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Dez anos da Cia. Hiato

POR ALINE FILÓCOMO (ORG.)

Segue abaixo uma apresentação texto-visual dos dez anos de trabalho 
da Cia. Hiato, fundada em 2008, por colegas de formação do Departamento 
de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo. O próprio nome escolhido pelo grupo – Hiato – já nos dá pistas 
de suas escolhas artísticas e justifica a continuidade à investigação de 
novas dramaturgias e formas cênicas que suscitem questionamentos 
sobre a “diferença”, as formas de percepção da realidade, as lacunas entre a 
experiência e a linguagem e a multiplicidade de perspectivas que constituem 
nossa consciência, isto é, nossa invenção de um eu singular e coeso. Os 
espetáculos criados pelo grupo nascem de questionamentos muito pessoais: 
“qual a distância entre o que eu digo e o que você entende/quer entender, do 
que eu disse? Qual o tamanho da lacuna que existe entre a minha experiência 
e a linguagem? O que eu consigo expressar da minha experiência?” E, pra 
responder a essas perguntas, temos que considerar que existem outras 
formas de perceber o mundo além da norma. E isso nos faz voltar ainda 
mais e perguntar: como percepções de mundo, comportamentos, formas de 
pensamento podem ser consideradas adequadas ou inadequadas, se elas 
são únicas? A Companhia Hiato acredita que transformar essas perguntas 
em processo criativo é uma forma de, mais do que responder, compartilhar 
tais incertezas. Seus atuais integrantes são: Aline Filócomo, Aura Cunha, 
Fernanda Stefanski, Leonardo Moreira, Luciana Paes, Maria Amélia Farah, 
Paula Picarelli e Thiago Amaral1.

1. Para mais informações sobre o grupo, acesse: <http://www.ciahiato.com.br/>.
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Cachorro morto (2008)
Por Thiago Amaral

Cachorro Morto é o xodó da família. Nasceu do encontro de amigos artistas com o desejo de investigar um 
tema em comum: a diferença. A inadequação. Essa peça ganhou vida e começou a dar seus primeiros 
passos em 2008. Essa cria carrega, em seu DNA, genes temáticos e estéticos presentes em todas as 
criações futuras.
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Escuro (2009)
Por Aline Filócomo

escuro é uma fábula sobre hiatos e desarranjos 
sobre as nossas lacunas mais irreparáveis  
hiatos que reconstroem memórias talvez um tanto perdidas 
hiatos fabulosos pra quando não há o que ser dito 
pra quando as palavras não dão conta dos sentidos 
hiatos que se esparramam entre os vãos dos silêncios já desaparecidos 
hiatos dos nossos mais desejados escuros 
hiatos sobre perguntas e respostas  
desencontradas no tempo 
escuro é uma tentativa de marcar um encontro entre esses nossos infinitos tempos particulares.
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O jardim (2011)
Por Fernanda Stefanski

O jardim é “tudo ao mesmo tempo”, tão exato e tão inexplicavelmente vivo; tão íntimo e tão preciso. As 
caixas que desaparecem nos bastidores, a cabine atenta, as fotografias de todos nós. As cenas que se 
penetram, se invadem, se perdoam, se “precisam”. As vozes e falas que se completam, que destoam. 
Nossos objetos de infância. A lâmina de barbear de mentira. Os balões. Episódios ordinários, sinceros. 
O jardim é sobre essa certeza cortante de que, quando acabarmos, tudo isso permanecerá: o cenário, os 
refletores, os figurinos. A história que contamos permanecerá. É sobre o saber dolorido de que “é tão triste 
as coisas durarem mais que as pessoas.”
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Ficção (2012)
Por Maria Amélia Farah

Qual o limite ético da exposição de uma biografia? Ou então: qual a medida aceitável para mentir ou 
ficcionalizar uma biografia? O espetáculo Ficção estreita o caminho da Cia. Hiato entre a realidade e a 
ficção. As histórias reais e inventadas servem a uma dramaturgia que simula uma realidade (ou um 
estado real). Além de mostrarmos fotografias ou não trocarmos os nomes reais dos familiares envolvidos, 
também tornamos públicas as histórias de família que até então eram privadas, ou melhor, assuntos que 
eram escondidos ou tabus.
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2 Ficções (2014)
Por Paula Picarelli

O projeto 2 Ficções foi o processo que marcou a crise da companhia. Temos uma predileção pela 
intimidade. Escolhemos abordar os temas, histórias ou questões que nos propomos com o olhar voltado 
para a intimidade. Todos os nossos trabalhos falam de histórias domésticas, privadas. Temos um pacto 
de honestidade entre nós. Entendemos que, quando trabalhamos com materiais biográficos, a tendência 
é tentar expor “nosso melhor” e sabemos que, ao fazer isso, aquilo que tentamos esconder salta aos 
olhos de uma forma gigantesca. Esse trabalho marca um momento em que todos nós vimos uns nos 
outros aquilo que desejávamos esconder, numa espécie de jogo de espelhos das nossas fragilidades. Toda 
companhia – como toda relação profunda – passa por crises.
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Amadores (2016)
Por Aura Cunha

Amadores poderia ser um manifesto artístico sobre a importância da arte, um questionamento sobre 
aquilo que a legitima, sobre o mercado da arte, sobre a função da arte, sobre a profissão artista, sobre o 
desejo de ser artista, sobre a ilusão de fazer sucesso, sobre teatro, sobre autoficção, sobre coletividade, 
sobre humanidade, sobre diferença, sobre sexualidade, maternidade, raça, superação, vício, disjunção; 
mas é sobre a vida e, sobretudo, sobre o amor. Porque Amadores revelou a potência da cumplicidade, do 
desejo de falar ou mostrar o que se vive, o que se sente e o que não se divide.  Amadores nos curou de nós 
mesmos: por isso seguimos aqui, há dez anos, fazendo o que nos mantém vivos e juntos.
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Odisseia (2018)
Por Luciana Paes

O que contar de nós mesmos, já que tínhamos contado e recontado tudo de nossas “vidas” durante todos 
esses anos? Não era o momento de falar de teatro. Não era o momento de fazer uma peça boa. Era preciso 
falar de nossa humanidade com urgência. Tínhamos que voltar à célula mais antiga de empatia possível. O 
que é ser humano? E por que contamos histórias? Em um momento onde não aguentávamos mais repetir 
nossas histórias, voltamos a uma das histórias mais repetidas do mundo ocidental. Odisseia. O banquete 
que tínhamos para oferecer seria cru.  A peça existe porque seres humanos contam suas histórias. A 
história existe porque os seres humanos se encontram. Foi assim e sempre será. 
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