
Os professores Renata Kamla e Reginaldo 
Nascimento relatam duas de suas montagens 
no primeiro semestre de 2013. Mas, para além 
da simples descrição, os textos que seguem 
revelam suas concepções sobre a atuação e a 
docência em teatro e fomentam o debate sobre 
o fazer teatral.  

Renata registra a criação coletiva de RG – 
Registro Geral, com a turma de PA5 (semana/

 processo

Processo
aberto



crita é perpassada por um pensamento acerca 
do que pode representar o papel do professor 
em um processo teatral e que se revela na ex-
posição dos encaminhamentos de sua prática. 

Em ambos os textos, a concretude dos pro-
cessos leva a teorizações que não perdem de 
vista o fazer coletivo, mas, ao contrário, são re-
tiradas dele. 

noite/Adolpho). O artigo apresenta algumas 
ideias partilhadas no processo, como a arte 
da performace e o termo performatividade, se-
gundo seus mais destacados pesquisadores, e 
analisa como tais ideias foram abordadas pelo 
grupo. 

Reginaldo Nascimento documenta a mon-
tagem de Marat Sade, com a turma de PAMix 
(semana/noite/Eldorado). E, nesse caso, a es-
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 processo

Relato do processo de montagem da 
peça performática - RG-Registro Geral
Renata Kamla conta sobre o processo que dirigiu com os alunos do PA5 (semana/noite) da Unidade Adolfo Gordo, 
no primeiro semestre de 2013. A peça RG-Registro Geral foi apresentada no Teatro 1, entre os dias 2, 3 e 4 de julho 
de 2013. Os alunos envolvidos no processo foram: Ana Martha, Bruno Modena, Dila Costa, Chris Marrom, Daniel 
Mathioli, Danielle Bambace, Elisabeth Rodrigues, Irun Grandolfo, João Paulo Mattos, Lucas André, Lucas Valino, 
Marlene Araújo, Paula Fernanda, Renata Gonçalves. Assistentes de direção: Alessandra Ledo e Rodrigo Viana.

Quando se inicia um novo semestre, nós 
professores, nos planejamos para novos encon-
tros, novas turmas e proposições. Quando se é es-
colhido como o professor para o PA 5 (Preparação 
de Ator 5), último semestre dos alunos na escola, 
ao contrário do que se imagina, ao invés de tran-
quilidade, temos inquietação. Sempre me pergun-
to e pergunto à turma por que me escolheram? 
Pois o processo de montagem é resultado de um 
coletivo: o professor, os alunos e todos os envol-
vidos na criação são coautores da peça. Dar as 
glórias apenas ao professor é um engano, assim, 
não acredito que se orientem apenas pelos resul-
tados cênicos apresentados na mostra, já que não 
sou a única responsável pelo feito. Inquietações 
à parte, o fato é que fui escolhida por essa turma 
para juntos realizarmos o último processo de cria-
ção do curso profissionalizante do Teatro Escola 
Macunaíma.

Alimentada pelo tema da mostra: “Quando não 
há nada, o que vemos?”, e pela vontade de conhe-
cer a turma, iniciei a aula do primeiro encontro 
com um exercício de entrevistas. Fiz esse jogo 
para que fizessem perguntas sobre assuntos que 
tinham vontade de saber sobre os colegas e ainda 
não sabiam; sempre um ficava na “berlinda”, ou 
seja, no centro da roda, e os que estavam em volta 
faziam as perguntas. Além de ser uma forma de 
se conhecerem melhor, verificamos que, apesar 
do convívio de alguns anos, os detalhes acerca 
da identidade de cada um ainda eram um enig-
ma.  Lancei questões que geralmente uso com os 
meus aprendizes e que no caso de um PA 5, alu-

nos que estão prestes a se formar, passam a ser 
ainda mais significativas:

- O que querem dizer ao mundo como artis-
tas? 
- Como se posicionar de forma ética e artísti-
ca por meio do teatro? 

Essas indagações proporcionaram questio-
namentos e geraram improvisações, para se 
perceber o “eu indivíduo”, o “eu artista” e o “eu 
nesse coletivo”.

Meu Superobjetivo como professora foi: con-
tribuir com a formação desses aprendizes, instru-
mentalizá-los para o trabalho em grupo e para o 
futuro profissional.

As aulas tiveram nesse início a preparação 
corporal com a máscara neutra (Lecoq, 2010), 
e improvisações de cenas respostas para as per-
guntas lançadas, que tinham como intuito gerar 
posicionamentos. Posicionamentos desses alu-
nos-artistas frente às questões cotidianas e da 
alma humana.

A base bibliográfica inicial, além da bibliogra-
fia básica fundamentada no sistema das Ações Fí-
sicas de Constantin Stanislávski, foi: Notas sobre 
a experiência e o saber de experiência, de Larrossa 
Bondía; O ator performer, de Jerzy Grotowski; e as 
proposições sobre o processo colaborativo de Luís 
Alberto de Abreu e Antônio Araújo. Esses textos 
provocaram reflexões sobre questões como: viver 
a experiência, o ato presente, o conhecimento do 
aqui e agora, a atuação do ator como “performer” 

POR RENATA KAMLA
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e não como “personagem”, aquele que atua em 
nome de uma subjetividade ampliada, de uma es-
colha e risco; questões de trabalho em grupo que 
foram trazidas nas reflexões do colaborativo que 
visam: uma cenografia, sonoplastia, dramaturgia 
e encenação em processo, desenvolvida ao lon-
go das improvisações e devidamente testadas e 
vivenciadas; cada grupo de criação tem sua auto-
nomia, mas sem perder o foco no coletivo. Temas 
essências para os futuros profissionais de teatro 
que pretendem abraçar o mercado de trabalho.

O produto desses primeiros procedimentos foi 
o levantamento de variadas temáticas: o que te di-
ferencia e o que te iguala aos outros seres huma-
nos, a necessidade de ser aceito, preconceitos, 
opressões, procurar o verdadeiro eu, valores mo-
rais, relatividade, revelar, influências culturais e 
da sociedade na qual se está inserido, denunciar 
os desejos, entre outras que cerceavam a questão 
da identidade. Definimos o nosso Superobjetivo: 
a busca pela identidade.  A partir desse Supe-
robjetivo, textos dramáticos e literários foram su-
geridos pelos alunos e professor para a pesquisa: 
o conto Angústia, de Anton Tchekhov; Alice, de 
Lewis Carroll; as peças Mauser, de Heiner Müller; 
A língua da montanha, de Harold Pinter; A cantora 
careca, de Eugène Ionesco; poemas de Fernando 
Pessoa; e a crônica Persona, de Clarice Lispector. 
Percebemos uma grande intertextualidade nes-
ses textos, que colocavam o homem inserido na 
sociedade em busca de sua identidade e posicio-
namento enquanto cidadão político e social. 

Sabendo do histórico do grupo e das mon-
tagens anteriores com autores clássicos como 
William Shakespeare e Tennessee Williams, enca-
minhei o processo de investigação cênica tangen-
ciando o pós-dramático (Hans-Thies Lehmann) 
por meio da linguagem performática, pois se-
ria uma nova contribuição para o fazer artístico 
desses aprendizes e futuros atores, além de ir ao 

encontro do plano de ação proposto no projeto 
do tema da Mostra: “Estimular e desenvolver o 
contato com outras formas artísticas, provocar 
o exercício da colaboração, comprometimento e 
generosidade na prática do ator, consciência da 
potencialidade do teatro nas transformações so-
ciais.”

A bibliografia estudada então foi para enten-
der o que é performance e as ideias que estão ao 
seu entorno e o termo performatividade. (Josette 
Feral)

No livro Performance como linguagem, Renato 
Cohen analisa a chamada arte da performance 
estabelecendo suas relações com o teatro e ou-
tras artes. “A performance é antes de tudo uma 
expressão cênica: um quadro sendo exibido para 
uma plateia não caracteriza uma performance: 
alguém pintando esse quadro, ao vivo, já poderia 
caracterizá-la.” (COHEN, 2011, p. 28) 

No artigo “Por uma poética da performativida-
de”, a professora e pesquisadora da universidade 
de Quebec, Josette Feral, apresenta as diferenças 
entre os termos performance e performatividade, 
que tem relações com o teatro pós-dramático de 
Lehmann. As características principais do teatro 
performático são: o ator transforma-se em per-
former, a descrição da ação cênica se faz no pre-
sente e não mais propicia a ilusão, o espetáculo 
é centrado na imagem e na ação em detrimento 
do texto, o espectador passa a ter percepções pró-
prias das tecnologias. 

Esse estudo nos provocou o posicionamento 
do artista na ação, o jogo com o público, o risco, a 
criação de imagens e o improviso.

O treinamento dos atores deixou de ser o da 
máscara neutra e passou a ser os jogos teatrais 
(Viola Spolin). A aula-jogo foi um procedimento 
elaborado por mim para que os alunos testassem 
todos os seus conhecimentos desde o curso de 
iniciantes até o momento. O que é o jogo? Qual 
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a importância do jogo teatral para a formação do 
ator? O que o jogo proporciona para um grupo? 
Como ser o líder, como mudar sua função de aluno 
para a de condutor do jogo? Resgatamos o lúdico, 
o riso e a diversão, mas também verticalizamos o 
real sentido do jogo no fazer teatral e percebemos 
o risco, a exposição, o posicionamento, a atitude 
que ele provoca. A turma percebeu o quão difícil 
era trabalhar no coletivo, as dificuldades do ritmo, 
da concentração, da calma e precisão dos jogos. 
Todos os alunos tiveram o seu momento de con-
dutores do jogo. E após esse momento da aula, as 
improvisações eram realizadas. Cada grupo inves-
tigava um texto e dava uma “cena resposta” (An-
tônio Araújo) usando a linguagem performativa. 

Tudo era anotado pelos meus assistentes Ales-
sandra Ledo e Rodrigo Viana, que foram nomea-
dos “escribas”, pois colocavam tudo no caderno 
de registros do Google Docs. Semanalmente eu 
entrava no blog, colocava uma pergunta ou re-
flexão e os alunos registravam suas sensações, 
reflexões, apontamentos, sugestões, trocavam bi-
bliografias e indicações de filmes.

Na terceira etapa do processo, realizamos a se-
leção das cenas levantadas e na forma de roteiros 
formou-se o “texto” da peça.

Três grupos foram formados e cada grupo fez 
um roteiro, sugeriu um nome, uma sinopse e uma 
imagem para a divulgação da peça. Juntando os 
três roteiros, eu selecionei cenas, fiz uma nova tra-
ma e o roteiro definitivo surgiu. O nome, a sinopse 
e a imagem de divulgação foram escolhidos por 
votação. Chegamos ao seguinte nome e sinopse:

Registro Geral
A identidade de mim mesmo. O ponto de 

vista do indivíduo inserido em um sistema 
que muitas vezes não funciona. Quem verda-
deiramente somos perante um grupo imposto 
e voraz chamado sociedade. Questionamen-
tos sobre esses temas abordados em um nú-
cleo pós-dramático de um ato contemporâ-
neo: a vida que não cala, a peça que não fala, 
o jogo que não acaba...

O Teatro 1 , local dos ensaios e apresentações, 

nos serviu como inspiração e foi norteador da en-
cenação desde o início. A criação da cenografia foi 
a caixa profunda e preta do teatro revestida com 
plástico bolha, protegendo a fragilidade do ser hu-
mano; os bancos e mesas revestidos com plástico 
transparente. Os figurinos mesclavam o cotidiano 
e o inusitado, todas as pessoas e as suas diferen-
ças: um índio, uma mulher como uma mala, uma 
executiva com um balde na cabeça, terno e gra-
vata, longos clássicos, roupas cotidianas, mos-
trando a mistura da população, homem-mulher, 
mulher-homem, CPFs, RGs, identidades múltiplas 
e “estranhadas”. (Bertolt Brecht)

Utilização de projeções, microfones e recursos 
de iluminação manipulados pelos próprios atores 
durante a peça. Tudo revelado, ali no ato, compu-
seram músicas, selecionaram trilhas sonoras e 
fomos construindo e vivenciando o processo de 
encenação e aprendizagem degustando cada pe-
queno momento com muita intensidade. 

Nosso último mês de ensaio foi marcado pe-
las manifestações de protestos e ações políticas 
que estavam acontecendo em São Paulo e essa 
atmosfera nacional influenciou diretamente a re-
lação do público com a peça. E um verdadeiro ato 
performático aconteceu.

A sequência final da peça mostrava uma cena 
de metrô na qual a população ia se transforman-
do em animais, o texto dito por eles nesse mo-
mento foi o da peça A língua da montanha: - Qual 
o nome do cachorro que te mordeu? Todo ca-
chorro tem um nome? Qual o nome do cachor-
ro que te mordeu? 

Quebra: Depoimentos de pessoas comuns que 
se transformaram em assassinos.

Os atores saíam do palco e indagam o público 
com a mesma pergunta: Qual o nome do ca-
chorro que te mordeu? Todo cachorro tem um 
nome? Qual o nome do cachorro que te mor-
deu?

Fim dessa sequência.
Cena seguinte, a questão da identidade era 

refletida pela crônica Persona, de Clarisse Lispec-
tor, que reflete a questão da revelação de nossa 
verdadeira máscara, das nossas escolhas, quem 
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escolhemos ser e representar no mundo, cada 
ator tinha um ovo na mão, uma grande faixa era 
mostrada com o seguinte dizer: Quebre suas 
cascas aqui!

Um ator ao microfone convidava o público a 
quebrar as suas casas, para isso deveria subir ao 
palco pegar um ovo e quebrar no alvo. (Um gran-
de plástico revestia o chão e ali sinalizava o alvo.)

No último espetáculo a plateia inteira se 
levantou e quebrou os ovos!

Encerrávamos cantando uma música com-
posta pelo ator Lucas Valino especialmente para 
a peça:

Começo a conhecer-me, não existo
Sou o intervalo que desejo ser
E o que os outros me fizeram acreditar (2x)
(Repete a estrofe)

O que as paredes pichadas tem a me dizer
O que os muros sociais tem pra me falar
Por que aprendemos tão cedo a rezar? (2x)
(Repete a estrofe)

Quem é você? Quem sou eu? (16x)

Queridos alunos, futuros atores posicionem-se 
por meio da arte.

Qual o nome do cachorro que te mordeu?
Todo cachorro tem um nome?
Quebre suas cascas aqui...
No teatro...
Na vida...
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A alegria não chega apenas no encontro do 
achado, mas faz parte do processo da busca. E 
ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria. (Paulo Freire)

A Pedagogia teatral é um vasto caminho de 
descobertas, que vamos trilhando, tateando, des-
cobrindo em cada processo o coração da turma, 
o desejo brilhando nos olhares que vislumbram a 
cada novo semestre aventurar-se por este mágico 
universo do teatro, os estados de prontidão que 
se encontram no desejo de pulsar em cena algo 
novo, uma cena que revele caminhos, que ilumine 
certezas e incertezas.

O Teatro é acima de tudo uma cerimônia, 
uma festa, da qual fazem parte o sagrado 
e o sacrilégio, o erotismo e o misticismo, 
a morte e a vida. Eu sonho com um tea-
tro onde o humor e a poesia, a fascinação 
e o pânico serão apenas um. O rito teatral 
se transformará, portanto, em uma “opera 
mundi”, como os fantasmas de Don Quixote 
ou os pesadelos de Alice no País das Maravi-
lhas (ARRABAL, Fernando. l’Avant-Scène, n. 
443. fev 1970: http://www.ebay.fr/itm/Lavan-
t-scene-THEATRE-N-443-ARRABAL-Larchi-
tecte-lempereur-dAssyrie-/200756081410.)

Quando recebemos nossas turmas, nunca dá 
para saber onde desembocará os processos que 
iremos iniciar. Nossa função é iluminar possibili-
dades cênicas para alunos que vêm sedentos de 
conhecimento, alguns mais, outros menos, mas 

todos querem o encontro com o teatro. Nós, pro-
fessores, devemos estar limpos, de alma aberta 
para receber e trocar com nossos alunos. Marat 
Sade foi um desses processos felizes, encontro 
poético e cênico, onde tudo foi sendo construído a 
cada encontro, a cada sorriso, discussão e ensaio. 
Assim fomos estabelecendo nossa relação Ética 
no fazer teatral.

Quando iniciamos o processo, 23 alunos se 
olhavam incrédulos, pensavam em como uma 
turma com tanta gente alguma coisa pudesse ser 
construída, provavelmente temerosos de não se-
rem vistos, ouvidos em sua essência, de não se 
sentirem desafiados para o semestre. Todos têm 
o direito de duvidar, para assim seguirmos em 
busca de respostas. Porém, uma conversa inicial, 
um compromisso ético e artístico entre professor 
e alunos, estabeleceu o que seria nosso semestre, 
e logo a dúvida, as angústias deram lugar ao de-
sejo, à vontade de vencer o desafio que cada um 
recebeu, com a certeza de que o teatro é uma arte 
coletiva, de encontros e desencontros, lugar de 
potencializar tudo e todos, e assim começamos 
nossa jornada Marat Sade. 

Seguimos um emaranhado de possibilidades, 
olhos e sorrisos que vagueiam na imensidão das 
alternativas criativas, dúvidas e medos substituí-
dos por trabalho e entrega, música, poesia, revo-
lução e uma estrada se iluminou, o amor estava 
potencializado, todos por todos, sempre, assim 
caminhamos nesse processo. Marat Sade é destes 
processos abençoados, aliás, é bom que se diga, 
tenho tido processos abençoados desde que che-
guei ao Macu, uma pedra aqui outra acolá, mas 

Marat Sade em processo

Reginaldo Nascimento relata o processo de direção com os alunos do PAMix (semana/noite) da Unidade Eldo-
rado, no primeiro semestre de 2013. A peça Marat Sade foi apresentada no Teatro 4, entre os dias 16, 17 e 18 de 
julho de 2013. Os alunos envolvidos no processo foram: Alexandre Zá, Ângela Calderazzo, Augusta de Jesus, 
Bety Gomes, Bruno Vilaz, Carol Otoni, Celeste Zeminian, Cristiano Ribeiro, Dana Trevizan, Edna Mosca, Fernan-
da Tessitore, Flavio Veenedeo, Juliana Moura, Mario Miranda, Mariva Lima, Olivia Tamie, Patrícia Rocha, Raquel 
Terribile, Reinaldo Rodriguez, Val Brauna, Vanusa Costa, Urion Vieira e Wagner Ferraz. Assistentes de direção: 
Alexandre Passos, Erika Resan e João Marques.

POR REGINALDO NASCIMENTO
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Imagens do espetáculo Marat Sade, apresentado no Teatro 4 do Macu.
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nada que tire o brilho do encontro, da pedagogia 
teatral, da cena viva.

Marat traduz tudo isso, um processo criativo 
intenso, pessoas lindas, num feliz encontro, can-
tando e pulsando a revolução francesa em tempos 
de revolução nas ruas do Brasil. Lá fora bombas, 
gritos, trânsito parado, manifestações nas ruas 
que queimam e incendeiam a criação na sala de 
aula, que trazem referências. Em tempos de gri-
tos jovens por justiça social, jovens pulsam arte 
nos corredores do Espaço Cultural no Shopping 
Eldorado, fazem deste espaço seu templo do ma-
nifesto e gritam ferozmente suas palavras de or-
dem por meio da arte, pulsando a vida no teatro, 
dialogando com a vida que pulsa nas ruas do País.

Os olhos que adentram a sala de aula pela fres-
ta da porta denotam a curiosidade dos que passam 
tentando dialogar com a poesia que pulsa lá den-
tro nos ensaios: rimos muito, nos emocionamos, 
pouquíssimas vezes brigamos e no fim vencemos. 
A 78ª Mostra Macunaíma de Teatro pode sentir a 
potência daquele encontro feliz das terças-feiras à 
noite no Eldorado, onde um PAMix concebia sua 
revolução, concebia seu Marat Sade. 

Dizer que o teatro é arte do encontro é chover 

no molhado, melhor será dizer que nos encontra-
mos no teatro, nos sentimos, trocamos muito, e 
juntos construímos um semestre onde, quando 
não havia nada para ver, vimos tudo, nos enxer-
gamos e nossos olhos iluminaram um caminho 
farto de criatividade; 23 alunos envolvidos no tra-
balho de criar, de doar-se de corpo e alma para um 
processo que só foi possível porque todos que ali 
estavam queriam de fato estar ali.

O teatro faz de nós homens melhores? Tenho 
certeza disso, agora já próximo de completar 23 
anos dedicados a essa profissão, vejo quanto de 
vida pulsou e pulsa em minhas veias cada vez que 
me encontro no espaço de criação, junto e mistu-
rado com aqueles que sei, são e estão desejosos 
de adentrar neste universo impar da arte teatral.
Não basta querer, é preciso trabalho sério, estu-
do, dedicação, ter a vontade de construir juntos, 
eliminar nossas incertezas, nossa atitude egoísta 
ou evidenciá-las, por vezes, para que se dê de fato 
o ato criativo. 

Estar em cena no jogo é estar vivo para você e 
com outro, é estar aberto para o encontro, o con-
fronto e o conflito. Nas crises do processo, nas dú-
vidas que se apresentam, nas circunstâncias da-
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das, vamos ressignificando nosso caminhar, nos 
colocando no lugar da personagem, adentrando 
seu mundo particular para vasculhar sua mente e 
encontrar caminhos que iluminem a criação.

Sempre acreditei na teoria que se sente, fazen-
do que se compreende nos ossos, perceptível na 
pele, brilhando nos olhos cheios de verdade da-
queles que de fato acreditam e vivem o teatro. Não 
me basta a leitura poetizada de um autor e suas 
propostas cênicas, não me basta entender o que 
ou os porquês de seu sistema, é preciso sentir na 
prática, é necessário viver, pois saber de cabeça 
não é saber de coração, colocar nossa mente e 
emoções a serviço da revelação deste vasto uni-
verso da criação cênica é se colocar em confronto 
direto com a vida.

O caminho da pedagogia teatral, cada vez mais 
a meu ver, passa por este encontro feliz, por este 
espaço prático de troca, onde os motivadores do 
sistema stanislavskiano, as referências do ator 
épico em Bertolt Brecht, a poesia do grotesco, a 
crueldade de Antonin Artaud pulsaram em meio 
a melodias de rock androll, ressignificando a obra 
para contar a história da perseguição e Assassi-
nato de Jean Paul Marat, nossa peça Marat Sade.

É necessário acreditar em um sentido da 
vida renovado pelo teatro, onde o homem 
impavidamente torna-se mestre daquilo 
que ainda não existe, e o faz nascer.  E tudo 
aquilo que não nasceu ainda pode nascer, 
desde que não nos contentemos em con-
tinuar sendo simples órgãos registradores. 
Da mesma maneira, quando pronunciamos 
a palavra vida, é preciso entender que não 
se trata da vida reconhecida a partir do exte-
rior dos fatos, mas dessa espécie de frágil e 
fugidio centro em que as formas não tocam. 
E se ainda existe algo de infernal e de verda-
deiramente maldito nestes tempos, é esse 
demorar-se artisticamente sobre as formas, 
em vez de ser como os supliciados que são 
incendiados e fazem sinais de dentro das 
suas fogueiras. (ARTAUD, Antonin. “Prefá-
cio: O teatro e a cultura.” In O teatro e seu 
duplo. São Paulo: Martins Fontes, 199, p. 8.)

“Trabalhar segundo o Sistema Stanislávski não 
é fazer sobre é Fazer”, frase retirada dos estudos 
de Stanislávski, dita pelo professor Serguei Zemt-
sov, neste semestre, durante o curso de formação 
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 processo

que nós professores vivenciamos, me deu ainda 
mais certeza das minhas escolhas pedagógicas, 
dos caminhos que tenho escolhido para guiar as 
turmas que venho trabalhando, seja na poesia ju-
venil entrelaçada pelas histórias da literatura Bra-
sileira em Estilhaços (PA3A), seja pela boniteza 
das histórias reais em Khronos (PA4), ou nas His-
tórias de Amor Líquido (PA4), também montagem 
do 1º semestre de 2013, que junto a Marat Sade 
me permitiu ter um semestre permeado de boas 
histórias, de encontros felizes.

Quando escolhemos um texto para uma turma, 
ou quando a turma consegue chegar a um desejo 
comum, define-se um caminho estético, artístico 
e pedagógico, uma estrada que para ser seguida 
nos exige consciência, comprometimento e amor. 

Em Marat Sade, trabalhamos o estudo dos 
personagens, a Análise Ativa, o canto, a música 
que permeou nosso estado criativo com direção 
de Ângela Calderazzo, os instrumentos de Mari-
va Lima e Reinaldo Rodriguez, a potência vocal e 
frenética de cada aluno/ator envolvido na criação. 
Trabalho coletivo, energia de todos, poesia que dia-
loga com as angústias do mundo contemporâneo.

A Perseguição e Assassinato de Jean-Paul Marat 
(Marat Sade) encenado pelos internos do Hospí-

cio de Charenton, sob direção do Senhor de Sade, 
é uma peça de 1963, escrita por Peter Weiss e 
ambientada em um asilo francês no auge da Era 
Napoleônica; é uma representação sangrenta 
e implacável da luta de classes e do sofrimento 
humano, que pergunta se a verdadeira revolução 
vem para mudar a sociedade ou mudar a si mes-
mo. 

Na nossa trajetória criativa as duas coisas se 
encontraram, não somos e não seremos os mes-
mos depois de Marat, por quê? Porque sentimos 
em nossos ossos que de fato construímos algo 
belo, poético, cênico, sentimos a entrega e com-
prometimento do grupo e o público que lotou to-
das as sessões do Teatro 4 e dividiu nossa emoção 
nas apresentações da 78ª Mostra Macunaima de 
Teatro.

O tempo é curto, os encontros são intensos, a 
magia se faz na sala de ensaio, ali na prática va-
mos descobrindo os caminhos para reger nosso 
coro de vontades. Sempre que entro na sala de 
aula, penso em ser parte do processo, em afetar 
e ser afetado pelo vivido e assim se deu em Marat 
Sade. Há um tempo em que estamos todos dispos-
tos à criação, abertos para o diálogo poético que 
se estabelece na sala de ensaios. O coração vibra 
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a cada encontro, sobretudo por sentirmos que so-
mos um só corpo caminhando, pulsante na dire-
ção dos nossos objetivos.

Construir uma poética cênica, estética, com 
embasamento teórico, histórico, artístico, em tão 
pouco tempo depende, e muito, do quanto cada 
aluno se dispõe, juntamente com o grupo a ser 
parceiro, a somar na construção desta jornada, e 
isso só acontece se de fato queremos viver inten-
samente este processo e assim foi.

Costumo dizer que se estivermos felizes o pú-
blico também estará, que possamos nos divertir 
no processo criativo, SEMPRE, que seja bom, ale-
gre, que seja inteiro e potente em nossas vidas, 
enquanto dure. Sinto que neste Marat Sade assim 
foi, assim fomos, juntos.

Quando não há nada o que vemos? Um gru-
po, sonhos, vontades e um processo que por si só 
já foi um espetáculo, o resultado pode ser confe-
rido nas sessões do Teatro 4 onde nossa alegria 
contagiou aqueles que lá estiveram, onde nossa 
vontade de mostrar nossa criação com certeza 
contagiou e emocionou a todos, e isso se deve ao 
trabalho cumprido, que fez de nosso espetáculo o 
pulsar da vida.

fIChA TÉCNICA DO ESPETáCULO
Direção: Reginaldo Nascimento
Assistência de direção: Alexandre Passos, Erika 
Resan, João Marques
Autor: Peter Weiss
Tradução: João Marschner
Direção Musical: Ângela Calderazzo
Composição e Arranjos: Ângela Calderazzo e Ma-
riva Lima
Instrumentação e Sonorização: Reinaldo Rodri-
guez
Produção Musical: Mariva Lima
Elenco: Alexandre Zá, Ângela Calderazzo, Au-
gusta de Jesus, Bety Gomes, Bruno Vilaz, Carol 
Otoni, Celeste Zeminian, Cristiano Ribeiro, Dana 
Trevizan, Edna Mosca, Fernanda Tessitore, Flavio 
Veenedeo, Juliana Moura, Mario Miranda, Mariva 
Lima, Olivia Tamie, Patrícia Rocha, Raquel Terribi-
le, Reinaldo Rodriguez, Val Brauna, Vanusa Costa, 
Urion Vieira, Wagner Ferraz

Reginaldo Nascimento é diretor teatral e profes-
sor no Teatro Escola Macunaíma. 
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