arruma encrenca com o nome escolhido (Sharon Leite) e 

acaba por figurar com seu próprio nome. Já Odisseia pede para ser Odi, com os protestos de 

Alma que considera Odisseia um nome perfeito. Seguem para a assinatura e Tony é o primeiro 

a questionar por que documentos estão em branco, agressivamente Serê critica o jovem como 

petulante e desconfiado da idoneidade da Amor e Arte. Depois disso, ela faz um discurso bem 

demagógico sobre a grandeza da empresa e a oportunidade única que eles podem estar 

desperdiçando visto que há um calendário extenso de apresentações. Alma agradece a atuação 

de Serê e pede a todos que se concentrem nos ensaios. Elas saem de cena. Os atores começam 

a discutir sobre o papel principal e suas experiências, trazendo os naturais desentendimentos 

pois todos querem a melhor colocação e revelam suas motivações: Tony terminou um 

relacionamento e precisava sair da região. Sem dinheiro, buscou a companhia porque sabia que 

viajariam; Odi saiu da cadeia e nada tem a perder; João busca ganhar sempre com seu charme 

e beleza, não tem experiência, mas sabe que seduzindo a dona da companhia garantirá o papel 

e Norma quer o papel porque considera ser um destaque do teatro amador. 

 Após a discussão entre os atores, Serê surge com uma mala e Alma entra vestida com o 

figurino exagerado de costume, afirmando que não só de talento vive um artista, mas também 

de boas roupas. Ao mesmo tempo, a assistente vai tirando uma série de artigos da mala e 

oferecendo aos atores por preços que elas consideram módicos para a grandeza do espetáculo 

que encenarão, todos finíssimos e importados do Paraguai. Odi quer saber se há outros artigos 

do Paraguai possíveis de serem conseguidos, referindo-se indiretamente a drogas, o que Serê 

confirma ao mesmo tempo em que afirma a Tony que a túnica que ele julga ser feminina é 

unissex e ficou muito bem nele. Norma escolhe seus artigos e já tem uma anotação na caderneta 

das administradoras que liberarão constantes vales aos artistas para adquirirem, além do 

figurino, também a alimentação. Assim se estabelece uma relação de dependência que gerará 

exploração e conflitos. 
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 Começa a aula de Alma com seu método de interpretação dramática unindo mímica, 

expressão corporal e dicção. A assistente expõe slides com closes de diversas expressões e os 

atores começam a reproduzi-los após as ordens da diretora. A mais dedicada, medrosa, abalada 

e desesperada é Norma, que vê neste papel a sua grande chance. Ela começa então a cantar, em 

ritmo de valsa, Cantinho ao sol, em que demonstra buscar um lugar no estrelato. Quando Alma 

exige que todos façam a expressão de ódio, eles se voltam para ela como se fossem matá-la. 

Serê age afastando-os com chibatadas. As exigências dela são impossíveis de serem cumpridas, 

mas os atores se esforçam e o ritmo de trabalho vai crescendo, deixando Alma empolgada. Ela 

fica cansada e pede para Serê substitui-la. O rufar dos tambores marca a atuação da secretária 

que exige cada vez mais deles, com a chibata em mãos, atuando como uma espécie de general: 

Tony se rebela, mas ela continua gritando. Avisa que a partida está se aproximando e que as 

faltas serão descontadas do salário. Os gastos com alimentação e alojamento serão por conta do 

contratado, sendo responsabilidade da empresa apenas o transporte. O espetáculo durará duas 

semanas com matinês das 10h às 18h e sessões das 19h às 23h, tendo no decorrer do dia uma 

hora de almoço e outra de jantar. O cachê por jornada é de 15 cruzeiros e qualquer tipo de 

ocorrência fora do combinado, dependendo da gravidade, pode culminar com a expulsão sem 

remuneração. A fala é terminada com a entrada de Alma num número musical em que os atores 

cantam e dançam preparando-se para viajar, exceto Odi e Tony que parecem destoar 

propositalmente do grupo. A música em questão é Alô, alô Pororoca, em que ser faz uma 

apologia à grandeza do espetáculo, que conquistou Brasília, Campinas e Mococa e à ida da 

Amor e Arte rumo a Pororoca. Encerra-se o primeiro ato. 

 O segundo ato é aberto pela versão em inglês da mesma música que abriu o primeiro: 

Show Business na mesma posição cênica: Alma e Serê cantam diante da cortina fechada. Ao 

som de trovões e relâmpagos, Serê desce para a plateia com uma caixa pedindo que cada esmola 

dada, um espinho é retirado do coração de Nossa Senhora. Ao ser aberta a cortina que continha 

projeção de propaganda de roupas e artigos religiosos, como um cinema antigo, um outro teatro 

se coloca em cena: a encenação de um presépio de Natal com um elenco imóvel. Norma é a 

Virgem Maria, João está no papel de São José e Tony é o Rei Gaspar, que conta com outros 

dois manequins como Melchior e Baltasar, ninguém pode se mexer em cena, sendo qualquer 

desrespeito registrado por Alma para descontar do ordenado dos atores. Já Odi, no papel de 

vaca, deve mexer-se para garantir a vida em cena. Outros elementos do presépio são 

representados por manequins e até uma cabrita viva é parte do espetáculo. Numa barraca 

anexada, Serê frita salgados e prepara lanches que são vendidos ao público e ao elenco. 
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 O elenco em cena canta a opereta Vozes da Ribalta, em que cada um vai relatando sua 

experiência no papel: Norma vive a expectativa da glória nacionalmente. Já João espera 

encontrar alguém na plateia que queira lançá-lo no cinema. Tony afirma que não aguenta mais 

a exploração de Alma e Serê e Odi promete vingança, menciona até matar as duas que se 

aproveitaram do fato dela precisar de ajuda dando-lhe um ingrato papel. Fica claro que eles se 

sentem torturados com tanto cansaço e péssimas condições de trabalho. A irritação toma conta 

do lugar e das pessoas, que têm que ouvir de Alma que os deslizes são registrados para serem 

descontados. Já estão no terceiro dia de espetáculo e a maior parte do público não compareceu, 

o que significa também que não receberão conforme esperado, uma vez que não há público 

pagante. Alma e Serê concluem que a única alternativa é reduzir o cachê. Quando ela vai 

informar a equipe, Lorna desfalece e é rapidamente acudida. Sem alimentação adequada, 

desidratada e sem ar, a jovem é amparada e a cena foi encerrada antes do previsto, o que não 

significou grande prejuízo já que não havia público. 

 Alma vê no encontro com velhos amigos, figurões importantes na cidade, a chance de 

conseguir patrocínio para o espetáculo. Informa que Odi e Lorna podem ir com ela, após a 

encenação, cear com esses homens numa mansão luxuosa. Perspicaz, Odi entende a situação e 

pergunta o que levará nessa “transa”: presentinhos do Paraguai e poderá conseguir uma vaca de 

verdade para a cena com um dos amigos de Alma que é fazendeiro. Já Norma aceita 

submissamente tudo o que Alma propõe e Tony insinua que está na hora de Norma “ouvir a 

joropoca piar”. Cria-se uma discussão entre ele e Serê sobre o respeito dentro da companhia e 

ele responde prontamente que falta de respeito é a condição de trabalho oferecida, sugere que 

o tempo de apresentação fosse diminuído e o cachê fosse aumentado. Tanto Serê quanto Alma 

repreendem o rapaz que está tentando arruinar o espetáculo, segundo elas. Ele continua 

discutindo com as duas e cinicamente diz que as contas de infrações de Alma estão erradas, que 

ele cometeu outras além das registradas. Na discussão, ele ameaça chamar seus amigos da 

polícia para relatar o que tem ocorrido no grupo de teatro. Alma pondera que não é preciso e 

pede que todos se preparem para continuar, apesar do bate-boca de Serê e Tony parecer não ter 

fim. A briga entre eles resulta da quebra da imagem do menino Jesus do presépio, que é 

substituído por uma boneca de Norma. A situação chega a tal ponto que Alma promete a Tony 

expulsá-lo no dia seguinte por não poder fazer isso no meio do espetáculo e devolve as ameaças 

indicando ter amigos influentes e superiores à polícia. 

 Em cena, Serê vende sanduíches e Alma atenta-se às ocorrências cênicas. Tony, no 

entanto, começa a se mexer e afirma que a cólica que está sentindo foi causada pelo lanche 
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fornecido por Serê. Ele discute com Alma e sai de cena correndo, vai ao banheiro, enquanto ela 

berra xingando-o. Alma fica decepcionada com o ocorrido, com a ausência de público e quase 

chora, quando é acudida por Norma que sai em busca de água com açúcar. Lamentando, Alma 

aproxima-se fisicamente de João e insinua que precisa de proteção e o rapaz afirma querer tomar 

satisfações com Tony. Norma traz a água e Odi vê Tony chegando com a polícia. Frente a 

frente, Tony ouve de Alma que está demitido do espetáculo. Ele reclama salário e Serê afirma 

que ele deve para a companhia conforme os vales assinados. Ele propõe que não receba nem 

pague e que o contrato seja devolvido. A situação se resolve, mas Tony promete fazer uma 

macumba contra a companhia. O espetáculo é suspenso e as meninas vão se preparar para o 

encontro. Alma pede a João que vá com elas e Serê se intromete dizendo que ele deve ficar. As 

duas também batem boca e, por fim, João vai com as mulheres, deixando Serê irritada e 

evidenciando os ciúmes que tem de Alma. 

 Em outro lugar, Alma e João estão sozinhos. As meninas já estão na companhia dos 

amigos de Alma e ela tenta seduzir João. Ela pede que ele a tome nos braços, pois está frio e 

João percebe o colar que Alma tem no pescoço, uma peça de valor inestimável, presente de 

uma pessoa por quem Alma abandonou carreira no auge do sucesso. Tal pessoa, de acordo com 

a ex-atriz, morreu repentinamente e ela explica que sem o amor e sem a carreira não teve 

alternativa a não ser montar a companhia. Vai tentando seduzi-lo e acaba citando ter outras 

preciosidades além do colar que para ela de nada adiantam se vive tão solitária. Ele finge 

sensibilizar-se com a história e garante com um beijo estar a seu lado. Embriagada pelo beijo, 

Alma canta Perfume do Passado, em que fala de um passado grandioso, cita artistas como Greta 

Garbo, Dietrich e Dorothy Lamour enquanto o ator abraça-a e solta o fecho do colar. 

 No dia seguinte, no teatro, Serê coloca um manequim no lugar de Tony enquanto as 

atrizes que estiveram no encontro da noite anterior não parecem estar em si: Odi muge 

desordenadamente no figurino de vaca, enquanto Norma cantarola a opereta abobalhada. Elas 

não conseguem ficar paradas em seus postos. Alma entra em cena e revela ter conseguido até o 

patrocínio em dinheiro para o espetáculo, comenta do excesso de bebida de Norma enquanto 

Serê mostra-se preocupada com a jovem e Alma revela que a moça perdeu a virgindade, 

pedindo à secretária para providenciar um chá de cidreira como remédio para a ressaca das 

meninas. Percebe que João não está em cena e pergunta sobre ele, o que ironicamente Serê 

responde ser o paradeiro do rapaz assunto de Alma que passou a noite com ele. Alma manda a 

assistente ao hotel para chamar João e fica encarregada do chá das atrizes, pois o espetáculo já 

está atrasado. Alma tenta dar o chá para Norma que reage agressivamente. A situação vai 
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ficando cada vez mais complicada e é preciso chamar um médico. A atriz iniciante resiste ao 

auxílio e faz um escândalo. Alma considera isso tudo um despacho de Tony para prejudicá-la 

e grita por socorro de Serê. Esta entra em cena agitada com a notícia do roubo das joias e do 

dinheiro por João. A cena é encerrada com a indicação de chegada da polícia pelo som de sirene. 

 A peça conta com um epílogo em que Alma e Serê declamam cena de Fedra, de Racine, 

vestidas e maquiadas de forma tétrica. Elas intercalam a trechos da peça clássica as referências 

ao roubo. Alma faz a consideração de que não devem recitar uma peça tão importante porque 

Serê não é uma grande atriz e porque o público não entende nem está preparado para um grande 

texto. É o tempo de encerrar a companhia, ao que Serê é contrária, mas Alma afirma que não 

há nem bons elencos nem um futuro para a arte brasileira. A assistente retruca falando sobre o 

talento de Alma e que a solução é partirem para uma outra terra em que sejam reconhecidas e 

respeitadas, já que aqui a arte morreu. Na lista de possíveis destinos consta as capitais de 

Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Guatemala, mas Alma não considera desperdiçar seu 

talento em países subdesenvolvidos. A secretária responde que o único lugar plausível para a 

grandeza da estrela é Hollywood e imediatamente Alma concorda com seu renascimento na 

América. Deixa cair a roupa negra e surge um figurino de vedete de filmes da Atlântida. 

Encerram cantando Até a volta Brasil, em que afirmam deixar saudades na terra que não é só 

futebol e café, Fittipaldi e Pelé, mas em que há artistas que precisam seguir para o estrangeiro, 

lamentavelmente, para conquistar seu lugar de destaque. 

 Assim como em Dama de Copas, o mundo da picaretagem está de volta em Pororoca. 

O texto demonstra a preocupação do autor com o papel do teatro na vida e desenvolvimento de 

uma nação, mas com as dificuldades de reconhecimento e financiamento, infelizmente, 

comportamentos condenáveis como a exploração são comuns. Neste texto, o riso representa 

uma crítica à arte e à recepção desta pelo público. A peça reflete sobre o teatro popular sujeito 

às condições de mercado e ao peso da indústria cultural. Alma sabe bem o que está fazendo e 

também que o teatro que ela gostaria de fazer não é possível por, entre outros motivos, o público 

não o alcançar, como na referência a Fedra. Nesse quadro, não há alternativa a não ser recorrer 

ao show business com dependência do mercado e da indústria cultural. Essa consciência de 

Alma relembra a de Careta, em Palhaços. 

 A peça é popular com vivos diálogos e tom cômico que tira boas risadas do público, 

bem diferente do cômico de Inha de Dama de Copas que era caricata e forçada. Mas o drama 

da peça está na dificuldade encontrado pelo teatro diante da concorrência dos meios de 

entretenimento, que esvaziam as apresentações.   
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Considerações Finais 

 

 A obra de Timochenco Wehbi é fragmentária, enigmática, de múltiplas faces e estava 

em uma busca constante quando a morte prematura abreviou sua produção. A fim de organizar 

o que aqui será apontado, apresentamos características de sua poética e sugerimos alguns temas 

presentes nas peças para que se chegue a uma ideia inicial desta produção e seus impasses. 

Adotar tal procedimento visa apenas a organizar aspectos trabalhados pelo dramaturgo. Não é 

nossa intenção tampouco faria sentido esgotar as possiblidades num teatro que está começando 

a ser estudado e que, certamente, pode render outros trabalhos e análises aprofundadas. Coube-

nos, no entanto, iniciar alguma ordem para compreender e levantar futuros caminhos a outros 

pesquisadores. 

 As peças foram trazidas a público entre 1970 e 1977 (A Vinda do Messias de 1970, 

Palhaços de 1971, A Dama de Copas e o Rei de Cuba em 1973, A Perseguição ou o Longo 

Caminho que vai de Zero a Ene e Vozes da Agonia ou Santa Joaninha e sua cruel peleja contra 

os homens de guerra, contra os homens d´igreja de 1974 e Bye, bye Pororoca de 1975), sendo 

Curto-Circuito publicada no livro da Editora Polis de 1980. Desse grupo, podemos apontar 

quatro características essenciais para pensar sua poética: 

a) Uma tensão, no plano dos temas, entre autoritarismo e relações de gênero, 

especialmente o caso da homossexualidade; 

b) A relação entre música e musical no plano da cenografia e gênero teatral, passando 

da primeira para o segundo durante a obra; 

c) Oscilação entre uma representação realista ostensiva, “direta”, quase documental, 

e uma fantasia que às vezes se aproxima de uma representação alegórica; 

d) Uma perspectiva geral de teatro popular e brasileiro, o que o aproximaria de uma 

das questões fundamentais do período, a saber a questão do nacional-popular. 

 Pode-se perceber uma influência em sua obra da pesquisa de campo executada pelo 

teatrólogo para a dissertação de mestrado nos temas populares e dos meios de comunicação de 

massa alienantes. Como um estudioso que se concentrou na apreensão de uma montagem de 

Os Fuzis da Senhora Carrar, de Bertolt Brecht, para um grupo de estudantes de Franco da 

Rocha, na região metropolitana de São Paulo, ele conviveu com a realidade de pouca cultura e 

forte influência de meios como a televisão e o rádio para tal público. Os próprios estudantes 
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relatavam, conforme registrado na dissertação de Mestrado, que tinham interesse em assistir a 

uma encenação, visto que só conheciam como lazer a televisão. Além disso, os estudos de 

Brecht sugerem ecos ou influências do alemão, por exemplo, em Vozes da Agonia que trata de 

tema épico, ou seja, narrativo e ligado à matéria histórica. Não se pode negar que o trabalho de 

Timochenco como teatrólogo reflete muito das experiências de encenador adquiridas com a 

pesquisa inicial de Mestrado e, ainda mais, com a gênese do Grupo Teatro da Cidade de Santo 

André tratada no Doutorado, além de seu trabalho como crítico em festivais de teatro amador 

por todo o Brasil. 

 

A Vinda do Messias 

 Nesta peça, os temas explorados foram a música, a fantasia e o realismo de classe social 

de trabalhadores, sob a forte influência dos meios de comunicação de massa e da indústria 

cultural, que acompanharam a protagonista e confirmaram sua loucura. 

 Rosa é a representante de uma ampla classe de pobres com pouca instrução e que vivem 

sob a opressão de um sistema capitalista incompreensível em seus mecanismos e oportunidades. 

A costureira acredita que a estabilidade emocional e a financeira serão capazes de salvá-la de 

sua condição inferior. Para isso, projeta na figura de Messias, seu companheiro imaginário, os 

signos da sociedade de consumo a que ela sonha pertencer: o “marido” vai em busca de 

melhores oportunidades de trabalho, algo concebível para ele por possuir instrução. A indústria 

cultural, por meio do rádio, da televisão e do cinema, traz Messias para Rosa na voz de Cauby 

Peixoto e de Chico Buarque, no pôster de Garrincha, no ator de novela e até no Romeu da 

produção cinematográfica de Franco Zeffirelli. O realismo presente na dinâmica social e nos 

meios de comunicação de massa ajuda a expressar a alienação da personagem. 

 Rosa faz uma tentativa malsucedida de alfabetização no Mobral: a classe trabalhadora 

tem a chance de se instruir e, supostamente, superar a alienação, mas foram as limitações de 

compreensão na escola e no mundo que a cerca impossibilitaram de concluir o curso de 

alfabetização. Ela não conseguia conjugar os verbos no futuro, o que se liga à falta de 

perspectiva da personagem. Sabemos, no epílogo, que foi apanhada colando esse tempo verbal 

em prova, o que motivou sua expulsão. 

 No primeiro ato, a personagem tem muito mais isolamento que comunicação com o 

mundo exterior, o que é possível superar por meio das clientes de costura, mas não pelo jornal 
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comprado diariamente, inútil para a costureira não alfabetizada. O rádio era outra forma de 

conhecer o mundo exterior. Assim, pode-se perceber que há um intermediador para Rosa e o 

externo, seja seu Messias, os atuantes na indústria cultural ou as clientes. Tal situação se 

modifica no segundo ato, quando ela já frequentava o Mobral e circulará pela venda na 

vizinhança, pelo cinema e até pelo terreiro de macumba em busca de informações sobre seu 

Messias. 

 A peça traz músicas da época de ouro do rádio, como marcação de encerramento de 

cenas no primeiro ato, o que mudará para canções de protesto dos festivais no segundo ato. Essa 

evolução é representativa da transformação por que passa Rosa no intervalo de dez anos entre 

um ato e outro: uma caracterização mais moderna em seu figurino e modo de agir, além de uma 

suposta evolução nos itens da sociedade de consumo que se vê na pequena kitchenete agora 

com televisão, geladeira, vitrola e pôsteres na parede. São símbolos da industrialização e do 

consumo influenciado pelos meios de comunicação. Em pouco tempo, essas inovações sociais 

serão um peso para ela conseguir trabalho. Sem compreender a dinâmica do mundo, resta o 

roubo de alimentos, a prisão, a loucura e a morte, atirando-se pela janela para encontrar seu 

Messias que acredita ter se tornado astronauta. 

 A música abrange elementos da indústria cultural também nas cores da lua da peça: ela 

é prateada nos momentos de amor do casal e apresenta-se na referência musical A lua é dos 

namorados no quarto tempo do primeiro ato. Lembra a simbologia de um semáforo, o que 

remete à canção Sinal fechado, de Paulinho da Viola: vermelha, amarela e verde que 

representam momentos de revolta e de opressão da personagem Rosa. 

 No campo da sexualidade, pode-se considerar o duplo feminino implícito em duas Rosas 

nas duas fases de A Vinda do Messias, quando há um abafamento do desejo feminino na 

primeira parte visto que à mulher honrada e honesta cabia atender aos desejos sexuais do marido 

e uma descrição ridicularizante da personagem no início da segunda fase, mas que sugere uma 

maior liberdade no modo de vestir, maquiar-se e no contato com o mundo exterior quando 

passou a frequentar a escola. 

 Em 1970, o texto de estreia foi premiado como “Autor revelação” pela seção paulista 

da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, que se tornaria dois anos mais tarde Associação 

Paulista de Críticos de Arte (APCA). Com o tema popular e realista, aliado ao desempenho 

excepcional da atriz Berta Zemel na montagem, o autor surpreendeu. As expectativas de 

aperfeiçoamento foram grandes em relação aos próximos textos, como indicou Sábato Magaldi 
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(MAGALDI, 2014): havia uma necessidade de abandonar o sociólogo e estudioso aplicado, 

preso a regras, para superá-las numa verdadeira experiência de criação. Sugerir arriscar foi o 

apontamento mais forte ao assistir a Messias e se deparar com deslizes de obviedades no texto. 

Segundo o crítico, faltou ousadia para transpor os caminhos já trilhados, sendo o dramaturgo 

alguém que segue bem manuais, mas precisa de uma experiência verdadeira de criação. A 

expectativa estava em vê-lo superar os erros comuns para um texto de estreia. 

 

Palhaços 

 A dicotomia fantasia e realidade está presente na peça Palhaços nas figuras de Careta e 

Benvindo, desde um primeiro trecho (na subdivisão proposta neste trabalho) com o alienado 

Benvindo atuando no campo da fantasia e sua consciência, Careta, sendo a realidade. No 

decorrer da obra temos um baralhamento que resulta numa inversão de papéis entre eles para 

que o visitante conheça a realidade do circo e, por fim, Careta faz seu último número: suposto 

o assassinato de Benvindo impedido por ser a arma de brinquedo. 

 Benvindo, representante da classe média, fica encantado com a atuação do palhaço 

Careta e fantasia uma vida de liberdade e ausência de problemas para um artista de circo. Careta 

é uma consciência crítica que vai desfazendo os mitos construídos pelo visitante submisso e 

que confia em tudo o que o palhaço diz. A ação de Careta é agressiva, marcada por uma crítica 

extremamente irônica. Quando não está contestando as afirmações do visitante e servindo como 

“espelho” deste, o palhaço analisa a sua própria condição na sociedade, demonstra que a vida 

de artista é, ao contrário do que se pensa, desencantada e uma luta constante pela sobrevivência 

dentro desta profissão. Mas, por mais que ele analise com tristeza sua própria condição, nada o 

impede de retomar rapidamente a terapia em que ironiza os fracassos do outro. 

 Esta peça aproxima-se de Messias na questão da esperança de ascensão profissional e 

pessoal por meio do estudo, sendo o Mobral a alternativa para Rosa enquanto o Telecurso 

atenderia a necessidade de Benvindo, além de estar atrelado à televisão, meio de comunicação 

de massa e elemento da indústria cultural, que leva ao indivíduo o estímulo a consumir. Ambos 

os protagonistas entendem a educação como índice de ascensão social e o casamento como 

meio de concretizar a estabilidade emocional. 

 Passando pelas questões do realismo e fantasia, além do tema popular, da força dos 

meios de comunicação e do estímulo ao consumo, os textos se distanciam no formato dialógico 
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e não mais monológico, mas sobretudo no “jogo” de papéis proposto durante a ação dramática 

e suas trocas. Enquanto Rosa mergulhou na loucura, Benvindo tem suas ilusões expostas pelo 

artista Careta, capaz de funcionar como a consciência que falta ao burguês:  

“Todas as faces de um mesmo prisma revelam o confronto de duas situações humanas: 

o homem integrado dentro do status quo aspirando a tradicional caminhada para o 

topo, e o homem-artista-ator, cujos valores encaminham-se contra a média, contra a 

estabilidade, pois este segundo homem foi excluído, esmagado e enganado e sabe de 

tudo isso; o primeiro sofre o mesmo processo, mas se acomoda, se apassiva e não quer 

encarar a realidade. (...) Com o intruso, o artista se exercita, dá o máximo de si, faz 

malabarismos físicos e mentais. Contorce, exorciza, revela-se, representa, sofre, 

chora, ri. O homem comum, pobre fã de palhaços perdidos nas trincheiras da memória 

que não passaram de sonhos de infância reprimida, é obrigado a entrar num jogo 

dolorido, impossível, sempre recusado, nunca escancarado”. (WEHBI, 2013, p. 57) 

 Careta tenta convencer o visitante de que, como ele, tem dificuldades na vida e 

desencanto com a profissão. Cria para si uma biografia que vai relatando ao interlocutor: 

chama-se José, teve uma mulher que o abandonou, Elza, e, em tom irônico, dá a conhecer o 

desmantelamento do circo: Elza, a campeã de corda bamba, fugiu do circo por estar a corda 

bamba demais; o mágico fez seu melhor truque: fugiu com a bilheteria da noite anterior; o 

malabarista, ao tentar o suicídio, teve os braços decepados pelo trem e a amante, a bailarina, ao 

saber do episódio tentou o mesmo e teve as pernas arrancadas; o peso-pesado, símbolo da 

masculinidade, deixou o circo para ser cabeleireiro, em alusão à questão da homossexualidade; 

o leão não fugiu, mas morreu de inanição e o comedor de fogo, acidentalmente, foi consumido 

pelas labaredas. Só sobraram ele e o visitante. Tanto Benvindo quanto o circo vivem realidades 

de desamparo. 

 A temática da sexualidade surge na peça com o duplo masculino em cena, o 

questionamento sobre a masculinidade de Benvindo e a homossexualidade do peso-pesado que 

vira cabeleireiro. O masculino aparece como elemento destruidor e agressivo nas figuras do 

pai, do professor de português e do patrão que relembram os campos sociais em que Benvindo 

estaria inserido: família, escola e trabalho. 

 Em agosto de 1971, Magaldi publicou sua crítica sobre Palhaços (MAGALDI, 2014) 

em que evoca novamente a necessidade de arriscar para extrair o mais autêntico teatro e não 

apenas ensaios de um autor que ainda estaria preso ao papel de sociólogo. Segundo o estudioso, 

o esquema ou esqueleto da ideia é perceptível, mas a execução no palco parece precisando de 

mais vida, mais derramamento de emoções e espontaneidade.   
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 Palhaços supera o elemento popular muito marcado em Messias. A peça de 1971 é uma 

tentativa mais feliz por solucionar questões trazendo um acabamento para a ação, o que outras 

não fizeram. Estaria, ao lado de Curto-Circuito, entre os textos com maior depuração dentro da 

poética wehbiana. Tem grande repercussão até hoje, sendo, segundo a herdeira do dramaturgo, 

a peça com o maior número de pedidos de liberação para encenação de toda a sua obra. A última 

montagem aconteceu no espaço Parlapatões entre maio e junho de 2017, tendo ganhado 

destaque na programação da Virada Cultural deste ano. Um problema estaria em seu autor não 

ter prosseguido no estilo, pois ele continuou no texto seguinte com temas maniqueístas, sem 

dar um salto e permanecendo no popular. 

 

A Dama de Copas e o Rei de Cuba 

 Em A Dama de Copas, o dramaturgo está de volta ao tema popular da classe 

trabalhadora, sem disfarces e com alguma fantasia na ingenuidade da protagonista Inha 

(Izildinha), que divide o cômodo em que vive com Tita, uma cantora de cabaré. A peça mescla 

os elementos fortes das duas anteriores: Inha é uma Rosa com humor e sem melancolia, 

simplória, sem a educação formal e mantendo o sonho de alcançar pelo casamento a 

estabilidade social e emocional. De Palhaços, a peça herdou a consciência crítica representada 

por Tita, artista como Careta, e a inversão de papéis ao final. Inova na temática da música: 

termina com show de rebolado e teatro de revista, o que evoluirá para um musical em Bye, bye 

Pororoca de 1975. 

 O duplo feminino está em Inha e Tita como alienação e consciência respectivamente. 

Em A Dama de Copas essa questão se apresenta diferente de como se estabeleceu em Palhaços 

devido aos desentendimentos constantes entre elas, enquanto Benvindo é submisso e não entra 

em frequentes embates com Careta. A função crítica de Tita coloca-a no ponto de realismo da 

peça. Em Inha repetem-se as características de Rosa e Benvindo: baixa escolaridade impedindo 

a ascensão profissional e desejo de estabilidade afetiva por meio do casamento.  

 Inha recorre à “Bolsa de Investimentos do Coração” de Tia Cilene, uma espécie de 

correio sentimental de uma revista popular, em busca de um companheiro e da estabilidade que 

ele representaria. A personagem consciência revela à amiga que ela não seduzirá sendo tão 

descuidada com a aparência. Tita, arrumada e pronta para seduzir, já teve amantes nos cabarés 

em que atuou. Sua sexualidade não é abafada como a Inha. Mas, contrariando o que a cantora 
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pensava, surgiu Bira, vindo por meio do anúncio na revista, para ser o pretendente que fez a 

operária crer ter alcançado seu sonho de um príncipe e casamento. 

 Há um episódio onírico na terceira cena em que Inha sonha que o amado Bira está 

interessado em Tita. Ao som de tiros, ela desperta do sonho e é lançada a uma realidade de 

fracassos: o bandido baleado entra em sua casa e ela descobre a real intenção do rapaz que era 

esconder drogas no cômodo em que vivia. Inha entra em choque ao saber que não haverá 

casamento, o que seria a superação da sua condição de desamparo afetivo. Em meio a essa 

“descida ao inferno” ela se vê diante do corpo morto no chão, sua casa repleta de drogas e a 

chegada da polícia. Depois de relatar às autoridades a história, Inha passará um período na 

cadeia como aconteceu com Rosa. Além disso, também irá ao manicômio.  

 Chega-se às cenas finais com a inversão das personagens: Inha está se preparando para 

ganhar a vida na prostituição e com show de vedete enquanto Tita fantasia uma vida de sonhos 

como lady-crooner ao lado de seu empresário e amante. Inha agora é quem vai trazer Tita para 

a realidade e fazê-la compreender o destino delas. A cena final de Tita, la cafona e Índia 

Americana, a noiva dos Trópicos, no show com Barrios (supostamente o mesmo Bira Tripet, 

amante de Tita) representa uma situação nunca antes pensada pela operária e um destino mais 

comum para a cantora que já esteve envolvida com amantes e prostituição. Dentro da poética 

do autor, vê-se que a música vai ganhando força para, em breve, dominar o espetáculo 

transformando-o num musical.  

 Não se pode deixar de apontar que o texto traz fragilidades como a imagem caricatural 

de Inha nas discussões com Tita, quando não conseguia pronunciar as ofensas e se confundia 

com as palavras. Isso não se confirma, por exemplo, no relato da reunião na fábrica no início 

da peça, ou na habilidade demonstrada por ela ao ler revistas e escrever uma carta para um 

correio sentimental em busca de um companheiro. Há bons símbolos no texto, mas há fraquezas 

de construção da protagonista e no uso de um teatro de revista não mais tão forte. 

 O olhar de Sábato Magaldi sobre A Dama de Copas, de 1972, criticou a permanência de 

um teatro convencional, sem grandes experimentações no texto, chegando a sugerir que um 

período sabático fosse uma possível forma do dramaturgo repensar sua poética, pois 

“Timochenco Wehbi escolheu um caminho difícil, em que poderá perder-se ou que o levará, 

um dia, a realizar uma obra-prima. Eu gostaria de poder saudar o seu estalo”. (MAGALDI, 

2014, p. 196). 
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A Perseguição ou o Longo Caminho que vai de Zero a Ene  

 Se Palhaços foi uma experimentação bem-acabada, pode-se considerar A Perseguição 

ou o Longo Caminho que vai de Zero a Ene como uma peça de transição, com extensão mais 

curta e representação alegórica. Nela, o autor manterá um realismo em tom de manifesto. Foi o 

realismo enquanto “tendência de reproduzir, de uma forma estilizada ou não, idealizada ou não, 

a realidade apreendida pelos nossos sentidos”, nas palavras de Anatol Rosenfeld 

(ROSENFELD, 2009, p. 76) – comum em autores consagrados como Plínio Marcos – que 

Wehbi abandonou em Zero a Ene. Seu teatro de ecos foi buscar alguma inspiração para 

promover a ruptura na fuga do realismo dos anos 70. Isso pode ter inspiração num teatro de 

absurdo, mas não se vincula a peça a essa característica fortemente explorada por Ionesco ou 

Beckett. É, antes, um teatro em construção ou em fragmentos.  

 O autor explicita na peça o que acredita ser teatro. Nesse aspecto, trata da realidade 

deixando o tema musical, chegando com o histórico nas referências a autores clássicos num 

peso que não tinha antes. Este espetáculo busca fazer do teatro uma representação da vida 

humana e o próprio autor, possivelmente, trabalhou sua análise evolutiva, fazendo uma 

consideração sobre sua obra e as críticas recebidas para, repensando sua poética, negar o 

realismo imediato e assumir novos temas.  

 A peça representa uma busca constante podendo funcionar como uma alegoria de 

indivíduos esperando reconhecimento, visto desejarem tanto serem revelados (nas fotos, no 

filme, na pintura) como alcançarem o fim da perseguição em cena. A imaginação é citada no 

texto como manutenção do caráter da perseguição, pois se um permite que o outro toque o rosto, 

deixando a imaginação e partindo para a realidade, a perseguição acabaria. Imaginação é algo 

que esteve presente também em Palhaços como um privilégio dos artistas para Careta e uma 

carência ao fantasioso visitante. Outro item capaz de manter a perseguição é a intuição, seguida 

pelo tempo e pela memória que agora também são elementos explorados no texto para justificar 

a ação.  

 Na peça de tom fortemente alegórico, o motivo histórico e a cultura surgem na última 

cena com as representações em que aparecem citações de Shakespeare, Cortázar e Calderón de 

la Barca. A forma de perseguição muda e eles encenam papéis, como também fizeram Benvindo 

e Careta. Zero e Ene se reconhecem conscientes e elaborando um plano para serem descobertos 

que passa pela representação teatral, que apresenta o fazer dramático como elemento de 

transcendência e de conquista de objetivos. A presença de um narrador na última cena, 
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encerrando a peça, também a vincula a um procedimento formal do teatro épico enquanto teatro 

narrativo. 

 As personagens em perseguição são um duplo masculino. A alusão à sexualidade é 

implícita nesse texto em que figuras alegóricas e neutras estão sozinhas numa perseguição. A 

perseguição pode ser entendida como um ato erótico, mas o que se sobrepõe na peça é muito 

mais a questão do realismo e do épico do que a sexualidade.  

 A peça é um experimento distinto em formato de tudo o que Timochenco Wehbi já 

trouxera a público. Não seria um exagero reconhecê-la como um texto de transição e de 

experimentação. Houve, sem dúvida, uma tentativa por parte do autor de enquadrar este texto 

no Teatro do Absurdo, dada a absorção por muitos dramaturgos nos anos 70 de características 

dessa temática em suas produções, mas é uma definição muito arriscada. Pensar em transição e 

fragmentação, aliado a ecos de Brecht e do teatro épico, podem ser uma caracterização do texto. 

 

Vozes da Agonia ou Santa Joaninha e sua Cruel Peleja contra os Homens de Guerra, contra 

os Homens d´Igreja 

 Peça que demonstra ser ainda um período de experimentações para o autor, em Vozes 

da Agonia ou Santa Joaninha e sua Cruel Peleja contra os Homens de Guerra, contra os 

Homens d´Igreja vemos o teatro de Wehbi ainda em processo ou busca. Ele traz um 

desdobramento de Zero a Ene, peça de transição, e passa a se aprofundar no tema histórico (a 

história de Joana D´Arc) na chave do popular ao transpor para o Nordeste brasileiro e o cordel. 

Tudo isso com a forma temática da música, visto que este espetáculo é um musical com versos 

do poeta Fernando Limoeiro e trilha de Marcus Vinicius. 

 O artigo de Timochenco Wehbi, Uma rápida síntese do teatro brasileiro, constante nos 

Anexos deste trabalho e resgatado nos arquivos da biblioteca da ECA-USP, trata do teatro no 

Nordeste como manifestação popular, representação dos costumes e tradições que irradiaram 

de Recife para outras localidades próximas. O desafio de Wehbi em Vozes da Agonia foi, 

aliando a matéria histórica da vida de Joana D´Arc, heroína francesa do século XV, transpor tal 

conflito para a realidade do nordeste brasileiro. A música alcança um lugar de protagonista no 

formato de teatro do autor: peça musical em dois atos e participação do cordel.  

 O texto passa pela matéria histórica, mas supera a questão de dramas alcançando o 

gênero musical. A fantasia aparece como paródia num texto que manteve nomes de lugares, 
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personagens e datas do motivo histórico encaminhando-os para o universo nordestino. Mesmo 

sendo um teatro ligado a narradores, não pode ser considerada uma peça brechtiana por não dar 

a dimensão de classe e por reiterar o mito. A expressão máxima do aspecto popular está no 

cordel. 

 A Joaninha do título, no diminutivo como afetividade e intimidade, trava luta contra 

duas grandes instituições: guerra do mundo feudal e igreja com seus interesses político-

religiosos que retiram as vozes dos marginalizados e expostos ao poder de dominação de 

algozes. A fusão de uma Joana D´Arc com uma heroína do sertão resulta na Santa Joaninha, 

uma figura antropofágica que traz o histórico da França Medieval para o Brasil caboclo, 

fortemente influenciado por Ariano Suassuna na dramaturgia nordestina. Nada mais 

sociológico do que essa construção que remete às dialéticas não de um passado de mais de cinco 

séculos, mas de um mundo atual em que uma massa desprivilegiada depende de instituições 

opressoras e dominadoras. Nisso está o realismo do texto. 

 Na questão da sexualidade, temos a duplicidade feminina entre duas Joanas. Neste 

musical, a heroína é uma figura andrógina, importante no feminino e vestindo-se como homem 

para compor sua atuação no conflito histórico. É uma mulher contra os homens de guerra e de 

igreja, ou seja, ela vive o desmantelamento da feminilidade na aparência e nas ações já que luta 

contra o sexo oposto numa batalha que, pelo motivo histórico, já se sabe como vai acabar. 

 

Bye, bye Pororoca 

 Escrita em parceria com o teatrólogo e artista plástico Mah Luly e com músicas de 

Horácio Russo, a peça, um musical, demonstra que o autor alcançou um gênero em que vinha 

fazendo experimentações com A Dama de Copas e Vozes da Agonia. Vale ressaltar que música 

já estava presente em sua obra desde a estreia com A Vinda do Messias e apareceu explícita ou 

implicitamente em todos os textos.  

 Há forte presença da indústria cultural como citações do programa Silvio Santos, dos 

atores Tônia Carrero, Regina Duarte, Mazzaropi, Francisco Cuoco e Tarcísio Meira e até da 

alfabetização pelo Mobral, numa referência de Tony a Serênuza e que retoma o tema da 

educação de A Vinda do Messias e Palhaços. É uma peça mergulhada na vida e na experiência 

populares, tanto no gênero quanto na matéria, o estabelecimento de um espetáculo de um grupo 
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de atores iniciantes sob a supervisão de uma ex-atriz espalhafatosa, Almanara, o tempo todo 

amparada por sua fiel escudeira, Serênuza. 

 A ação dramática se passa na empresa de espetáculos Amor e Arte que prepara uma 

peça de cunho religioso, Sinos de Belém, para encenação pelo país, começando pela cidade 

fictícia Pororoca. O tema do nascimento de Jesus era garantia de público. A companhia não 

conta com patrocínio e as condições de trabalho são aviltantes para os quatro jovens atores que 

assinam contratos em branco e acabam enredados por uma série de dívidas com alimentação e 

figurino com a própria empresa. Vê-se aqui a indicação da picaretagem e exploração desmedida 

que o capital pode fazer, explorando aqueles que mal se tornaram braço de trabalho, seja na 

fábrica em que Inha trabalha ou na companhia de arte e seus atores. 

 A homossexualidade está presente no texto de forma a confirmar o que se viu em 

Palhaços sobre a questão da tensão e o autoritarismo: o homossexual Tony é tratado com 

violência em sua passagem pela Amor e Arte. Outro motivo é o masculino concentrando 

negatividade, como no encontro com amigos influentes a que Alma leva Odi e Lorna, expondo-

as à prostituição e ao envolvimento com drogas para conseguir patrocínio e também no roubo 

das joias e do dinheiro cometido por John após seduzir Alma, destruindo o projeto de 

espetáculo.  

 O duplo feminino está em toda a peça e aparece fortemente no final, com show de Alma 

e Serê. Está evidente desde o início a homossexualidade de Serê e seu amor por Alma, que 

ultrapassa, para a assist3ente, a servidão como empregada. Os rompantes de ciúmes e o desejo 

de proteger Alma são constantes comportamentos de Serênuza. 

 O tema popular seguia com as desventuras do teatro nacional até que no Epílogo as 

expectativas são quebradas com a inserção do tema clássico na Fedra, de Racine, juntamente 

com um samba popular Até a volta, Brasil, que fecha a peça em referência a ida das duas para 

o estrangeiro. Esta música do espetáculo aproxima-se do jingle A taça do mundo é nossa (“O 

brasileiro mostrou lá no estrangeiro...”) com trechos como “Você não é só futebol e café, / 

Brasil você não é só Fittipaldi e Pelé. / O valor é a classe do artista brasileiro / também quero 

mostrar lá no estrangeiro”.  

 Bye, bye Pororoca é uma peça que começou empolgando com os questionamentos sobre 

a arte teatral e seu lugar social, mas que perdeu ao tentar dar tom crítico ao teatro popular. Ao 

reivindicar um teatro de qualidade, a peça traz indícios de que proporia um pensamento sobre 

a função do teatro, o que é positivo, mas não se encaixa numa matéria tão popular como um 
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grupo quase mambembe seguindo com um espetáculo sem o patrocínio ou as condições básicas 

de execução, expondo também a exploração que muitos artistas vivem nesse início marcado 

por dificuldades que, muitas vezes, impedem carreiras de prosseguirem. O tom crítico traz uma 

ideia de Tita de A dama de copas para Almanara, mas ela termina na chave do popular, com 

um show de rebolado.  

 

Curto-Circuito 

 Timochenco Wehbi alcançou em Curto-Circuito a maior depuração de sua obra 

publicada. As questões partem do psicodrama, da inovação cênica com um cenário em três 

tempos distintos e da presença de todos os atores no palco numa atuação similar ao sistema 

Coringa, idealizado por Augusto Boal, em que há um elenco reduzido, com todos os atores em 

cena, representando múltiplas personagens, exceto o herói. Passam pelas características comuns 

ao seu teatro como o realismo e a alegoria e as tensões do autoritarismo para culminar numa 

produção moderna. Fica também evidenciado um texto confessional, de memória, mais sério e 

discreto no tocante à homossexualidade e sem o realismo criticado anteriormente por Sábato 

Magaldi. 

 Um psicodrama é uma técnica psicoterapêutica baseada em Teatro, Psicologia e 

Sociologia em que a atuação tem, segundo estudiosos como Jacob Levy Moreno, participação 

no processo de tratamento e possível cura. Na peça Curto-Circuito, Timochenco Wehbi 

elaborou um texto que encena um psicodrama, o que não garante ser necessariamente um 

psicodrama. O autor também declarou em Uma rápida síntese do teatro brasileiro o fato de que 

sua obra também está voltada à psicologia. A peça, portanto, aproxima-se do formato de uma 

sessão de terapia pela presença de um narrador implícito, possivelmente a consciência de Kim, 

e pela fragmentação do tempo.  

 Trabalhando com três níveis de tempo, o elemento de maior radicalidade no texto é o 

baralhamento das perspectivas, pois ainda não se havia chegado a uma peça em que se 

aprofundasse tanto as questões da consciência. Seus textos estavam ligados a questões de 

realismo, de classe, de homossexualidade, de participação da música e da defesa da mulher do 

masculino opressor. Aqui a imaginação não se situa apenas caracterizando a poética, mas, como 

em Zero a Ene com um Careta consciência e Benvindo alienado, entra nos diálogos entre Kim 

e o amigo Valter evocado por uma discussão sobre o sonho não apenas como privilégio de 

poeta, na defesa de Val, mas como possível a cada um. 
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 A peça trata de Kim, uma personagem-poeta que vive a crise das culpas do passado, que 

busca transpor seus conflitos para vislumbrar um mundo livre e humano, uma espécie de 

representante da geração dos anos 60 do Brasil capitalista, em busca de um amor autêntico e de 

superar os entraves da entrada na vida adulta, momento de descobertas e estabelecimento de 

planos.  

 No tempo P2, que abre a peça, conhecemos o jovem e seus três amigos, em vias de 

terminar o Científico, atual Ensino Médio, discutindo as aspirações na nova fase da vida: 

mudança para uma capital a fim de estudar na preparação do vestibular. Em P1, chamado tempo 

presente, é o psicodrama datado de 1980 como o tempo da realidade. P3 é o tempo da 

imaginação, das fantasias, devaneios e sonhos. Os tempos vão aparecendo de maneira 

fragmentária. A caracterização mais detalhada de Kim está no P2 como adolescente vivendo 

entre 1963 e 1964. A personagem em psicodrama, em 80, tem a caracterização de alguém 

fortemente abalado por um passado que gera arrependimentos pela traição ao amigo Beto tendo 

mantido um romance com a namorada deste, Celinha, embates constantes com a família, 

sobretudo na figura materna que assume o papel de pressão autoritária. É uma personagem em 

desajuste numa busca que o levará ao manicômio, como aconteceu com Inha de A Dama de 

Copas, a passagem pelo “inferno” capaz de promover uma catarse que se vê ao final da peça, 

com a união das pontas da vida desses jovens.  

 Além dos tempos e da inovação na encenação com todo o elenco no palco, outra 

novidade é a marcação que substitui o cenário propriamente. Temos em cena as marcações 

pelas luzes e as vozes que indicam os saltos temporais. Nisso Timochenco acabou absorvendo 

traço de modernidade e a inovação da montagem pode ser semelhante ao que se vê num ícone 

do teatro moderno: Vestido de Noiva, peça de Nelson Rodrigues, encenada pela primeira vez 

em 1943, no Rio de Janeiro. 

 Em meio a tudo isso está uma peça que não deixa de contemplar a questão política por 

meio de Cardoso, professor de física perseguido e expulso da escola, e da conservadora 

professora de filosofia Divina, com seus mais de trinta anos de magistério, domesticando os 

jovens e se deparando com a revolta na personagem Kim. Estes elementos são a demonstração 

de que o realismo não se afastou dessa produção mais confessional, pois os elementos da 

ditadura e da vida interiorana nesse período da história nacional também aparecem.  

 O tratamento mais maduro para a questão da homossexualidade concentra-se em Curto-

Circuito. O texto não comete os excessos das peças anteriores. Ela é um texto confessional, que 
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rememora traços da juventude, seus devaneios e aspirações naturais de jovens de classe média. 

Seja pela presença da referência homossexual na personagem Val e seu amante, Dr. Osvaldo, 

na sugestão da intimidade entre Kim e o professor Cardoso ou na questão do companheirismo 

entre os quatro jovens, apesar da traição de Kim, a afetividade e a sexualidade foram tratadas 

de maneira menos caricata. 

 O que surge, portanto, é uma peça sem os exageros das demais, num tom bem sério, 

deformando os padrões cênicos e os padrões psicológicos dos rapazes. Por ser uma inovação, 

pode-se observar a ausência das soluções equivocadas na chave do musical anteriormente 

tomadas. Sem alegorias ou estímulos pungentes à alienação, conhece-se uma espécie de 

“deformação sentimental” dos amigos da infância e adolescência que é passada em revisão no 

reencontro, anos depois. O resultado é, possivelmente, o salto que Sábato Magaldi esperava do 

dramaturgo, fugindo daquele realismo ingênuo e caricato. 
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Fonte: reprodução O teatro de Timochenco Wehbi, editora Terceira Margem. 
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Fotobiografia 

 

Figura 1 – Timochenco Wehbi quando criança. 

 

   Fonte: acervo familiar. 

Figura 2 – Entre os irmãos Farru e Selma, acompanhados dos pais D. Adelina e Sr. Naim. 
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   Fonte: acervo familiar. 

Figura 3 – Aos 15 anos com a irmã Selma Wehbi em baile de formatura. 

 

    Fonte: acervo familiar. 

 

Figura 4 – Carteirinha de assessoria técnica da Vara de Menores da Capital. 

 

  Fonte: acervo familiar. 
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Figura 5 – Carteirinha de filiação à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). 

 

   Fonte: acervo familiar. 

Figura 6 – Carteirinha de professor da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). 

 

   Fonte: acervo familiar. 

Figura 7 – Carteirinha de transportes de Lisboa, onde viveu para pesquisas da livre-docência. 



170 
 

 

   Fonte: acervo familiar. 

Figura 8 – Carteirinha da biblioteca da Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP). 

 

    Fonte: acervo familiar. 

Figura 9 – Ministrando palestra. 
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 Fonte: acervo familiar. 

Figura 10 – Desenho do amigo e artista plástico Cirton Genaro que compôs a arte de capa de 

seus livros pela Editora Polis (1980) e Terceira Margem (2013). 

 

    Fonte: acervo familiar. 
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Figura 11 – lançamento do livro O Teatro de Timochenco Wehbi, em 1980, pela Editora 

Polis. 

 

    Fonte: acervo familiar. 

Figura 12 – Com o ator e amigo Antônio Petrin no lançamento de seu livro em 1980. 

 

  Fonte: acervo familiar. 
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Figura 13 – Trabalhando em sua casa, em São Paulo. 

 

  Fonte: acervo familiar. 

Figura 14 – Quadro de autoria de Timochenco Wehbi, 1959. 

 

  Fonte: acervo familiar. 
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Figura 15 – Quadro de 1961, presente de casamento para a irmã Selma Wehbi. 

 

  Fonte: acervo familiar. 

 

Figura 16 – Quadro de autoria de Timochenco Wehbi, 1967. 

 

 Fonte: acervo familiar. 
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Figura 17 – Quadro de autoria de Timochenco Wehbi, 1967. 

 

 Fonte: acervo familiar. 

 

Figura 18 – Quadro de autoria de Timochenco Wehbi, sem data. 
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  Fonte: acervo familiar. 

Figura 19 – Detalhe quadro sem data. 

 

    Fonte: acervo familiar. 

 

Figura 20 – Cartaz da peça de estreia A Vinda do Messias com Berta Zemel como Rosa. 
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    Fonte: acervo familiar. 

Figura 21 – Cartaz da peça de estreia A Vinda do Messias com Geórgia Gomide como Rosa. 

 

    Fonte: acervo familiar. 

Figura 22 – Cartaz da peça Palhaços com Emilio Di Biasi e Umberto Magnani. 
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    Fonte: acervo familiar. 

Figura 23 – Cartaz de A Dama de Copas e o Rei de Cuba, no teatro Galpão em São Paulo. 

 

    Fonte: acervo familiar. 
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Foto 24 – Cartaz de A Perseguição ou o Longo Caminho que vai de Zero a Ene, no teatro 

Treze de Maio em São Paulo. 

 

    Fonte: acervo familiar. 

Foto 25 – Cartaz de A Perseguição ou o Longo Caminho que vai de Zero a Ene, no teatro 

FAAP em São Paulo. 

 

Fonte: acervo familiar. 
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Figura 26 – Cartaz de Bye, bye Pororoca no teatro Aliança Francesa em São Paulo. 

 

    Fonte: acervo familiar. 

Figura 27 – Cartaz de Bye, bye Pororoca. 

 

   Fonte: acervo familiar. 
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Figura 28 – Cartaz de Curto-Circuito. 

 

   Fonte: acervo familiar. 

Figura 29 – Cartaz de Última Chuva de Verão. 

 

  Fonte: acervo familiar. 
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Figura 30 – Cartaz de O Dia de Pierrot. 

 

   Fonte: acervo familiar. 

Figura 31 – Cartaz de Morango com Chantilly. 

 

    Fonte: acervo familiar. 
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Figura 32 – Cartaz de Santa Joana D´Arc (Vozes da Agonia ou Santa Joaninha e sua Cruel 

Peleja contra os Homens de Guerra, contra os Homens d´Igreja). 

 

    Fonte: acervo familiar. 
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Figura 33 – Programa da peça A Vinda do Messias com Berta Zemel. 

 

  Fonte: acervo familiar. 
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Figura 34 – Programa da peça Cheiro de Homem (A Vinda do Messias) com Geórgia Gomide 

no papel de Rosa. 

 

  Fonte: acervo familiar. 
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Figura 35 – Discurso durante homenagem com o título de cidadão benemérito de Presidente 

Prudente. 

 

  Fonte: acervo familiar. 

 

Figura 36 – Ao lado da mãe, D. Adelina, recebe a homenagem. 

 

  Fonte: acervo familiar. 
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Figura 37 – Homenagem da Unoeste de Presidente Prudente dando a seu Teatro de Arena o 

nome de Timochenco Wehbi. 

 

  Foto: Marta Medeiros. 

 

Figura 38 – Concurso Nacional de Dramaturgia promovido pelo SESC Vila Nova 

Prêmio Timochenco Wehbi. 

 

Fonte: acervo familiar. 
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Figura 39 – Placa Inaugural da Oficina Cultural Timochenco Wehbi. 

 

  Foto: Marta Medeiros. 

 

Figura 40 – Homenageado dando nome à I Mostra de Teatro Estudantil de Presidente 

Prudente. 

 

 Fonte: acervo familiar. 
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Figura 41 – Semana Timochenco Wehbi em comemoração aos dez anos da Oficinal Cultural 

Timochenco Wehbi, em Presidente Prudente, em 2001. 

 

  Fonte: acervo familiar. 

  



190 
 

Documentos e produção acadêmicos 

Documentos 

1 – Ficha de banca com nome dos arguidores de mestrado. 

2 – Folha de rosto da dissertação de mestrado. 

3 – Página de agradecimento da dissertação de mestrado. 

4 – Folha de rosto da tese de doutorado. 

5 – Sumário do doutorado. 

6 – Ficha de banca com nome dos arguidores do doutorado. 

7 – Memorial. 

8 – Comprovante de bolsa de estudos para livre-docência da Fundação Calouste Gulberkian. 

9 – Folha de rosto e sumário da dissertação de mestrado de Felícia Ogawa arguida por 

Timochenco Wehbi. 

10 – Folha de rosto da dissertação de mestrado de Sonia Regina Guerra orientada por 

Timochenco Wehbi. 

11 – Folha de rosto e sumário da dissertação de mestrado em dois volumes de Luiz Maurício 

Britto Carvalheira. 

12 – Capa da peça A Vinda do Messias arquivada na biblioteca da ECA – USP. 

13 – Capa da peça Palhaços arquivada na biblioteca da ECA – USP. 

14 – Capa da peça Bye, bye Pororoca arquivada na biblioteca da ECA – USP. 

15 – Capa da peça O Dia de Pierrot arquivada na biblioteca da ECA – USP. 

16 – Capa da peça Chica-chica bom arquivada na biblioteca da ECA – USP acompanhada de 

crítica publicada. 

17 – Capa do livro Italianos no mundo rural paulista, além da reprodução da p. 10 em que se 

cita Timochenco Wehbi como organizador de dados de pesquisa. 

18 – Reprodução do texto de autoria de Timochenco Wehbi, “Uma rápida síntese do teatro 

brasileiro”. 

19 – Reprodução do texto Teatro operário e contrainformação publicado no livro 

Comunicação, Hegemonia e Contrainformação. 

20 – Reprodução do texto “Teatro e Universidade” publicado na Revista Comunicações e 

Artes, ed. 10. 

21 – Reprodução do folheto “O Pedestre”, de Ray Bradeury, montagem coordenada por 

Timochenco Wehbi. 
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22 – Reprodução de críticas sobre A Vinda do Messias de Anatol Rosenfeld, Ivo Zanini e 

Oscar Araripe publicadas na revista Palco + Plateia, nº 3. 

23 – Reprodução de pesquisa sobre Teatro Amador de Timochenco Wehbi e Dilma Melo 

publicada na revista Palco + Plateia, nº 5. 

24 – Reprodução da peça A Dama de Copas e o Rei de Cuba publicada na Revista SBAT 399 

(mai/jun 1974). 

25 – Reprodução do artigo “As funções sociais do teatro negroafricano” publicada na Revista 

SBAT 405 (mai/jun 1975). 

26 – Reprodução da resenha “Cordel para Principiantes” na edição 31 do jornal Leia Livros 

(1980). 

27 – Reprodução da resenha “Feche o livro e assista ao filme” na edição 37 do jornal Leia 

Livros (1981). 

28 – Reprodução de anúncio da coluna semanal sobre cinema que Timochenco escreveu para 

O Imparcial entre 1963 e 1964 seguido por cinco exemplos de colunas publicadas. 

29 – Reprodução de nove críticas cinematográficas de autoria de Timochenco Wehbi 

publicados no jornal Folha da Tarde em 1969. 

30 – “Poema da solidão fechado por quatro paredes”, texto de Jefferson Del Rios sobre A 

Vinda do Messias publicado na Folha de São Paulo. 

31 – “Forma velha de descobrir o sexo”, texto de Jefferson Del Rios sobre A Vinda do 

Messias publicado na Folha de São Paulo. 

32 – “Palhaços”, texto de Jefferson Del Rios sobre peça homônima publicado na Folha de 

São Paulo. 

33 – “Saudosos palhaços”, anúncio da peça Palhaços publicado na Folha de São Paulo. 

34 – “Palhaços encenado em 2017 no Espaço Parlapatões”, texto da Folha de São Paulo. 

35 – “Wehbi e Suassuna no início da temporada”, sobre A Dama de Copas e o Rei de Cuba, 

publicado na Folha de São Paulo. 

36 – Estreia de “A Dama de Copas e o Rei de Cuba em Bogotá”, nota publicada na Folha de 

São Paulo. 

37 – “A Perseguição”, nota sobre troca de teatro na estreia, publicado na Folha de São Paulo. 

38 – “Choque de opostos em A Perseguição”, publicado na Folha de São Paulo. 

39 – “O Dia de Pierrot”, publicado na Folha de São Paulo. 

40 – “Autor anuncia uma Joana D´Arc nordestina”, publicado na Folha de São Paulo. 

41 – “A divertida escolha da respeitável Cacilda Lanuzza”, texto cita Timochenco Wehbi por 

Bye, bye Pororoca, publicado na Folha de São Paulo. 

42 – Anúncio de Bye, bye Pororoca, publicado na Folha de São Paulo. 
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43 – “I Encontro Nacional de Teatro Universitário”, publicado na Folha de São Paulo. 

44 – Roteiro teatro cita Timochenco Wehbi em palestra, publicado na Folha de São Paulo. 

45 – “As influências de 22, tema de debates e conferências”, publicado na Folha de São 

Paulo. 

46 – “Trio”, sobre projeto de peça de Timochenco Wehbi, José Saffioti e Murilo Cesar Dias, 

publicado na Folha de São Paulo. 

47 – “Tem de Wehbi ao adultério”, publicado na Folha de São Paulo. 

48 – “Anunciadas peças de jovens autores”, publicado em O Estado de São Paulo. 

49 – “’Jorginho’ abre lista de estreias”, publicado em O Estado de São Paulo. 

50 – “Um exercício de solidões”, sobre A Vinda do Messias, publicado em O Estado de São 

Paulo. 

51 – “Texto volta hoje ao cartaz do T. Paiol”, sobre A Vinda do Messias, publicado em O 

Estado de São Paulo. 

52 – “’Interrogatório’, melhor montagem” sobre prêmio Autor Revelação por A Vinda do 
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