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PRÓLOGO

Podia ser Avestruzismo, uma escola...

Não, o Avestruzismo Avelaniano.

Não, parece Instituto Histórico e Geográfico.

Instituir o Avelãz...

É Panacéia, meu rapaz.

Avelunice Avestruzeira.

Avestrãz.

É: Avestrãz!

Ou melhor, Aveluz y Avestrãz – nós.

E nós, os esquilos.

Entregar o ouro? Jamais.

Parece um quadro de De Chirico, um cara que morreu aí.

O que é isso?

Tive um sonho.

Com discos voadores.

Eu queria que viesse um disco voador e levasse esse menino pra fazer experiências.

Eu ia com você no meu coração.

Essa comoveu.

Vocês não gostaram, não? Foi ótimo.

Cleise Mendes vai enlouquecer: “Como vocês são criativos!”...

Hebe Alves, você me dá aula de dicção?

Como é o nome da musa de Hebe Alves?

A de letras.

Gente, imagine o Fórum Nacional de Teatro lendo isso, comovido.

Hei, hei, hei, o Avelãz é nosso rei!

Gente, ó o feijão no fogo.

Quem vai ver? Eu não sei dirigir.

Mutt & Jeff.

Não tô entendendo nada, esse negócio de letras.

Se tem o nome de Hebe Alves, tem que ter o nome de Saúva.1

E Foderão da Boamorte2 não vai entrar aí, não?

1 Personagem ufanista inventado e interpretado por Sérgio Guedes nas reuniões e nos ensaios do grupo.
2 Outro personagem criado pelo mesmo ator.
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I Juca Pirama?

O que é isso?

É um escapulário. Você não quer comprar um escapulário?3

Lá vem você com esse negócio de escapulário.

Nesse grupo temos representantes de todas as raças: um negro, um mongol...

Enfim, nós somos universais.

Eternos.

Esse cara tá com caspa e chato.

Tire as mãos, porco.

A ti, que importa?4

Sai assim.

A palavra sai.

Saúva! Saúva!

Você quer comer uva?

Sabe a história da raposa e as uvas?

Faz aí um discurso sobre o Teatro Cooperativado.

Faz aí um discurso.

Faz aí um discurso, mas tem que chorar.

Não tem público.

Tem a gente.

Tem que chorar falando sobre a cooperativa de teatro.

Chora.

Chora, sacana!

Teatro só presta se tem choro.

E vela.

Tirai as roupas.

Seu abrigo, senhor, seu sobretudo, seu redingote.

Redingote parece uma roupa que mexe sozinha.

Agora a gente tá falando de figurino.

Ai, meu Deus, minha novela...

A televisão quebrou.

E o Papa?

Pior é ficar junto dele ouvindo aquele barulhinho: tic, tic.

3  Outro personagem da mitologia particular do grupo. Inspirado em um beato que vendia escapulários 
pelas ruas de Salvador.

4 Duas falas de BAAL, peça que tinha acabado de ser montada.
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Não dá pra criar cinza.

A mesa ficou pestiada.

Cuidado com a gripe malcurada.

Fígado bom tá aqui.

Se você tem neurastenia, tome neurastol.

Tem que comprar sonrisal amanhã.

E reforçar aquela sopa.

Antes de comer, correr seis vezes daqui pra lá e de lá pra cá.

São as entradas.

E bandeiras.

É justamente a bandeira da pobreza.

Há quanto tempo você não trepa?

Outro dia, vi um almanaque desses antigos, uma mulher dizendo: tô com o peito em 
chamas. A outra respondeu: não é amor, é azia.

Se assumpte.

Naquele tempo tinha era caricatura...

Tá me dando um nervo!

Vocês me dão nos nervos, hein?

Vombora ver se ele vai estourar.

Vombora ver se ele vai estourar.

Explode.

Essa barriga é natural mesmo.

Vamos falar do problema dos negros.

Como é o nome daquela doença? Banzo, né?

Banzo é saudade de negro.

Todo negro tem banzo.

Você precisa ver dançando.

Atacado por uma tribo.

Calabetão.

Agora a gente tá caindo no Academismo.

Antes era mongol e sorvete, agora é demência.

Amanhã, fazer a seleção desse negócio todo.

Eu acho que devia sair como tá aí.

Vamos falar de sindicato.
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A mulher da Secretaria da Fazenda falou que a APATEDEBA5 tinha que cuidar dessas 
coisas.

Cada um tem que pagar 300 e tanto.Tem que pagar ISS.

É imposto sobre serviço de quê?

De ator.

A mulher falou que a gente tinha que mandar pra Brasília.

Agora, imagine: pra tirar um papel, quanto papel a gente tirou?

Você vai numa seção, ninguém sabe nada.

Só indo numa sessão espírita.

Chamar Irmã Otília.

Viemos aqui tratar de negócios.

Você não é formado em direito?

Direito Romano.

Direito Canônico.

Você é presepeiro, hein?

Você conhece Irmã Otília?

A gente esqueceu de falar de nossa tia Elza.6

Já viu barata quando entra em garrafa?

Bicho, eu comprei um litro de leite...

Bate nele!

Ta mandando bater uma nele.7

Fazendo o amor.

No meio.

E em seus sonhos gozava o amor?8

Eiêêê, tem jangada no mar...9

A casa toda fechada e esse fumacê de cigarro.

Você parece uma galinha seca.

Empalado.

Eu queria falar de taxidermista.

O que é taxidermista?

É o homem que faz táxi.

5  Associação Profissional de Artistas e Técnicos em Diversões do Estado da Bahia – associação que 
posteriormente  se  transformou em SATED-BA (Sindicato  dos Artistas  e  Técnicos  em Diversões  – 
Bahia).

6 Gíria relacionada com roubo. Dar uma Elza: roubar. Elza passou por aqui: sumiu alguma coisa.
7 Bater uma: masturbar
8 Fala de BAAL.
9 Citação da música Arrastão, de Edu Lobo.
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Ele parece um santo. Tirando os olhos só.

O corpo e as mãos.

Faça o santo no andor aí.

Faça, faça, faça.

Glória a ti.10

Aí, as matracas...

Agradeça, agradeça.

Não, não cante nada.

Que tom, que tom?

Cantai.

Você trabalhou no Pastoril?11

Olha a macumbebê!12

Já deu.

Eu sou cristão.

Eu quero dormir.

Nêga, seu cu tem manteiga. Branca, seu cu tem pelanca.

Imite uma assistente social.

É. Nós assistimos.

O que é tecido?

É uma camada de pelanca branca ou preta ou amarela.

Deixe-me lamber-lhe a virilha.

Falar as partes, os quartos.

Se a gente tivesse dinheiro, hein?

A gente esquenta a sopa.

Não. E sujar os pratos outra vez?

Aí não é mais com você.

Amanhã, quem acordar primeiro me acorda que eu quero fazer um cooper.

Seis horas.

Não, cinco.

10 Hino ao Senhor do Bonfim.
11 Referência ao espetáculo, com texto de Nelson Araújo, montado por Roberto Wagner.
12 Referência à musica de Villa-Lobos.
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DE PERIÓDICOS: COMENTADOS13

Somos uma cooperativa de saltimbancos que pode não 
saber  muito bem o que quer  e,  por  isto,  procura. Mas  
sabe exatamente o que não quer.

– Saltimbancos dá uma idéia de movimento, de buscar.

– Tem um certo heroísmo também no meio.

– Não quer as coisas que não fez e não faz.

– Tanto não quer que nem fez e nem faz.

– As opções de querer e fazer são imensas, por isso, a gente não sabe o que quer, porque 
são mil opções.

– O desconhecido nos fascina.

É um ato de amor, como o teatro, onde se vive talvez a  
última possibilidade de SER inteiramente real por trás de  
uma máscara que se pinta sobre o rosto, com um sorriso  
aberto sob os  refletores  que  vão se apagar depois das  
últimas palmas.

– É triste.

– Isso aí já explica.

– Brecht: até quando vai ser necessário subir no palco para viver as emoções grandiosas 
que a vida real nos nega?

Percebi que as histórias de fadas estavam de roupa nova  
em cada  esquina  e  que  as  bruxas  eram terríveis  e  as  
donzelas não eram mais tão donzelas nem os príncipes  
tão heróis. E descobri que o teatro é um amante terrível.  
Mas é amante.

– Tem uma coisa de Artaud que lembra isso, quando ele fala que o maior inimigo dele é 
o teatro porque ele se entrega tanto.

– (Silêncio profundo de minutos).

– Eu brincava muito dizendo que não ia me casar porque tinha me casado com o teatro e 
eu acreditava nisto.

– Até agora, né, Hebe?

– Isto é tão completo que... Ave Maria!
13  PERIÓDICOS CONSULTADOS: Correio da Bahia,  A Tarde, Jornal da Bahia,  Diário de Notícias, 

Tribuna da Bahia, I.C. e Jornal do Iguatemi (Salvador-BA); A Gazeta, A Tribuna (Vitória-ES); Estado 
de  Minas,  Diário  da  Tarde,  Jornal  de  Minas  (Belo  Horizonte-MG);  Jornal  de  Brasília,  Correio 
Brasiliense,  José (Brasília-DF);  O Popular,  Folha de  Goiás,  Jornal  Opção (Goiânia-GO); Jornal  de 
Petrópolis (Petrópolis-RJ);  Notícias Populares, Diário Popular,  Folha de São Paulo, Folha da Tarde, 
Jornal da Tarde (São Paulo-SP); Jornal do Brasil, O Globo, Isto É, Última Hora, O Dia, Desfile, O  
Pasquim (Rio de Janeiro-RJ).
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– Acho que a gente começou a sentir isto mais forte com ALICE. Sentir esse aliado que 
o teatro é pra gente.

– Temos que nos entregar todo, mesmo. Pra acontecer.

– O prazer é tão grande que a gente não quer deixar.

– Se você pisa no palco uma vez, nunca mais você consegue ser público.

– Infelizmente,  porém,  seus  excessos  transformaram  o  
que era pra ser uma Fantasia dramática numa dramática  
fantasia.

– Existe seriedade na experiência do Avelãz, mas não é  
com esse espetáculo que o grupo consegue revelar todo o  
potencial que se adivinha em suas intenções.

– Recomendo o espetáculo ao grande público goianense,  
pois estamos informados da seriedade do grupo baiano.

– No primeiro tem uma expectativa de coisa leve e é pesado.

– Nos três tem uma expectativa.

– Acho que a gente ficar comentando o comentário, é meio mesquinho. A gente tem que 
comentar pra tirar do comentário.

– Acho que a gente tem que agir mais saltimbanquescamente.

Dirigir significa conduzir as coisas para algum lugar.

– Claro.

– Isso tem a ver com toda a coisa do Avelãz.

– As coisas são conduzidas com a verdade delas mesmas, os sentimentos, eles próprios.

– Precisa haver um corte.

– As coisas têm que ser conduzidas. Fica um amontoado de sandices.

– Só que antes esse dirigir era muito dirigir o espetáculo, agora é dirigir o Avelãz.

– Antigamente era dirigir o Avelãz, agora o espetáculo, porque essa idéia ainda não tá 
muito clara nem pra mim nem pro Avelãz.

– A gente tá querendo se dirigir e não tá sabendo o que é.

– Essa frase é a mais importante até agora, porque é o que estamos questionando neste 
momento: a direção do Avelãz, pra não ficar só na mão de Marcio.

– Quando tinha Marcio como dirigente, a gente tinha uma cabeça que dirigia não só o 
espetáculo como todo o resto. Mas agora, com o espetáculo pronto, montado, e depois 
de termos decidido dar um outro caminho a nós mesmos, fica muita expectativa.

O grupo pretende reverter os símbolos, ou seja, descobrir  
o  que  cada  situação  e  cada  personagem  significam  e  
mostrá–los como tal.
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– Aí é que tá o problema do hermetismo da gente. Cada um percebe os símbolos a partir 
da  vivência  própria.  Mas  acho  aberto  pra  caralho,  porque  assim  como  a  gente 
percebeu, outras pessoas podem perceber.

– Seria interessante ter uma discussão depois de cada apresentação.

– Só numa sessão especial.

– A gente fez com ALICE e foi batatal. Todo mundo sacou.

– Os símbolos não são tão... Um gesto que a gente faça dá margem para uma variação 
limitada de significações.

É como lançar um olhar para trás e descobrir onde está  
nossa  liberdade  e  tentar  reconquistá-la  de  qualquer  
maneira.

– Aí é que a porca torce o rabo.

– De qualquer forma, o processo é muito individual. Mas a gente consegue jogar pro 
coletivo.

– Aí é o ator.

– Como atores tentamos buscar a liberdade.

– Pra mim, o trabalho do teatro é muito isso! A busca da liberdade, do SER.

– Acho que também tenta olhar pra trás, pra antes da razão, porque as improvisações são 
sem palavras, então é o gesto puro. O que a gente tem como ator, como grupo, foge de 
toda a convenção, à palavra. Buscamos, com o corpo, o mais primitivo.

– Nas coisas abstratas que a gente não vê, mas sente. Com o corpo, podemos expressar 
essas coisas.

– Com a palavra ou, pelo menos, só com a palavra, a gente não pode expressar isso.

É uma tragédia circense.

– Me lembra muito RAPUNZEL.

– FAUSTO também.

– Acho que todos têm aquela farsa de circo, mesmo em BAAL. É uma coisa que não 
pretende ser real. É teatro, uma farsa.

– Não pretendemos iludir o público.

Marcio declarou que não gosta de teatro de vanguarda,  
gosta de teatro. Acreditamos que tanto o teatro como a  
democracia  dispensam  adjetivação  quando  são  apenas  
verdadeiros.  O  diretor  e  seu  elenco  perseguem  com  
autêntica obstinação exatamente o que dá ao teatro o seu  
maior objetivo: não a representação da verdade, mas a  
verdade da representação.

– Acho que era isso que a gente tava falando sobre o circo.
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– Tem uma coisa do teatro nô, que a gente tanto gosta. Da máscara, do símbolo. Do 
verdadeiro teatro.

– Naquilo em que o teatro difere das outras artes.

–  Porque  acho que  o  teatro  que  fazemos  não  é  só  dizer  um texto  de  determinada 
maneira. É um ritual sobre uma idéia.

– Através do corpo a gente não mente.

É simplificar as coisas, é torná-las simples como a vida.  
É eliminar a palavra como pensamento pré-organizado, a  
teoria.

– Vem em decorrência do que foi dito

Tudo  montado  em  estruturas  simbólicas  que  permitem  
variadas interpretações.

– A gente já não leu?

– Não.

– Isso já foi comentado no outro. Do símbolo/não-símbolo.

– Cada um de nós tem uma história, uma vida. Mas quando nos juntamos pra fazer uma 
peça, temos que passar uma idéia.

– Tem uma direção. As interpretações vão convergir.

– Porque a gente não pode dizer preto e as pessoas lerem branco. As pessoas vão ler 
preto. Agora, tem as minúcias que cada pessoa vai ler a seu modo. Mas o que a gente 
diz é muito preciso.

– Acho que temos que ter agora a preocupação de sintetizar cada vez mais.

– Acho que o processo que tamos passando naturalmente é esse: de depurar.

– De FAUSTO pra cá gente simplificou.

– De FAUSTO pra cá simplificou a forma, os adereços, mas complicou o conteúdo. 
Aprofundou.

– Também tem a fala, que no teatro dão muita importância, e a gente não dava tanta 
importância assim. Agora, pra gente, ganhou seu devido peso.

– Agora temos que encontrar a medida certa entre fala e gesto.

– Porque agora tamos falando duas linguagens, a do corpo e a da fala. Tem que juntar as 
duas numa só.

– O homem ocidental foi muito dividido: o corpo e a cabeça. A gente, quando começou 
a  trabalhar,  deu  muita  atenção  ao  corpo.  Agora  tá  se  voltando pra  palavra.  Deve 
conseguir unir as duas.

Constantemente acusados de hermetismo e de fazerem um  
trabalho  difícil  de  ser  entendido  pelo  público,  eles  se  
defendem:  “O  teatro  é  uma  obra  aberta  em  todos  os 
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sentidos. Talvez a palavra seja errada. Talvez a gente não 
fale  a  linguagem  corrente.  Falamos  uma  linguagem 
aberta. Que é o contrário do hermético”.

– Pra mim é uma linguagem dupla: a do corpo e a da palavra. Por isso parece confuso.

– Fica confuso pelo costume que se tem de separar pra entender. Ver tudo de uma só 
vez, com a mesma intensidade, atrapalha.

– Mas acho que a gente determina também o que é mais importante. Se o texto deve ser 
ouvido ou não. Como um quadro que tem mil detalhes, e as pessoas podem olhar pros 
detalhes ou pro assunto principal. Mostramos o que é principal.

– É como a linguagem da música. O todo é sentido.

– Acho que a gente tá caminhando pro teatro simbólico, em que um símbolo significa 
uma coisa. E não cada um que entenda o que quiser. Cada gesto é uma coisa só.

Tentamos usar uma linguagem mais perto do teatro, uma 
linguagem  da  música,  com  a  qual  a  gente  sente,  se  
emociona,  tem  uma  reação  imediata,  fugindo  à  
racionalização.

– As nossas peças têm um bocado de coisas, de ceninhas, de gestos. Mas o importante é 
a idéia, o todo. É isso o que a gente passa.

– Na música, vários instrumentos resultam numa harmonia. Acho que dominamos essa 
linguagem.

– A música nada mais é do que a arte de combinar os sons.

– Uma música mil pessoas escutam, e cada qual sente uma coisa.

– Mas sente afetivamente e se emociona do mesmo jeito, gosta ou não dessa emoção,  
sente coisas diferentes a partir dela. Mas a emoção é a mesma.

– As multinformações, as cenas paralelas... É uma coisa assim como na vida. Tem coisas 
acontecendo atrás de mim, que eu não tô vendo. A gente seleciona as informações na 
vida.

– O que não quer dizer que a próxima peça seja assim.

– Inclusive, isso de a gente estar querendo agora se organizar mais enquanto grupo, 
talvez se reflita no trabalho.

– Essa visão do todo só Marcio tem; ele arruma as cenas como um jogo. Acho que agora  
tô querendo ter uma idéia do todo.

– Porque essa idéia do todo é o pulo do gato de Marcio; ele tem o poder porque só ele 
domina o todo, a gente domina frações. Acho que agora precisamos ter essa visão do 
todo.

Começamos a desenvolver uma imagem quase de dança,  
com marcações.  Fica uma coisa muito  rica,  não-linear  
como é o teatro psicológico. Não castramos o ator. Ele  
cria a partir da idéia que o diretor tem.

– É exatamente isso que a gente falou.
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– Que a proposta possa partir do grupo ou, mesmo que parta de Marcio, que o grupo 
interfira mais, tenha mais domínio.

– Acho que é uma conseqüência natural de nosso caminho. Se agora estamos querendo 
modificar a estrutura do grupo em outros sentidos, tem que mudar esse também.

– Acho que o Avelãz deu certo até agora porque a gente tem muita confiança um no 
outro. Por exemplo, a gente se joga fundo na improvisação porque confia que Marcio 
vai fundo para aproveitar e marcar a peça.

– Acho que agora temos que ter essa consciência de ator e saber falar no palco. Dominar 
a linguagem do ator sem precisar muito de diretor.

– Claro que precisa do diretor, mas não do diretor...

– Papai-sabe-tudo.

– Diretor-pintor.

– Antes era mais a peça com um visual incrível. A gente é um pouco tinta.

CRÍTICAS:

– Ver e assistir a peça e, de certa forma, participar deste  
espetáculo não é apenas uma oportunidade. Deveria até  
ser  um  dever  de  todos  aqueles  que  neste  momento  
manifestam tanta preocupação com os rumos da cultura  
em  geral  e  do  teatro  em  particular.  Será  também  um 
momento de reflexão para os espíritos inquietos.

– Não é a falta de conhecimento de Goethe que impede o  
FAUSTO (do grupo Avelãz y Avestruz) de vôos mais altos.  
O que Marcio faz desta falta de conhecimento é o que  
importa, o que está em cena e o que interessa comentar.

–  A  medida  exata  para  o  vôo  mefistofélico  a  que  se  
propôs  o  diretor.  E  o  realizou  com  tanta  exatidão,  
competência e segurança que não é exagero afirmar-se  
que ficará na história do teatro baiano como verdadeiro  
marco.

– O grupo baiano Avelãz y Avestruz tenta honestamente  
reequacionar a viagem de Alice ao País das Maravilhas  
como  uma  incursão  pelas  estruturas  sufocantes  da  
família,  e  conta  a  seu  favor  com  uma  cativante  
reprodução de época dos figurinos e elementos cênicos,  
além de atores dotados de forte expressividade corporal.

– Uma montagem intrigante que mexe com a platéia e um  
elenco sempre de alto nível. Um clássico profundamente  
sentido  e  elaborado  com  arte  e  muito  engenho.  
Realização  de  fôlego,  teatro  feito  em profundidade,  no  
qual  os  protagonistas  sorveram  a  dose  máxima  de  
entendimento do valor de cada personagem.

– Carrol visto por um grupo de jovens baianos. Será que,  
na  Bahia,  não  haverá  autores  mais  imediatamente  
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acessíveis e que explicitamente se refiram à realidade que  
os circunda? Enfim, o Avelãz y Avestruz, que já fez até o  
FAUSTO, de Goethe, se apresenta como uma cooperativa  
por ser esta, eles dizem, “a única maneira de fazer teatro  
honestamente”. Talvez se possa discutir, depois de ver o  
espetáculo,  para que serve – ou deveria servir  – fazer  
teatro.

– Acho que deixa aí. A gente não deve discutir a crítica.

– É bom frisar que até FAUSTO a coisa era muito do diretor. Em ALICE, já começa a  
ser do ator.

– Botamos pouca crítica falando mal.

– Se bem que não tinha muito.

– Mas espalhou as que falavam mal pelo resto do trabalho.

Mais parece uma orquestra em que cada instrumento é  
um ator.

– Cada instrumento tem seu som na hora exata e precisa. O negócio do equilíbrio.

– A homogeneidade que a gente tem em cena, a harmonia. Apesar de cada um ter o seu 
ritmo, sua forma, todos têm o mesmo peso.

– De podermos fazer parte de todas as cenas mesmo não sendo a ação principal.

– Um instrumento, para poder se harmonizar com o todo e com o maestro, tem que estar 
afinado, assim como o ator tem que dominar o corpo e a técnica.

– Nesse método, o ator é mais fundamental que o texto.

– Não sei, o texto é a partitura.

– Acho que o texto é mais um instrumento. A idéia é a partitura.

– Procuramos sempre essa afinação. Entre nós, como atores, entre nós e o diretor, entre 
nós e o texto e entre nós e o público.

– Essa é a preocupação maior da gente, tanto que trabalhamos depois da estréia.

– Os instrumentos: cada um pode tocar um tom diferente, mas que se harmonizem.

– O trabalho é incorporar esses instrumentos, inclusive o texto, a uma idéia.

– Depois que tomamos consciência da idéia, vem a afinação.

– Porque cada um tem suas idéias, tem que juntar e afinar.

– A orquestra dá bem a idéia do que não pode ser individual.

Mas o acerto do grupo pára aí, resultando o espetáculo  
em  total  desperdício  de  esforços,  no  qual  marcações  
ousadas  somam-se  à  mais  canhestra  desorientação.  
Evidentemente, um equívoco bem-intencionado.

– Isso é a confusão que fica. Tem pessoas que sacam, outras ficam confusas.
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– Mas não tem nada desperdiçado.

– Já foi colocado que não botamos cenas paralelas de graça. Tem um sentido.

– As coisas devem colocar-se numa ordem quase fulminante (Artaud).

– Tem o vício da leitura linear.

– Pra gente tem o detalhe da emoção. A riqueza de detalhes de emoção que tem na vida. 
Por isso fica caótico.

– No teatro as coisas são mais condensadas e mais fortes porque o ator está ali, vivo. 
Isso ocasiona um choque maior. As emoções são condensadas porque têm que caber 
naquele espaço, por mais linear que seja o espetáculo. Colocamos tudo com muita 
intensidade, é bem brechtiano, nada é pano de fundo. Então é uma intensidade terrível 
para receber de uma vez só.

– Acho que as pessoas não têm a obrigação de aceitar essa linguagem, não. É muito 
dilacerada,  muito  caótica.  As  pessoas  querem  a  ordem.  O  nosso  teatro  é  muito 
esquizofrênico, partido.

– Gostar ou não gostar é muito pessoal. Mas tem que reconhecer que é um trabalho.

– De certa forma a gente não faz pra agradar.

– Não faz um apelo pra persuadir. A gente coloca as coisas como sentiu. A forma é uma 
decorrência.

– O que se vê em teatro é uma coisa muito pronta.

– Ou isto ou aquilo.

– Muita mensagem. 

– Somos a não-mensagem. Nós não propomos que as pessoas aprendam o que queremos 
dizer, mas sim que vivam aquele momento conosco, aquela reflexão.

– As pessoas criticam muito o teatrão, mas quando vêem uma coisa nova, não sentem. 
No fundo gostariam que fosse “to be or not to be”.

Enquanto isso, o elenco pula,  esperneia, estrebucha, se  
contorciona, se estapeia.

– E por que não?

– Na vida real a gente não é todo certinho como mostram no teatro.

– A coisa vem do teatro-emoção. Por que esse respeito à mão, ao pé?

– Ao vômito.

– Ao vôo.

Espetáculo altamente pretensioso, nada mais é do que um 
emaranhado de situações típicas que qualquer manual de  
sociologia,  ou  mesmo de  dinâmica de  grupo apresenta  
para  estudo,  servindo  mesmo  para  experiências  
limitadas.  Conseqüentemente,  o  espetáculo  é  um 
amontoado de sandices com pretensões à genialidade.
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– O que menos pretendemos é apresentar uma teoria, uma fórmula. Nenhum manual 
apresenta a vida.

– Os manuais apresentam palavras. A gente apresenta o que tá por trás das palavras.

– Agora, que às vezes parece um hospício, parece.

– Porque tá perto do louco.

– É mais para pretensões ao animalesco do que à genialidade

– Mais pra vísceras do que pra cérebro.

O diretor  afirma que  “no fundo tudo gira  em torno do 
caos,  pois  acreditamos  que  é  do  caos  que  se  revelam 
saídas para as coisas”.

– Quando o mundo organizado desmorona com os monstros sagrados, as defesas, então 
o caos aparece, o que seria a percepção de uma nova realidade.

–  Descobrir  uma  outra  lógica.  Por  exemplo,  o  ALICE,  de  Lewis  Carroll,  é  todo 
construído em cima de uma lógica matemática. Mas é uma outra lógica. Tem que se 
descobrir essa outra lógica.

– Tudo caminha pro caos porque é o começo de uma nova coisa.

– Então caminhamos com o caos, porque estamos nos transformando.

– Morre, vira terra, vira outra coisa, porque muda – o caos.

– O caos está sempre presente. É a vida.

– A ordem é a morte.

– Diz Jorge Luís Borges: Não existe a linha reta. A reta é um fragmento de um círculo  
infinito.

– Daí o nosso fascínio pelo teatro oriental, porque eles trabalham em cima do eterno. Da 
coisa que muda, mas é eterna nessa mesma mudança.

Nada de respostas prontas e acabadas. Um toque.

– É como se fosse uma fração desse caos, dessa eternidade.

– Uma fotografia.

– Como se pudesse pegar um pedaço dessa eternidade e jogar.

– Uma coisa como o cinema.

– É bem Blow up. Ir ampliando um detalhe até explodir.

– Em cena não tem só uma ação, mas todos os grãos desta ação.

– Os sentimentos que fazem a gente agir.

– O público pode ler a fotografia inteira ou se deter num ponto.

– É como um filme. O espectador é quem faz o filme. Seleciona as imagens e monta 
segundo sua experiência pessoal.
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Que cada um construa seu BAAL. A gente não quer e não  
tem o  direito  de dizer  é  isto  ou  aquilo.  A peça é  uma  
proposta de liberdade. A partir daí cada um descubra a  
forma de conquistá-la.

– Mostramos a nossa busca.

– Não sabemos ainda o que é liberdade.

– Buscamos onde está o animal da gente. O primitivo.

– Onde está a morte.

– Antes, buscávamos o passado. Com BAAL fomos além desse passado.

Estar no palco é ter o poder e a gente não deve abusar.

– Dispensa comentários.

– A gente abusa porque não faz concessão.

– Mas aí é no sentido de não dar como pronta uma verdade assimilável. Uma resposta.

– Mostrar nossas dúvidas.

– Um questionamento.

– Quem tá no palco diz o que quer e quem tá assistindo ouve. A gente não tem o direito 
de impor nossas verdades.

– É um teatro democrático.

– Não, anárquico.

A história  se  perde  na  apresentação  fazendo-nos  criar  
outras histórias, provocando em nós novos desejos.

– A idéia é a partitura, não o texto.

– A história é a partida. Não é uma partida de nossa cabeça. Chegamos a ela.

– Tem vários caminhos pra se chegar. E uma vez chegados, tem vários caminhos pra se 
seguir.

– Bota aí que a gente é dadá.

– Um bom texto dá margem pra muitas coisas.

– Goethe já dizia que ninguém ia poder entender FAUSTO inteiro. Sempre iam ficar 
pontos obscuros.

ALICE, não compreendida, já foi embora.

– Isto é uma ameaça.

Não  tem  início,  meio  ou  fim.  Tem  uma  mistura  de  
situações  reais.  O  público  provavelmente  vai  se  
emocionar.
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– Provavelmente, né?

– Tem gente que prefere se emocionar com Água viva,14 como eu mesmo.

– Tá mais perto, mais direto.

– Eu acho uma loucura fazer teatro hoje em dia. É completamente fora de época.

– Aí é que eu acho que a gente assume a loucura totalmente. Tem consciência da loucura 
que é fazer teatro.

– Esses teatros que contam historinhas. É melhor ver Água viva, que tem piscina, cor, 
avião, tudo.

– Fazer teatro é uma coisa antiga.

A gente  mostra  inclusive  que  nossa  cabeça  está  sendo  
feita, que ela não está pronta.

– A gente ainda não sabe o que é.

– Já falou isso...

– Só sabe o que não quer fazer.

– É a melhor resposta à pretensão à genialidade que foi dita.

– Tão lutando agora pro louco ter o direito de ser louco.

– Artaud escreveu uma carta linda sobre isso. Uma só não, várias.

– Fazer teatro é uma forma de loucura. Se a gente não tem consciência disso, dança.

– Dança do lado do hermetismo total – fazer teatro pra nós mesmos – ou do lado da 
concessão.

– A concessão de ficar devendo pra todo mundo o direito de fazer teatro.

– A gente se vê de uma maneira muito paternalista: o grupo marginal, o diferente. A 
gente tem que se impor assim, pra não internarem a gente.

– Internaram na Sala do Coro, no fundo do teatro.15

– O que a gente tem é o que quer. A gente é que se vê assim e se culpa por ser do jeito  
que é, por ser marginal, por não ganhar dinheiro, por não fazer teatro bonitinho, por 
ser a ovelha negra da família.

– Na nossa cabeça tem os que fizeram sucesso e os marginais. Ou tá a favor ou tá 
contra. Não tem o Ser.

– Ou os  que concordam com o sistema ou os  que são internados,  os  mendigos,  os 
loucos. Acho que a nossa saída como grupo é instituir a loucura. Instituir quer dizer 
sobreviver fazendo teatro.

14 Novela da Globo.
15  O Avelãz y Avestruz ocupou a Sala do Coro, com FAUSTO, ALICE e BAAL, entre 1978 e 1980.  

Nessa  época,  o espaço era uma sala de ensaios  no fundo do Teatro Castro Alves,  adaptada,  ainda 
precariamente,  para  acontecerem  espetáculos  experimentais.  O  próximo  espetáculo  do  grupo, 
SALOMÉ, feito em colaboração com a Escola de Música e Artes Cênicas da UFBA e seus corpos  
artísticos – Orquestra Sinfônica,  grupos de câmara e o Grupo de Dança Contemporânea – ocupava 
todos os espaços do Museu de Arte Sacra. Os próximos – O PAI, RAPUNZEL e MACBETH – foram 
feitos no palco principal do Teatro Castro Alves.
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– Acho que se nós nos juntamos não foi por acaso. Cada um de nós se sente marginal, 
diferente.

ALICE é uma viagem. Embarque nela.

– Neguinho vai pro teatro querendo entender. Fica racional demais: querendo entender o 
que significa isso ou aquilo, aí dança.

– Ainda mais Avelãz.

– Vão pensando: Essa eu entendo.

– Depois desse curso que fiz...

– Aí tem uma preocupação com o público, queremos que entendam, embarquem.

– Podia fazer propaganda do Avelãz: Somos um barco, viaje.

– Tem uma preocupação de que as pessoas vivam o que a gente está vivendo naquele 
momento.

– Sejam cúmplices.

Ver para crer.

– Esta frase me lembra um espetáculo que tem cobra... tipo faquir.

– A mulher que vira gorila.

– Essas coisas loucas que tem no meio da rua.

– O inusitado.

– Tem o negócio de experimentar, de sentir com o corpo.

– De cura.

Proposta ampla que não permite avaliar o alcance e as  
intenções do grupo.

– Só espero que não seja tão ampla quanto a abertura.

– Tem que limitar o alcance também? Já tem limitados o tempo, o espaço; tem que 
limitar também o alcance do que a gente é capaz?

– É como se alguém fosse ver a peça e ficasse imaginando se Maria Eugênia é capaz de 
cantar Carmem.

– Ainda não posso, sou soprano.

Então não se incomodam muito com a reação do público  
porque acham que ele tem o direito de reagir como bem 
entender e achar melhor.

– Que ele tem o direito, tem. Agora, que nós gostamos quando ele embarca...

– O teatro é um ritual.

– Ir ao teatro é como ir a um ritual.
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– Mas as pessoas não entram nessa.

– Não gosto desse negócio de ritual, porque o ritual é uma coisa imposta.

– É um ritual pra nós. Agora, pro público...

– Mas de qualquer forma, impomos uma série de coisas. Não pode entrar atrasado, não 
existem muitas chances de sair antes de terminar.16

– É como se o público fosse convidado pra casa da gente. Se é convidado pro ritual, de  
certa forma é convidado para participar do ritual.

– Agora, esse negócio de teatro ritual, eu acho enjoado.

– É uma redundância.

Vêm atraindo um grande público em suas apresentações  
que, chocado e embevecido com as cenas mostradas na  
peça,  reage  de  formas  variadas:  retira-se  no  meio  do  
espetáculo, indignado, ou aplaude em cena aberta.

– Dispensa comentários.

– Vem atraído por causa da fama. Sai porque não agüenta.

– Ou porque não gosta, ué...

Chocar  o  público  não  é  a  intenção  e  sim  mostrar  o  
quanto de supérfluo e de dispensável temos todos nós em  
todos os sentidos: moral, sexual e físico.

– Mostrar isso foi no início do trabalho. Agora queremos mostrar o essencial, tanto que 
fomos tirando o cenário, o figurino, os efeitos...

Abuso  das  marcações  aleatórias,  de  um  nonsense  sem  
graça,  de  uma  linha  interpretativa  desnecessariamente  
exacerbada. Em cena fica estabelecido o mais absoluto  
caos que, em vez de esclarecer os pontos mais obscuros e  
discutíveis do texto, só os torna ainda mais confusos.

– Fica como conclusão.

Em meio a tudo isso gira o espetáculo com o seu tom  
tipicamente  vernáculo,  com  tal  intensidade  que  nos  
parece ouvir outra língua. Essa é a característica mais  
marcante.

– É porque não mudamos o texto, não adaptamos para a linguagem de hoje.

– A gente pega o texto, o tema, e transporta para o que a gente tá vivendo.

16  Nessa época, o grupo estava fazendo BAAL, de Brecht, a montagem seguia muito mais a poética de 
Artaud. A organização palco/platéia era montada de tal forma que o público, para sair do teatro antes do 
fim  do  espetáculo,  precisava  passar  pelo  meio  do  palco,  o  que  era  bastante  constrangedor,  mas 
acontecia.

2



– Transporta o sentimento, não o texto.

– Não bota gíria, essas coisas.

– Eu acho que vem de a gente usar as palavras como música, como som.

– As pessoas vão muito pro teatro para ouvir. O texto é usado como guia. Vão ver o  
espetáculo a partir do texto.

– No teatro convencional, o texto é a idéia, a partitura.

– A palavra é uma coisa muito física. Ela tem um peso. Se se evidencia esse peso, ela 
fica parecendo outra coisa, talvez daí parecer outro idioma.

– Valorizar cada palavra, cada som, colorir as palavras.

– Dar o peso exato a cada palavra. Ela por si tem um valor. Buscamos esse valor não só  
na palavra, mas com nosso corpo e tudo o mais.

– Uma dose dupla de porrada pro público.

– A gente monta textos muito poéticos. O público não tá acostumado.

– Estabeleceu-se um código de dizer frases:  bom dia,  etc.  Fizeram um esquema de 
entonações.  Pegamos  a  palavra  e vemos  o peso que ela  tem, o prazer e  a  dor  de 
pronunciá-la. E fazemos o espetáculo também em cima disso: Da realidade própria da 
palavra.

– Favor não confundir com leitura de mesa.

– Pra gente é impossível separar a palavra do movimento.

– Se a palavra tem uma consistência como os balões de histórias em quadrinhos, ela tem 
também essa consistência física no corpo da gente. No gesto.

–  Partimos  da  idéia,  marcamos  os  movimentos  que  têm  uma  emoção.  Depois 
encaixamos o texto. Aí é preciso descobrir a voz, a inflexão exata. A emoção do gesto 
junto com o som e o significado da palavra são determinantes.

Utilizando  recursos  precaríssimos,  tudo  arranjado  
artesanalmente, pôde mostrar que a arte dionisíaca pode  
perfeitamente  dispensar  os  grandes  adereços  para  
concentrar-se  no  essencial,  que  é  a  representação  e  a  
dramaticidade.

– Acho que é a descoberta do essencial: do ator com seu corpo, com sua voz.

– Estamos descobrindo também o essencial na vida.

– Agora, o nosso cenário, o nosso figurino têm muito a ver, têm muita importância e 
significação.

– Mas não a importância que têm em outras montagens, em que são usados pra segurar 
o espetáculo.

– Não sei se em outras montagens o cenário e o figurino têm a importância que têm pra 
gente.

– A vida. Porque eles nascem com a montagem.
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–  Essa  relação  com  o  objeto  é  uma  coisa  muito  primitiva.  Os  objetos  são  muito 
importantes e vivos pra gente

A gente tem muita afinidade, vive criando cenas em casa,  
o  tempo  todo  a  gente  pensa  e  vive  teatro.  Faz  
radionovela,  dublagem,  canastrice,  as  coisas  mais  
cafonas. E tudo o que faz a gente morrer de rir em casa a  
gente joga na peça. Remexemos em toda a nossa memória  
e  sai  tudo  no  espetáculo:  radionovela,  cinema  mudo,  
circo,  fotonovela.  Uma  coisa  muito  ridícula  e  bonita,  
como o dia a dia.

– É importante,  porque essa brincadeira  é uma brincadeira  com intensidade,  porque 
quando a gente briga, a gente também se lasca.

– A gente vai fundo na comédia e na tragédia.

– Pra não ficar parecendo que é um mar de rosas, essa coisa frívola.

– Durante o processo de trabalho, a peça fica muito na nossa cabeça.

– E depois também.

Brincamos sobre o sério.

– Tudo bem.

– Às vezes.

– A gente leva a sério a brincadeira.

– Antigamente o sério tinha que ser brincado. Agora o sério é outro.

– Buscamos a essência do sério.

– Cada um de nós é muito engraçado na vida real. Mas as peças são muito pesadas.

– Acho muito saudável os dois lados.

Máscaras,  fantasias,  gestos  exagerados,  clichês  de  
personagens  e  sentimentos,  recursos  tão  tradicionais  e  
desusados no teatro dos últimos tempos que chegam a ser  
uma inovação.

– O povo diz que a gente é modernoso, vanguardista, mas o que acontece é que usamos 
os elementos mais tradicionais do teatro, coisas antigas.

– Transa de uma forma muito nossa.

– Isso é que é novo.

– Tudo em arte já existe, a forma de apresentar é que provoca o bum.

Aliás, o espetáculo é por demais  acadêmico, se bem que 
proponha o contrário.
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– Por isso mesmo.

– Pelo anterior.

–  É,  pra  fazer  teatro  sério,  tem  que  fazer  sério  mesmo,  daí  confundirem  com  o 
acadêmico.

– É acadêmico mesmo, a gente não propõe o contrário, não.

As  histórias  em  quadrinhos  auxiliaram  muito  na  
montagem,  delineando  uma busca  do  visual,  porque  o  
visual é o mais importante.

– Foi o mais importante.

– Foi e é o mais importante, na medida em que o teatro também é uma arte visual.

– Não adianta querer veicular um conteúdo novo numa forma velha.

– Com o Avelãz, reaprendemos a fazer as coisas.

– É a nossa comunicação como brasileiros; a importância que tem o gesto.

– A América Latrina tem um misticismo muito forte.

– O Brasil, os negros. Uma coisa de corpo.

– Assimilamos muito essa coisa latina e oriental da busca da essência do homem.

– O que é que isso tem a ver com história em quadrinho?

– A precisão que a história em quadrinho tem. Cada quadrinho é indispensável, tem a 
ver com a precisão de cada gesto.

– O visual da gente não é só cenário e figurino, é principalmente corpo.

Em  Fausto,  nova  montagem  adaptada  pelo  próprio  
Marcio,  um  dado  é  enfatizado  de  forma  singular  e  
incrivelmente forte,  que é a  anarquia imposta à  postura 
tradicional e dramalhona, que é assumida com acentuado  
exagero.

– Perfeito, fica como conclusão.

– Assumimos o drama com exagero, por isso fica anárquico.

– É o peso que o drama tem.

– Sem crítica. A gente faz o Drama mesmo.

– Podemos fazer um livro: Drama sem medo.

– Drama sem medo – Parto sem dor.

– Sem dor, uma ova!

O  trabalho  faz  uma  exposição  cênica  do  mundo  
fantasmagórico e repressivo, cheio de barreiras.

– Pois é.
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– Por que repressivo e fantasmagórico? O mundo real é tão cheio de barreiras...

– É a repressão que está dentro da gente, os fantasmas que perseguem.

– A repressão está do lado de fora, mas também dentro.

– Tivemos que falar muito de repressão pra depois fazer BAAL, que é o outro lado.

– Temos noção das nossas barreiras. Estamos tão envolvidos, tão cheios de barreiras 
quanto o público.

– Falamos de nossa repressão também. Não ficamos de fora falando.

– E não damos nenhuma resposta. Não é uma resposta: é um momento.

Vencer a morte é não morrer. É não estar morto.

– A frase fala por si.

– Mas por que a gente colocou ela aí?

– Tem relação inclusive com esse trabalho d’agora. Encontrar a morte.

– E superar esse momento difícil.

– Renascer.

– Nada de AVANTE!

– Esse momento é uma discussão sobre o grupo, enfrentar o vazio, o nada, a possível 
não-existência do grupo.

– Uma revisão de todo o processo até agora. E agora? Pra onde?

– Vencer a morte é chegar em um ponto onde a gente possa sentir que está vivo.

Decifrar  de  onde  vem,  pra  onde  vai  é  um  anseio  do  
homem, desde que o mundo é mundo.

– Parece Campanha da Fraternidade de 80.

– Completa o que se falou agora.

– Pensamos no VAI e no FOI... O momento agora é o É.

– Os trabalhos até agora foram no FOI, e o FOI é muito pra baixo.

– O SERÁ é a vida. O É tem os dois.

– Eu achei complicado isso.

– Como tema, discutimos muito o passado, inclusive BAAL, que é ir na direção do 
primitivo. Precisamos ir ao passado, ao mais remoto.

– O passado e mesmo o presente são a morte.

–  Mas  empurra  muito  pro  depois.  Mostra,  sente,  faz  sentir  e  joga  pra  frente.  Nos 
espetáculos da gente,  as pessoas conviviam muito com a morte e podiam sentir-se 
mais vivas.

– Acho que esse negócio do FOI, do É e do SERÁ é dialética pura, aplicada.

2



Mas  certamente  a  nova  montagem  do  grupo  Avelãz  y  
Avestruz  vai  mexer  com  a  cabeça  do  público  baiano  
acostumado  a  montagens  ligeiramente  superficiais  e  
pouco profundas a respeito de temas como a sexualidade  
e a loucura.

– Tem duas coisas: a sexualidade, que é a força represada, contida, não deixada sair; e a 
loucura, que é a quebra de todas essas barreiras impostas, inclusive à sexualidade.

– As duas são muito uma coisa sem controle.

–As duas também estão muito carregadas de morte. Por isso grilam tanto as pessoas.

– Falamos do Óbvio.  Do óbvio que está na cabeça do homem, no corpo. Mas que não 
tem um correspondente no racional, no objetivo. Tem contato com outras áreas que 
não a razão.

– Estamos acostumados a imprimir dentro de nós só o que vem do racional.

– Por isso, quando se tem muito raramente uma premonição, não se dá atenção.

– O sexo que incomodava as pessoas em ALICE, por exemplo, era um sexo de criança, 
que não tem razão nenhuma.

– Não temos o caráter prático, funcional, utilitário. 

– É isso que dá medo: não ser utilitário, SER.

– Não falamos das coisas como verdade. Falamos da própria existência das coisas.

– Por isso o nosso trabalho tem um quê de perplexidade.

–  Não por ser exótico, mas por poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o  
óbvio.17

– Não se consegue isso na vida, porque no teatro se tem um espaço onde é permitido 
enlouquecer. E na vida não se pode lançar essa loucura, porque ela esbarra na loucura 
real.

– O que eu pretendo é institucionalizar a nossa loucura, não ser tão dividido entre o 
teatro e a vida.

– Não ficar acomodado, alimentando a condição de marginal.

Atento às manifestações da linguagem de hoje, dadaísta,  
pop. Se uma espécie de distimia parece às vezes motivá-la  
é também a desmistificação da autoridade, da falsa moral  
das  convenções  e  do  sexo,  ou  seja,  o  que  as  velhas  
gerações glorificavam.

– Acho que não são só as velhas gerações. Sempre se glorifica a falsidade.

– Isso me lembrou da fala final de Zabrisky Point.

– É lindo esse filme.

– Qual é a fala final?

– Não lembro.

17 Citação de O índio, canção de Caetano Veloso.
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Trabalhamos em cima de Brecht e de Artaud, tentamos  
mostrar  as  relações  entre  oprimido  e  opressor,  
naturalmente  extrapolando  pro  geral,  mas  tendo  em  
mente que elas começam sempre na família.

– Oprimido e opressor – começa desde cedo.

– É o tema da obra de arte.

– Acho que a gente já saiu desse negócio de família.

– Onde tem família leia-se toda forma de opressão, vigília, atalaia, patrulhas, todas as 
medidas de repressão.

– Inclusive.

Alice  nos  ensina  a  sair  da  estrutura,  mas  a  sair  
resolvidos,  mesmo  à  luz  de  velas.  A  sair  porque  
descobrimos que o poder não passa de um baralho de  
cartas e podemos enfrentá-lo cara a cara e dizer: não é  
nada disso.

– Essa frase é linda: vocês não passam de um baralho de cartas.

– Acho que Alice foi a descoberta disso: é tudo um jogo.

– Dá uma solidão...

– É tudo um jogo mas, se mexer nele, tem que ir até o fim, senão dança.

Então  me  juntei  com  nove  ou  dez  loucos  e  estamos  
conduzindo  essa  tragédia,  que  conta  a  história  da  
solidão, para os campos do riso e da magia.

– Não é só juntar, as pessoas foram chegando.

– Foram se juntando porque tinham uma afinidade, tanto que entrou gente e saiu.

– Acho que a gente continua contando a história da solidão.

– A loucura foi pintando... A gente não tinha muita certeza de que era louco, não. Agora 
é que tem certeza.

– Continua contando a história da solidão porque esse negócio da loucura, esse negócio 
de sair do esquema, de desvendar mistérios, de ser livre é uma conquista que deixa um 
gosto de solidão.

– Por que riso e magia? Magia vá lá, mas riso?

– Isso foi com RAPUNZEL.

– Mas eu acho que tem até agora.

– Até BAAL tem um certo humor.
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RAPUNZEL é a história da solidão, mas tudo visto com  
muito  humor,  porque  o  riso  é  mais  que  necessário,  é  
indispensável.

– Podes crer.

– Pra gente é, porque rimos o dia inteiro.

– Mesmo falando da solidão... não tem autocomiseração.

– E com distanciamento crítico.

– Mas sem tirar o corpo fora.

– Porque o povo não ri?

– Convencionou-se que os sentimentos nobres são sérios. Aquele negócio de a tragédia 
ser superior à comédia.

– Por outro lado, é muito fácil rir numa comédia porque é convencionado que é pra rir.

– A gente não trata o assunto nem como comédia nem como tragédia: a gente trata.

– Sem culpa.

– Porque o cômico critica, mas tem uma crítica. Por isso eu não gosto de criticar por  
criticar, é muito superficial.

– Colocar-se de fora, como se aquilo fosse uma coisa já superada.

RAPUNZEL foi a melhor forma de situar a posição de  
cada um diante do mundo profundamente vazio e caótico.  
Justamente  por  isso o elenco teve  liberdade total  para  
criar em cima dos personagens.

– Não entendi a justificativa da liberdade de criar.

– Pela liberdade de se colocar.

– Primeiro a carne, depois o verbo. Então, fez-se Avelãz y Avestruz.

– Já  se  falou que  éramos atores-tinta  nas  mãos  do diretor  pintor.  Agora  se fala  de 
liberdade de criar...

– Temos liberdade de criar porque o método parte dos atores. O espetáculo parte do que 
o ator faz.

– Conclusão: há liberdade na medida em que existe consciência do alcance da gente, da 
função do ator.

– Essa liberdade tá pintando mais agora, porque tá pintando essa consciência, e não é só 
da função do ator no grupo, mas também a função do grupo.

– Em relação ao público, aos órgãos oficiais.

– Inclusive.

A permanência dessa história, que envolve o mágico, o  
inconsciente e o fantástico, projeta com o tempo a força  
mítica da infância, permitindo que se penetre nas raízes  
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mais  profundas  do  medo  e  do  desconhecido.  ALICE,  
FANTASIA  DRAMÁTICA  garante  ao  espectador  uma  
fabulação  inteligente  e  a  descoberta  de  um  visual  
sensível.

– O espectador tem a possibilidade de entrar também na transa.

– Já se falou disso quando se falou da criança, da sexualidade infantil etc.

– A gente se permite ser  criança,  pela  espontaneidade e por não ter  culpas e regras 
condicionadas.

– A criança tem o poder de poder.

– Por isso talvez a gente incomode.

– Por isso estamos passando por este momento agora, porque temos sido muito crianças, 
inclusive, em termos de produção.

– Porque a criança tem o poder de poder até quando chega um adulto e diz não.

– Tem o Princípio do Prazer versus o Princípio da Realidade. A criança atua mais no 
Princípio do Prazer. Até agora fomos mais crianças e tínhamos também que aceitar os 
nãos, sem podermos interferir ou decidir. Quando colocamos que estar no palco é ter o 
poder  e  não  se  pode  abusar,  conseguimos  um equilíbrio  teórico  dos  dois  planos. 
Temos consciência  desse poder que temos e da realidade objetiva – ou tamos nos 
esforçando pra ter. Toda essa revisão e os questionamentos atuais sobre os destinos do 
grupo  são  exatamente  a  tentativa  de  equilíbrio  real  entre  os  dois  princípios  e  a 
conseqüente possibilidade de continuarmos existindo.

– Cada vez mais fomos montando peças marginais e que incomodam. Mais herméticas, 
o  que,  por  um  lado,  conquistou  um  público,  por  outro,  conquistou  muitos  nãos 
adultos. Isso foi positivo, porque nos jogou pra esse questionamento d’agora, que nos 
dá a alternativa de um amadurecimento e de uma independência também no nível da 
produção.

Clássicos, por que não?

– Por que não?

– Porque sim. Porque a gente adora coisa de nível.

– Porque, além do mais, somos realidade brasileira. Pra quem não sabia...

– É como a música, é universal. Os clássicos colocam problemas universais.

– Os clássicos são arquetípicos.

– Porque o clássico trata das emoções.

Coloca o homem no centro de todas as coisas.

– Busca o homem não reduzido ao agora sem o eterno.

– Tem uma coisa que une todos os homens em todas as eras. Não somos tão diferentes 
do homem da Idade Média, da Idade da Pedra.

– A nós incomoda a idéia do que acaba. Da morte, nesse sentido.

2



– Porque o homem d’agora acaba. Mas o homem não, ele se transforma.

A arte deve tornar suportável o insuportável e, ao mesmo 
tempo,  ir  além do insuportável –  afirmou Piscator.  De 
fato,  apesar  de insuportável,  absurda e de expressar  a  
angústia e o desespero que nascem da admissão de que o  
homem é cercado por áreas de escuridão impenetrável,  
ALICE não deixa de ser uma peça alentadora, pois prega,  
antes  de tudo,  a libertação do homem, mostrando uma  
visão  crítica  da  realidade  atual  de  um  ponto  de  vista  
socialista.

– Insuportável é a idéia da morte como um fim.

– Não é só o teatro, mas todas as artes que buscam negar a morte como um final.

–  A morte  pra  gente  já  foi  definida  como  um  renascimento  pra  outra  coisa,  uma 
transformação.

– Nada é. Tudo é relativo.

– Eu adoro Einstein.

– Mas que fique claro que aquilo que afirmamos não é a vida eterna, não.

– Por que esse negócio de ponto de vista socialista?

– Eu acho que a estrutura do grupo passa no espetáculo. Na forma como é feito. Nesse 
negócio de harmonia que a gente falou, de orquestra.

– No espetáculo mostramos também nosso sistema de produção, no que acreditamos.

E a gente não acha falar de amor,  uma coisa babaca.

– Oh, o amor! O amor! É o que faz o mundo girar.18 

– É o amor de que BAAL fala. Não o amor  Love Story, comercial, consumível. É o 
amor absoluto, como tudo o que a gente faz. Vai até o fundo.

– Não se pode amar os outros sem amar a si mesmo.

– Amar-se inteiro.

– Falando de grupo...

– A gente já se amou muito. Um amor-narciso, um fantasiando o outro. Acho que esse 
amor acabou, porque isso não é amor.

– Acho amor a palavra mais forte, mais que liberdade.

– Porque sem amor não tem liberdade. Nem se dá liberdade.

– Love is all.

– Eu acho que é mais físico do que isso. Saindo do físico, fica muito piegas.

– Tem que se amar uma pessoa inteira, de forma física, que ela é matéria.

18  Texto de ALICE (L. Carroll)
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– Eu acho que é por isso que a gente fala tanto de amor. Porque o amor é uma coisa 
muito íntima do homem, e ele está distante do amor porque está distante de si mesmo, 
dividido, fragmentado.

– Falamos dessa divisão, dessa fragmentação, por isso é tão trágico, tão pesado.

– Por isso tem a solidão, porque o outro não é dele. Ele é ele, o outro é o outro. Por isso  
a gente acha que o animal é só. Ele não tem esse amor narcísico, ele não se confunde 
com o outro.

– Aquele negócio que Grotowsky fala de que não acredita que as pessoas que dizem 
amar a humanidade sejam capazes de amar um único homem.

Os  ingressos  custam  60  (inteira),  30  (estudante),  400  
(camarotes centrais) e 300 (camarotes laterais).

– Acho que isso tá mais aqui por causa dos camarotes.

– Quem fica na ilusão do camarote, dança.

Este  é  o  nosso  problema,  que  nós  resolvemos  como  
saltimbancos.

– Que problema?

– O dos camarotes.

– A gente nunca tem grana, salta daqui, junta dali... resolve como saltimbancos. Faz rifa, 
vende camisetas. E agora o problema tá sendo resolver como saltimbancos.

– Fica muito improvisado. Ninguém agüenta. Por isso a gente tá se reestruturando. Tem 
que haver uma certa estabilidade.

– O Princípio da Realidade...

O  grupo  estabeleceu  um  sistema  de  cooperativa:  é  a  
única  forma  de  fazer  teatro  honestamente.  Somos  um 
bando de gente a fim de fazer teatro e lutar de todas as  
formas  pra  isso,  seja  atuando,  seja  produzindo  ou  
dirigindo.  Dividimos  os  trabalhos,  as  despesas,  as  
preocupações e os lucros, por isso o resultado é sempre  
bom.

– É instituir nossa loucura. Assumir o que a gente é.

–  Como grupo  de  trabalho,  seria  lógico  que  ganhássemos  dinheiro;  como  isso  não 
acontece  satisfatoriamente  – só ganhamos dinheiro  enquanto o espetáculo está  em 
cartaz – temos que nos dividir um pouco.

– E aí, em vez de ficar um grupo de trabalho, às vezes pinta esse negócio de grilo, de 
bodes, de realização pessoal...

– Decorrente de uma não-realização financeira.

– Aí o grupo fica carregado de outras funções que não tem a obrigação de carregar.

– Não é a função principal.
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– A gente é tão profundo em tudo que até a cooperativa tem que ser bem radical.

– Não só ficar dividindo as preocupações, os lucros etc. Mas também no plano pessoal, 
tentar dividir as coisas da vida, o que é de cada um.

– Do lance afetivo...

– Solução: ... (silêncio profundo durante minutos, respiração ofegante)

– Tem três coisas – a principal função no grupo (ator ou diretor); a produção (que a 
gente  já  viu ser  muito difícil  acumular  as  duas.  Primeiro porque não dá pra todo 
mundo dividir  igualmente  –  pelo  menos  não deu até  agora  –  o  que  sobrecarrega 
algumas pessoas. Segundo, por causa do tempo; não dá pra ter as duas funções, visto 
que os trabalhos de ator e de diretor ocupam uma parcela maior por serem os objetivos 
principais). Terceiro: conseqüência desse acúmulo de trabalho e produção, uma não-
satisfação econômica.

– Agora, tem uma coisa, que é o grupo não ter dinheiro pra se manter e todo mundo 
precisar fazer outra coisa. Então o grupo, em vez de ser um grupo especificamente de 
trabalho, passa a funcionar com outras funções, que também não são definidas porque 
não têm características claras. Não é um grupo de análise, não é um clube.

– Sabemos o que  é  porque sentimos.  Fica  assim como uma espécie  de acordo.  Aí, 
quando alguma coisa falha, desequilibra o emocional, o psicológico.

– Aí fica todo mundo se segurando um no outro pra não cair.

– E inevitavelmente surge o herói, que é o inverso da cooperativa. Aí está a contradição.

– Porque a verba do grupo provém em grande parte de auxílio oficial para montagem, 
que compreende ensaios, cenário, figurino e técnica. O que sobra pra dividir entre as 
pessoas do grupo é muito pouco.

– O que é um problema nosso. Como já falamos, não podemos ficar dependendo sempre 
disso, inclusive pela proposta de independência e liberdade das montagens.

– Como já falamos, não podemos ficar devendo a todo mundo o direito de fazer teatro, 
de sermos loucos.

– Esse é um dos nossos impasses atuais.

Isso é um exemplo de que democratizar  as relações  de  
produção só traz bons frutos para a montagem teatral.

– Como resultado, a peça é incrível. E nos gratifica muito como atores.

– E como diretor.

– Claro,  na medida em que a gente democratiza...  Estamos confiando muito um no 
outro.  Não há o ressentimento de ser mandado. A gente tá  fazendo o que quer,  o 
resultado é muito nosso.

– E o que é principal, não tem patrão. Estamos trabalhando pra nós mesmos, não é pra 
outra  pessoa.  A responsabilidade,  o  amor,  a  garra  pra  botar  pra  frente  são  muito 
maiores.

– Quem tá trabalhando pros outros quer mais é ganhar seu dinheiro e livrar a cara.

– Tem uma preocupação com a qualidade...
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– Tem o ator que trabalha pro empresário, tem a vaidade, o crescimento como ator, o 
nome, o profissionalismo – depende da opção de cada um, do que a pessoa faz com 
verdade.

– Quer ser ator da Globo? Vá ser com todo o brilho. Quer ser ator de cooperativa? Vá 
ser, e aprenda a dividir. Cada um tem o que quer.

Esse  grupo  estava  à  procura  de  um  palco  e  o  Teatro  
Santa Cecília pediu uma fortuna de aluguel.

– São os nãos em que a gente não pode interferir, os entraves.

– Acho que algum órgão oficial podia ver isso.

– Acho que é um problema nosso e não um problema oficial.

– O que a gente tá querendo é, por exemplo, o Teatro Santa Cecília pedir uma fortuna e 
nós podermos pagar.

Agora, o teatro na Bahia não pode ser igual ao do Rio,  
nem ao de São Paulo, nem ao de Paris, porque aqui não  
tem dinheiro, não existem empresas e empresário teatral  
que possibilitem ao ator ser só ator. Porque aqui ele é  
funcionário  público  que  trabalha  o  dia  todo  e  dedica  
duas ou três horas ao teatro. 

– Não tem infra-estrutura.

– Mesmo que agora estejamos buscando uma forma mais definida de fazer teatro. Vai 
ser muito difícil.

– Por causa de uma coisa que há no Brasil contra a arte, contra o teatro.

– Teatro é artigo de luxo.

– Eu acho que essa divisão funcionário público/ator é que não dá a consciência e o 
interesse pra se impor como ator. Já tem a grana da sobrevivência garantida, então tá 
pouco se lixando pras reivindicações.

– São mais funcionários públicos que atores.

– Fica uma relação bem estagnada.

– Fazer teatro então fica mais como um hobby do funcionalismo público.

Eu acho que no teatro baiano está havendo uma série de  
equívocos. Mas isso não importa, porque o joio vai ser  
separado do trigo, sempre. E acho que está existindo uma  
atitude  muito  saudável,  atitude  pela  qual  a  gente  foi  
premiado.  Isso  não  é  só  da  gente.  Por  isso,  acho  
importante a gente ter ganho, como acharia importante  
outro que  faz  esse  tipo de  trabalho também ganhar.  O  
importante não é quem ganha. Mas o que ganha. Este é  
um trabalho que está resistindo a uma série de equívocos  
e  a  uma série  de  depreciações,  inclusive  por  parte  de  
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quem diz  estar  ao  lado  do  trabalhador  do  teatro.  Um 
reconhecimento público disso é muito importante.

– Essa história vai desaguar nesse tipo de atitude de que a gente falou anteriormente. 
Existe uma inveja mesquinha de as pessoas estarem fazendo um teatro legal e tendo 
uma atitude coerente.

– Então, em vez de tentarem se elevar pra alcançar, ficam tentando rebaixar.

– As pessoas não acreditam que na Bahia, com essa mentalidade, um grupo com uma 
atitude assim possa dar certo.

– Não acreditam numa atitude assim pra elas.

– Agora, o negócio do prêmio pra gente tem importância, porque dá, inclusive, uma 
correspondência com o princípio da realidade.

– Além de ser importante por terem reconhecido publicamente o valor de um trabalho 
cooperativo.

O depoimento do grupo tem importância para a classe  
teatral baiana, pois raramente um espetáculo baiano vai  
para outras capitais.

– Foi a duras penas. E acontece que a classe teatral não foi ouvir nem quis saber do 
depoimento, preferindo as fantasias de apadrinhamentos que ela tem.

– É bom colocar que, na primeira viagem, foi a duras penas e foi importante, porque a 
Bahia, o norte do Brasil não têm condições de mandar um espetáculo, um grupo. O sul 
não tem espaço pra grupos e espetáculos do norte. E é lá que, inegavelmente, existe 
uma crítica, uma possibilidade de avaliação de nosso trabalho, sem picuinhas. Lá é o 
centro  cultural  do  país.  Então,  foi  necessário  ter  tido  coragem pra  sair  por  conta 
própria, quebrando a cara, porque agora temos também um espaço e a possibilidade de 
reivindicarmos condições melhores para mostrar um trabalho que é importante de ser 
discutido,  pois estão sendo buscados novos rumos dentro do teatro e em todos os 
níveis: de linguagem, produção etc.

– Inclusive...

– O negócio de ter um espaço não é fantasia nossa, não.

E à meia-noite. Uma hora absoluta. Uma hora absurda  
de  se  ter  esperança  de  casa  lotada.  Quando  se  tira  o  
centro,  se  ocupa  a  margem.  É  isso,  um  espetáculo  
marginal. Absurdo e talvez absoluto. É Avelãz y Avestruz  
aqui e agora.

– Nessa época a gente tinha orgulho de ser marginal.

– Eu ainda tenho.

– É uma coisa de assumir o absoluto.

– Porque a gente é marginal e vai continuar sendo, e tem mais é que ter orgulho pra 
poder se impor como marginal, sem precisar ocupar o centro pra sobreviver sem pedir 
esmola.
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– Agora nossa auto-estima está bem maior.

Quando  A  RAINHA  acabou,  a  gente  ficou  meio  
desnorteado.  O  grupo  contava  com  alguns  dos  
integrantes atuais, mas não estava estruturado. Ficou um  
vazio.

– Não foi fácil estruturar um grupo. Foi aos poucos, com ALICE é que ficou mais forte.

– E ainda estamos nos estruturando...

– Antigamente, era  fazer um espetáculo.  Acabava,  Marcio ficava  delirando, resolvia 
montar outra coisa e saía catando gente. Geralmente as mesmas pessoas.

– Mas não tinha essa idéia de grupo. Foi pintando.

– Agora a gente tá unido independente de espetáculo.

– E da afetividade.

Apesar  de  os  componentes  do  grupo  não  serem  os  
mesmos em todos os trabalhos, existe uma unidade entre  
eles e, sempre que possível, esta unidade é mantida.

– É por isso que tem a discussão de chamar pessoas.

– É chamar pro espetáculo. Fica no grupo ou não.

– É legal quando entra uma pessoa e afina, porque é tão difícil...

– Quanto mais estruturado ficar o grupo, mais fácil será pras pessoas entrarem. Fica 
tudo mais claro, inclusive pra gente, então dá pras pessoas entenderem a relação.

– Saberem em que nível estão as coisas e optarem.

Não  se  compreendem  certas  coisas  que  acontecem  na  
Bahia. No domingo, cinco minutos depois de começada a  
peça  ALICE,  dirigida  por  Marcio  Meirelles  (que  
certamente  não  está  precisando  de  dinheiro),  os  
espectadores  que  quiseram  comprar  entrada  não 
conseguiram  (embora  o  teatro  estivesse  vazio),  porque  
havia ordem da direção (?) do TCA19 de não vender nem 
que fosse ao rei da Inglaterra. Por que isso? Afinal de  
contas, não prejudicando a platéia (há peças em que isto  
pode acontecer, embora este não seja o caso), qualquer  
pessoa  pode  entrar  com o  espetáculo  já  iniciado.  Isto  
aconteceu com uma pessoa do sul do país, que já havia  
assistido FAUSTO do mesmo autor e queria verificar se  
ALICE lhe agradaria tanto quanto a outra peça. 

– Isto é uma piada.

– Se fosse o rei da Inglaterra, não entrava. Mas se fosse a Rainha Elisabeth, com certeza 
entrava.

19 Teatro Castro Alves.
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– Fica aí pra se ver o nível: FAUSTO do mesmo autor de ALICE.

A existência do grupo é o que a gente está querendo dizer,  
impondo o valor  que a gente tem. Mas a gente sabe o  
nosso  preço.  Contrariamente  a  tudo,  nós  continuamos  
juntos e construindo coletivamente. E a gente sabe que  
isso é possível.

– É possível se estivermos atentos às impossibilidades.

– O que nos faz continuarmos juntos, a despeito das intempéries da vida, é acreditarmos 
no que estamos fazendo.

– Esse  negócio de que não ligamos pro público...  é  que naquele  momento estamos 
mostrando que o nosso trabalho é a nossa verdade.

– Foi fundo...

Chega de miséria, de trabalhar de graça.

– Já versamos muito sobre isto.

– Inclusive agora estamos discutindo o assunto: como não trabalhar de graça e sem 
miséria.

– E nunca sem graça.

– Somos um bando de doces e belas garças.

– Agora, o Fórum Nacional de Teatro ainda vai agüentar nossas gracinhas... eu acho 
muito.

Um interesse, sem dúvidas, justificável.

– Pois é.

– E tenho dito.

– Nesse trabalho, consegui uma coisa ótima de direção.  
Pois  enquanto  FAUSTO  era  muito  os  meus  delírios,  
ALICE é muito os deles (elenco). Eles interferiram muito  
e eu deixei, inclusive a idéia que eu tinha mudou muito a  
partir da visão do grupo.

– A partir  deste trabalho de todos juntos, de toda essa  
experiência em grupo, a gente foi resolvendo a peça.

– A gente não tem um método. Descobrimos os métodos  
quando  precisamos.  A  gente  solta  o  emocional  
transformando-o  em  símbolos.  Daí,  cria-se  uma  
coreografia  e  discute-se se  o que a gente está dizendo  
com os símbolos é idêntico ao que o autor quis dizer com  
o texto.
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– A naturalidade  com que os  atores  representam estas  
cenas, aparentemente vexatórias e inibidoras, não é por  
acaso.  Há  quase  um  ano  o  grupo  vem 
ensaiando/estudando/discutindo  teatro  e  desenvolvendo  
exercícios e laboratórios, buscando tirar de cada ator o  
que cada um poderia dar de seu.

– Acho legal ficar claro o que já se falou: que não trabalhamos em cima do texto e sim 
em cima da idéia, por isso, as improvisações são feitas em cima de outros textos que 
falem da mesma idéia.

– A referência do método da gente está na linguagem. O método muda de um dia pro 
outro, de uma cena pra outra.

– O importante é conseguir o resultado, a afinação final da orquestra, na qual tudo, 
inclusive o método, é instrumento.

– Eu diria mais: inclusive o maestro.

Esse papo de vamos derrubar... Não sei bem se é assim. A  
gente  primeiro  tem  que  saber  por  que  não  derruba.  
Porque  a  gente,  mesmo  sem  estar  feliz,  permite  que  
continue assim.

– É uma coisa de não-acomodação. Deve haver um questionamento sempre.

– Questionar o que se faz e o que está sendo feito.

– Só existe crescimento se houver um questionamento, uma avaliação.

–  Aí  entra  toda  uma discussão  sobre  a  função  da  arte  como fator  de  mudança  da 
sociedade e da arte como fator de mudança dela mesma. Arte como revolução política 
e como revolução artística.

– O artista como catalisador do coletivo, dos anseios coletivos.

– O teórico pensa só no coletivo (aparentemente):  o que o povo precisa é isso, vamos  
mudar. O artista pensa também muito em si, como indivíduo catalisador do coletivo.

– O que a  gente falou de  que  não ter  verdades  pra  dizer,  vamos mudar,  e  colocar 
dúvidas: o que tem pra ser mudado? como? por quê? em quantas?

– E naquilo  em que temos  consciência  e  nos  incomoda,  mudamos.  Ou não;  é  uma 
opção.

É muito raro um grupo se manter unido, não?

– É.

–  É  difícil  porque  de  um lado  existe  todo  um incentivo  ao  culto  do  individual,  à 
concorrência, ao passar na frente e, por outro lado, toda a corrente ideológica que leva 
à massificação, ao esmagamento do indivíduo: a Esquizofrenia Capitalista.

–  É  difícil  também  porque  somos  universos  diferentes,  é  preciso  encontrar  o 
denominador comum e ficar equilibrando o tempo todo.
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(Pausa para discussão sobre as individualidades, apelos à massificação, consciência do 
que é fazer teatro. Tempo: das 14h15 às 19h37. Conclusão: é muito raro um grupo se 
manter unido, não?).

Como dizia André Breton, é preciso ser honesto até as  
raias da loucura, como só os loucos e as crianças o são.

– Ser honesto é ficar completamente indefeso. Tirar todas as capas.

– É confiar nos outros e em si. Principalmente em si mesmo.

– Os loucos e as crianças quando chegam a confiar em alguém, foi preciso muito.

– É uma coisa muito obstinada.

– A gente faz o teatro absurdo.

– O absurdo do teatro.

– O elenco não tem nomes  conhecidos  para o público  
mineiro, mas quem quiser conferir são esses: Fernando  
Fulco,  Maria  Eugênia,  Hebe  Alves,  Milton  Macedo,  
Paulo  Exlácio,  Sérgio  Carvalho,  Jorge  Santori,  Jerry  
Faro (e agora Sérgio Guedes).

– Porque Avelãz y Avestruz, ninguém sabe.  

– Explicar isso é que eu não acho legal.

– Avelãz é isso.
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EPÍLOGO20

Teatro Cooperativa porque teatro é um trabalho coletivo.21

Teatro Cooperativa porque acrescenta.

Teatro Cooperativa porque é crescente.

Teatro Cooperativa porque somos loucos como poucos.22

Teatro Cooperativa porque somos modernos.23

Teatro Cooperativa porque somos antigos.24

Teatro Cooperativa porque foi do nosso tempo.

Teatro Cooperativa porque é o mesmo sistema de trabalho das formigas e das abelhas.

Teatro Cooperativa porque pretende abolir a culpa.25

Teatro Cooperativa porque é de todos e de nenhum.

Teatro Cooperativa porque é por todos e por nenhum.26

Teatro Cooperativa porque podemos defecar gritando. 27

Teatro Cooperativa porque somos incoerentes.28

Teatro Cooperativa porque podemos.

Teatro Cooperativa porque fodemos.

Teatro Cooperativa porque gozamos.

Teatro Cooperativa porque gozar é para todos, de todos e por todos.

20  O EPÍLOGO não está no documento apresentado no seminário, está no rascunho. Resolvi incluí-lo 
aqui como registro de nosso pensamento.

21  As seguintes cinco frases foram cortadas:
Teatro Cooperativa porque as cantoras são bem patativas.
Teatro Cooperativa porque os cantores são bem tamanduah.
Teatro Cooperativa porque permite maior entrosamento entre todos os participantes.
Teatro Cooperativa porque é jóia.
Teatro Cooperativa porque é incrível. 
E as duas frases seguintes foram acrescentadas à mão.

22  A frase seguinte foi cortada: 
Teatro Cooperativa porque é um risco assumido com responsabilidade.

23  Tem jovem riscado e moderno acrescentado à mão.
24  Tem velho riscado e antigo acrescentado à mão.
25  A seguir duas frases cortadas: 

Teatro Cooperativa porque achei ótimo o das formigas e das abelhas.
Teatro Cooperativa porque precisamos preservar o folck lore.

26  A seguir, uma frase cortada:
Teatro  Cooperativa  porque  é  uma  forma  de  sermos  comunistas  capitalistas  socialistas  e 

anarquistas ao mesmo tempo.
27 A seguir, duas frases cortadas:

Teatro Cooperativa porque é escatológico e coerente.
Teatro Cooperativa porque somos loucos e lúcidos.

28 A seguir, uma frase cortada:
Teatro Cooperativa porque é a coerência da busca.
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(E viva o orgasmo)29

Teatro Cooperativa porque a gente é.30

Teatro Cooperativa porque a gente não é.

Teatro Cooperativa porque, até que se nos provemos o contrário...31

E viva Orsina da Fonseca!32

E abaixo o moralismo! 

E viva a rede!33

Abaixo as calças!

E viva a santa ceia

e abaixo o feijão azedo!

E viva o paraíso

e abaixo os três pontinhos!

E viva a pimenta de cheiro

e abaixo a saúva despeitada!

E viva o Himno ao Dous de Julho

e abaixo o medo!

E viva a casa própria

e abaixo o telhado!

E viva a genitália

e abaixo as bolinhas a mais!

E viva o TBC

e abaixo a castração!

E viva a ereção

e abaixo a cadeira elétrica!

E viva o telefone

e abaixo o sindicalismo barato!

E viva Matilde34

29 A seguir, duas frases cortadas:
Teatro Cooperativa porque é zodiacal.
Teatro  Cooperativa  por  fanatismo,  fantasia,  culpa,  traição,  divisão,  omissão,  ressentimento, 

fragilidade.
30 A seguir, uma frase cortada:

Teatro  Cooperativa  por  ceticismo,  realidade,  inocência,  fidelidade,  unidade,  participação, 
resolução, força.

31  As duas frases abaixo foram acrescentadas.
32  Colégio Orsina da Fonseca, onde Maria Eugênia estudou, no Rio.
33  A partir  daqui,  o  texto  original  não  usa  mais  pontuação.  Como  admirávamos  muito  o  ponto  de 

exclamação e acreditando que se o texto fosse passado a limpo ele teria sido colocado, acrescentei em 
cada fim de frase.

34 Matilde Matos, crítica de arte baiana.
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e abaixo Emmanuelle, a falsa!35

E viva o creme de babosa

e abaixo o podes crer!

E viva a jujuba

e abaixo o segura o cú!36

E viva o dito cú

e abaixo a novela das seis!

E viva Stela Simpson

e abaixo o escorrrego!

E viva o Senhor do Bonfim

e abaixo o cacau de ouro!

E viva a crítica de costumes

e abaixo o costume da crítica!

E viva o panfleto

e abaixo a fila!

E viva o bom selvagem

e abaixo o abaixo!

E viva o tupi-guarani!

E viva Luciano Luciani!37

E viva o civismo!

E viva o feitiço da vila!

E viva a cigana!

E viva a sacana!

E viva o mamão verde!

E viva sinhá!

E viva a mãe da gente (menos uma) (idem)!

E viva a luxúria!

E viva Gonçalo!

E viva a risada!

E abaixo a diz que deu!

E viva o diz que dá!38

35 Referência a Emmanuelle, filme erótico lançado na época.
36  Mantido o acento agudo que parecia dar ênfase à palavra, quando era escrita, por exemplo, no banheiro  

da escola.
37 Coreógrafo e professor de dança do grupo. Frase acrescentada posteriormente à mão. 
38 “Diz que deu/diz que dá/diz que Deus dará” – referência à música de Chico Buarque.
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