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RESUMO 

“Do aluno ao ator: uma práxis na investigação da personagem Peter” é uma 

pesquisa que descreve os momentos estratégicos da construção de uma 

personagem. O objetivo é relatar o processo de criação da personagem Peter no 

espetáculo Inimigos do Povo e, além disso, refletir sobre como a participação em 

um espetáculo pode contribuir para a formação artística e acadêmica no campo 

das artes cênicas. A partir da minha experiencia vivenciada enquanto aluno-ator, 

destaco procedimentos e momentos específicos, e narro alguns acontecimentos 

que, embora externos à montagem do espetáculo, tiveram influência significativa 

sobre o processo. A metodologia utilizada na pesquisa é a do chamado estudo 

de caso, de cunho qualitativo e com elementos de pesquisa bibliográfica e 

historiográfica. Ao final deste estudo, pude concluir que o trabalho artístico, vivido 

com autonomia, leva ao entrelaçamento entre as teorias estudadas e as práticas 

vivenciadas. 

Palavras-chave: Criação da personagem. Inimigos do Povo. Práxis 

pedagógica.  
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INTRODUÇÃO 

 

A princípio, o objeto de estudo deste Trabalho de Conclusão de Curso era 

outro. De março de 2018 até o início de 2020, eu pretendia apresentar uma 

ênfase em problemas existentes no ensino de Arte no município de Porto Velho, 

que pude observar durante a realização dos estágios realizados em duas escolas 

da rede pública da cidade: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pingo de 

Gente e Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus. Mas, em virtude 

do acontecimento pandêmico (Coronavírus) em março de 2020, foi necessário 

repensar toda a pesquisa, uma vez que a metodologia prevista tinha como ponto 

de apoio mais forte o contato “em campo” com os docentes responsáveis pelo 

componente curricular Arte naquelas escolas. Como este contratempo 

interrompeu abruptamente as atividades já iniciadas (visitas às escolas e 

entrevistas presenciais), precisei mudar o meu objeto de estudo, optando por 

desenvolver a pesquisa a partir de uma experiência cênica que pude vivenciar 

enquanto membro do grupo de teatro universitário Trupe dos Conspiradores, da 

UNIR. Decidi então, apresentar os detalhes da construção da personagem Peter, 

que ocorreu durante a montagem colaborativa do espetáculo Inimigos do Povo. 

Participar do processo de criação desse espetáculo foi um momento 

desafiador para mim enquanto acadêmico do Curso de Licenciatura em Teatro. 

Sendo meu primeiro espetáculo, foi preciso muito estudo e dedicação para 

interpretar um “vilão”. Há tempos eu tinha o desejo de representar uma 

personagem com essas características psicológicas e Peter me proporcionou 

isso. Com ele apareceram diversas possibilidades de aprendizado enquanto 

discente, artista e futuro arte-educador. 

O objetivo desta pesquisa é relatar o processo de criação da personagem 

Peter no espetáculo Inimigos do Povo e, desse modo, fortalecer os aportes de 

minha formação acadêmica também como pesquisador de teatro. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi a do chamado estudo de caso, de 

cunho qualitativo e com elementos de pesquisa bibliográfica. O método, aqui, 

consistiu em analisar e compreender as origens da criação da personagem ainda 

enquanto conteúdo curricular, detalhando o assunto abordado por meio de 
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diferentes técnicas de pesquisa que permitiram agregar uma quantidade 

significativa de informações, com o objetivo de assimilar a situação vivida e 

descrever a complexidade de um caso único e concreto. Neste trabalho a 

pesquisa buscou, então, relatar as técnicas cênicas, jogos e práticas que deram 

origem ao personagem Peter, salientando a qualidade das ferramentas 

pedagógicas utilizadas.  

Considero este um aspecto muito relevante da pesquisa, uma vez que os 

resultados obtidos foram fruto de um trabalho desenvolvido no âmbito de 

disciplinas constantes na grade curricular do curso cujos conteúdos são voltados 

para a área de interpretação cênica e direção. Durante o processo estudado, 

essas disciplinas foram ministradas pelo prof. Dr. Luciano Flávio de Oliveira, 

docente do Departamento de Artes da UNIR que exerce a função de diretor, 

encenador e coordenador da Trupe dos Conspiradores. Esse coletivo 

universitário se insere, enquanto projeto pedagógico, no Programa DARTES 

[Em] cena: Teatro, Política e Sociedade, coordenado também pelo prof. Luciano. 

Uma vez definido o objeto deste estudo, foram procedidas revisões das 

leituras feitas em sala de aula acerca dos temas necessários ao desenvolvimento 

do espetáculo: o Grotesco no teatro, noção de “distanciamento”, ação vocal, 

jogos interpretativos, maquiagem para o palco, iluminação, teatro 

contemporâneo, dentre outros. Também foram consultados livros de autores 

consagrados como Bertolt Brecht, Constantin Stanislavski, Viola Spolin, Lúcia 

Helena Gayotto, sendo estes os principais expoentes da cena que nos deixaram 

importantes reflexões e propostas que estão “por trás” do espetáculo 

propriamente dito, nas criações das cenas e personagens.  

Foi crucial, para a realização da pesquisa, o uso do “Diário de 

Personagem”, procedimento adotado pelo prof. Luciano em suas atividades 

práticas. Como o objetivo deste instrumento metodológico é levar o(a) estudante-

pesquisador(a) a registrar, através do relato pessoal, o que foi experienciado 

intensamente (problemas de criação das personagens, ideias que surgem no 

decorrer dos ensaios, fragilidades de interpretação, possibilidades de 

caracterização e figurinos etc.), no final o “Diário” mostrou-se como uma 

importante fonte de informações técnicas, teóricas, práticas e emocionais, capaz 

de resgatar as memórias mais importantes do processo.  
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Elemento fundamental para a contextualização histórica e teórica que deu 

base ao espetáculo foi o texto “Encenar e atuar como processo de aprendizagem 

e de autonomia no teatro”, pesquisa de análise artístico-pedagógica da 

montagem do espetáculo Inimigos do Povo, de autoria do prof. Luciano, o qual 

alicerça esta pesquisa. 

No primeiro capítulo - A construção da personagem Peter – discorro sobre 

atividades que ocorreram no primeiro e no segundo semestre do ano de 2017. 

Contextualizo os exercícios teatrais que serviram como apoio para a construção 

do espetáculo Inimigos do povo. Também são abordadas as técnicas e 

procedimentos metodológicos adotados nas aulas de Laboratório de 

Interpretação Cênica I, Laboratório de Improvisação Teatral II, Laboratório de 

Interpretação Cênica II e Expressão Corporal II, os quais serviram para uma 

melhor compreensão da ideia de “construção da personagem”.  

No segundo capítulo - Nasce a Trupe dos Conspiradores – contextualizo 

as circunstâncias do momento em que o grupo de estudantes do Curso de 

Licenciatura em Teatro passa a ser um coletivo teatral universitário. Abordo, 

ainda, as atividades da disciplina Técnica Vocal I, ministrada pela profª Dra 

Jussara Trindade no ano de 2018, que foi importante para o desenvolvimento da 

cena “Esse prefeito é mesmo uma paródia”. Relato as dificuldades musicais que 

enfrentei na época, sobretudo em relação ao canto. Apresento, ainda, o processo 

que deu origem à paródia De Tudo, e as mudanças que propus a partir da versão 

original dessa canção. 

No terceiro capítulo - Inimigos do Povo - discorro sobre os problemas 

surgidos nas cenas em que atuei. Descrevo, também, as cenas protagonizadas 

pela personagem Peter, as fragilidades que emergiram nos ensaios finais e na 

estreia, e como estes desafios foram solucionados cenicamente. 
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1 A construção da personagem Peter 

 

As atividades de Laboratório de Interpretação Cênica I ocorreram no 

primeiro semestre de 2017, sendo ministradas pelo prof. Luciano Flávio de 

Oliveira1, docente do Departamento de Artes da UNIR. 

As aulas iniciaram com abordagens teóricas sobre o Realismo2 e o 

Naturalismo3. A explicação do professor teve como base a literatura e as artes visuais, 

além do teatro. Essa contextualização foi importante para nós, estudantes, termos 

maior compreensão do assunto e podermos associar teoria e prática, ou seja, 

colocarmos em ação o que íamos aprendendo. Vale ressaltar, aqui, que desde o início 

já pensávamos na ideia de um espetáculo, o que iria se concretizar ao longo desse 

ano. 

Iniciamos as práticas de interpretação a partir do “se” mágico4, técnica 

que Constantin Stanislavski apresenta no livro “A construção da personagem” (1983). 

Cabe lembrar que, antes das práticas, nos foi solicitada a leitura da obra “Um inimigo 

do povo”, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen5, e a escolha de um dos 

personagens dessa obra. Nas aulas, fazíamos as atividades práticas a partir do que 

havíamos lido em casa. 

Em uma das primeiras aulas práticas, o prof. Luciano dividiu a turmas em 

duplas e pediu que decorássemos algumas falas conjuntas do livro. Minha parceira 

nesse exercício cênico foi a colega de turma Amanara Brandão, que escolheu como 

personagem o editor do Jornal A Voz do Povo. Nesse dia, apesar das explicações 

dadas, eu e ela não entendemos nada e fizemos uma coisa totalmente fora da 

 
1 Professor adjunto do Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR. Diretor teatral formado pela Universidade Federal de Ouro Preto 
2  Movimento literário e artístico no século XIX, na França, que propõe uma observação mais 
realista sobre a existência e as relações humanas. “É também uma técnica capaz de dar conta, 
de maneiro objetiva, da realidade psicológica e social do homem”. (PAVIS. Dicionário de Teatro, 
p.327). 
3  Movimento literário e artístico oposto ao realismo, que consiste na observação da realidade, 
na experiência e mostra o ser humano dominando o ambiente. “A representação Naturalista se 
dá como sendo a própria realidade, e não como uma transposição artística no palco”. (PAVIS. 
Dicionário de Teatro, p.261). 
4 Nessa técnica o ator imagina as mais variáveis perspectivas, criando situações que a 
personagem vivenciaria em cena, para que possa executar a “criatividade inconsciente, por meio 
de técnicas conscientes”. (STANISLAVSKI, 1996, p. 77) 
5  Foi um dramaturgo norueguês, considerado um dos criadores do teatro realista 
moderno. Considerado o maior dramaturgo norueguês do século XIX, poeta e diretor teatral 
consagrado o “pai do drama em prosa” e um dos fundadores do modernismo no teatro. 
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proposta! Éramos, realmente, muito inexperientes no campo do teatro dialogado, 

dramático, como é o caso dessa obra dramatúrgica.  

Os demais estudos que fizemos foram sobre trechos das obras A Construção 

da personagem (1983) e A Preparação do ator (1986), de Constantin 

Stanislavski; Voz partitura da ação, de Lucia Helena Gayotto (1998); Dicionário de 

Teatro, de Patrice Pavis (1999); Improvisação para o teatro, Viola Spolin (2000); 

Diariamente havia uma leitura indicada para a aula seguinte, além das leituras 

em sala. Discutíamos o que havíamos estudado e levávamos inquietações 

decorrentes das dúvidas que surgiam. O professor primeiramente levava-nos a uma 

discussão, como se fosse um debate. Estimulava o desenrolar coletivo de ideias, e 

quando achava pertinente pontuar algo, fazia suas considerações. Quando 

finalizamos o “Se” mágico, estudamos o que Stanislavski denominou como “Objetivo” 

e “Superobjetivo6”, ainda na mesma obra, A preparação do ator.  

Também tivemos aulas práticas enfocando a ação física, na concepção 

stanislavskiana, e a ação vocal, conceito proposto pela fonoaudióloga Lúcia Helena 

Gayotto. Basicamente o professor indicava algumas leituras sobre os conteúdos e 

somente depois explicava o assunto, adotando, portanto, uma metodologia de ensino 

ativa, em que o estudante se responsabiliza pelo próprio aprendizado.  A explicação 

sobre a proposta daquela autora ocorreu na aula do dia 20/04/2017. Na seguinte, em 

27/04/2017, ele levou para a aula, folhas impressas com partituras vocais intituladas 

“Exercício de partitura de ação vocal”.  

Na folha impressa também havia a frase: “Então, hoje é o grande dia! Não 

podemos parar de agir. Vamos às ruas, camaradas! Lutemos, gritemos e façamos 

história. Não podemos parar de pensar. Não podemos parar de respirar. Esta é a 

nossa vida. Silêncio, eles não podem nos ouvir. É perigoso demais”. Estas linhas 

continham os elementos gráficos de uma partitura vocal de acordo com a proposta da 

autora, de forma que todos pudessem compreender a sua dinâmica. 

Apresento a seguir, foto do material de apoio que foi utilizado como 

recurso para exemplificar a proposta vocal de Gayotto: 

 

 
6 Superobjetivo: Ir além de entender somente o personagem de uma obra. Mas entender a obra 
como um todo: qual a finalidade principal da obra, o que o tema vai discutir. E no caso de “Um 
inimigo do povo”, Ibsen pretende fazer uma crítica política e social da época (1882). 



11 

 

 

 
Figura 1: Exemplos do exercício de partitura de ação 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

  

Em seguida, fizemos a seguinte atividade: 

1° escolher um trecho do texto de Um Inimigo do povo, que contivesse uma 

fala da personagem que cada um selecionara para si; 

2° fazer a partitura vocal desse trecho; 

3° apresentar a partitura vocal para a turma; 

4° discutir as considerações do coletivo sobre cada apresentação. 

 

O trecho do texto que utilizei foi o seguinte: 
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“Sim, Thomas você é um homem difícil de se aguentar. Já comprovei isso. Não 

tem consideração por coisa alguma. Parece esquecer que é a mim que você deve o 

posto de médico do balneário”.  

Este trecho se refere a um diálogo entre Thomas (o protagonista de Um Inimigo 

do Povo) e Peter (irmão de Thomas, que também é o prefeito da cidade e contrata 

seu irmão para ser o médico do balneário, onde se passa a história). Thomas tenta 

convencer o irmão de que é preciso alertar os habitantes da cidade, pois o balneário 

(que é importante ponto turístico e fonte de renda, o ponto central do drama) está com 

problemas sanitários. Peter, porém, discorda veementemente. 

 No primeiro momento falei o texto dando ênfase às chamadas “pausas 

lógicas”: ponto, virgula e ponto de exclamação. Após isso, utilizei o recurso de “subir” 

e “descer” a intensidade da voz no trecho “difícil de se aguentar”. Testei o aumento 

da força e intensidade da voz gradativamente. Estava buscando, assim, revelar o 

conflito entre os dois irmãos, mas inserindo um tom de deboche na voz de Peter, 

numa agressividade mais fria do que irada. 

 

 

Figura 2: representação do exercício partitura vocal 
Fonte: arquivo pessoal  

 

Este foi um dos primeiros exercícios feito em sala de aula, com a utilização de 

partituras vocais elaboradas sobre o próprio texto da peça de Ibsen. Trabalhamos 

também em duplas, tentando imaginar futuras cenas. Em um segundo momento, o 

prof. Luciano passou um trabalho “de casa”: tínhamos que construir uma partitura 

impressa com as notações vocais e rubricas7, material com o qual iríamos praticar 

nas aulas seguintes. 

Em meados do mês de maio adentramos no “Trabalho sobre as emoções”, 

retornando, portanto, a Stanislavski. O professor nos explicou a técnica e sua função 

 
7 Rubricas são indicações adicionais de gestos, movimentos e tonalidades de voz que o autor 
escreve no próprio texto, para orientar mais detalhadamente a interpretação do(a) ator/atriz.   
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dramática. Iniciamos lendo o Capítulo IX - “Memórias das Emoções” do livro já 

mencionado, A Preparação do Ator, e na aula seguinte comentamos sobre a leitura. 

Hoje, a compreensão sobre a dinâmica das emoções no teatro, conforme Stanislavski 

propõe, é mais clara para mim. A partir desse estudo, percebi que podemos utilizar 

nossas próprias emoções em cena e que estas podem contribuir para a construção 

de uma personagem. Mas é preciso ter cuidado para não “retirar” do nosso interior 

emoções de modo caricato, artificial e não verdadeiras, ou utilizar sempre as mesmas 

situações emocionais em cena, pois podem tornar-se ineficientes com o passar do 

tempo.  

Numa das práticas seguintes, o prof. Luciano pediu a todos nós para deitarmos 

no chão e acharmos uma posição confortável nessa posição. Colocou uma música, 

de melodia lenta e suave. Disse a todos para fecharem os olhos e se concentrarem 

em suas orientações. Pediu que imaginássemos um lugar calmo, sentindo as 

sensações de estarmos em uma floresta tranquila. Ia dando mais instruções, para 

podermos imaginar e sentir aquele lugar. “Olhe o rio. Que cheiro tem a terra que você 

está pisando?”. Em certo momento pediu que imaginássemos algo triste ou feliz, algo 

que acontecera conosco. Podíamos escolher a sensação que queríamos sentir 

naquele momento. Escolhi uma emoção feliz. Após alguns minutos, deu-nos a 

instrução de abrir os olhos bem devagar e levantar até a posição sentada8. 

Conversamos sobre o que havíamos sentido no momento em que ele estava 

indicando as ações a serem feitas (andar na terra, sentir o cheiro das árvores, do rio, 

do ambiente que estávamos). Alguns sentiram tristeza; e que a música havia 

colaborado para essa sensação. No meu caso, me senti livre como se estivesse em 

um lugar onde não pudesse sentir tristeza. Uma paz reinava no meu coração de forma 

inexplicável. Depois que todos falaram, um por vez foi ao centro da sala e demonstrou 

suas emoções, sem verbalizar. Essas emoções deveriam ser as mesmas que 

havíamos sentido no instante em que o exercício terminou. A emoção que demonstrei 

naquele dia foi de felicidade, e, em seguida, de surpresa. A turma observava e depois 

comentava sobre a improvisação de cada colega. Em seguida, precisávamos narrar, 

 
8 O exercício, chamado “Imaginação Ativa” pelo prof. Luciano, induz o discente à imaginação 
conforme as ações sugeridas verbalmente. 
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apenas com ações físicas, sem uso da fala, a história imaginada por cada um durante 

aquele exercício. 

Essa experiência me mostrou que o ator pode buscar elementos de emoções 

pessoais para construir o “seu” personagem. É uma possibilidade para o ator buscar 

a criatividade da ação cênica: o uso prático, em cena, das próprias experiências 

emocionais vivenciadas anteriormente em sua vida particular. 

 

1.1 Primeiras aproximações à personagem: a caracterização 

Quase no início de junho o professor levou para a turma de Laboratório 

de Interpretação Cênica I vários desenhos impressos em folhas de sulfite. Eram 

desenhos de cabeças, femininas e masculinas. Fizemos uma roda com as 

mesas de estudante, as folhas desenhadas foram colocadas sobre as mesmas. 

Todos podiam pegá-las e olhar de perto. Os desenhos apresentavam detalhes 

diferentes. Por exemplo, uns tinham cabelos e outros, não. O professor nos 

instruiu para criarmos, a partir daquelas formas básicas, o rosto do “nosso” 

personagem da peça. E usar a criatividade! 

As ilustrações serviam como base, na tentativa de se ter uma ideia de 

como todos pensavam em sua personagem, sobretudo quanto à caracterização 

facial (maquiagem, cabelo, cor dos olhos). Se os homens teriam barba, bigode 

ou não, e qual seria a maquiagem. A ideia servia também para as mulheres: 

como seria a sua maquiagem, cabelos, os olhos, a boca, tudo o que fizesse parte 

do rosto e da cabeça.  

Quando todos já haviam terminado o seu desenho, fomos para a prática 

de maquiagem. Basicamente, a proposta era reproduzir o desenho no próprio 

rosto. Na sala havia produtos de maquiagem, levados anteriormente pelos 

próprios estudantes. Todos colaboraram um pouco e até mesmo o professor. Na 

época ainda eu não sabia que tinha alergia a maquiagem. Descobri isso pois, 

mesmo sentindo coceira, fiz a atividade até o fim9. 

 
9 Comprovei que tenho, de fato, alergia a componentes de maquiagem, por meio de exames 
específicos que fiz posteriormente. Após esse período dessas 2 disciplinas, 1 ano depois, 
consultei um médico dermatologista que comprovou esse fato. Depois dos exames, parei de usar 
maquiagem definitivamente, exceto o lápis de olhos, que não causavam nenhum desconforto.   
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Ao terminar o professor explicou que, agora, todos iriam tirar fotos com a 

maquiagem. Um de cada vez se posicionou num canto da sala para isso. O 

professor deixou cada um bem livre para fazer qualquer pose, deixando sempre 

a maquiagem em evidência. O professor manipulou o equipamento de luz 

(refletores de LED, de propriedade da UNIR) e começou a mudar as cores, para 

que todos pudessem ver como a maquiagem ficava a cada tom diferente de luz: 

azul, vermelho, laranja, roxo, verde e branco (a iluminação padrão). 

Na maquiagem, utilizei uma base da cor de minha pele – pedindo a ajuda 

dos colegas, pois tive dificuldades em lidar com esse material – e o lápis de olho 

para desenhar barba e bigode, que permaneceu por todo o processo e se 

estendeu à estreia e temporadas que se seguiram. Mas, aquela primeira 

proposta de maquiagem para o “meu” personagem (Peter) não foi levada 

adiante, devido à alergia que se revelou no exercício relatado há pouco.  

Além disso, a estética do espetáculo modificou-se significativamente 

devido à nova temática introduzida nas aulas pelo prof. Luciano - o Grotesco10 - 

a partir de agosto de 2017 na disciplina Laboratório de Interpretação Cênica II. 

Até então, nós estávamos estudando Realismo e Naturalismo; naquele momento 

cabia uma maquiagem “natural”; porém, depois foi adotando elementos 

expressionistas11. O objetivo seria, portanto, alcançar a caricatura, o estranho, o 

exagero. Neste momento, era o que sondávamos como essencial na 

caracterização do teatro expressionista.  

No início, ao estudar a maquiagem no estilo naturalista, eu pensara em 

utilizar lentes de contato azuis, mas depois descartei a ideia. Porque isto não se 

adequava à nova estética, no caso, grotesca. Do mesmo modo, o cabelo 

inicialmente penteado para o lado passou a apresentar uma forma mais 

desalinhada e penteada para cima, para sugerir um aspecto menos sociável da 

personagem Peter. 

 
10  Adjetivo de aversão, algo ridículo. Na arte, se refere a um estilo que utilizava os elementos 
bizarros. Para Brecht “[...] é uma ultima tentativa de compreender o homem tragicômico de hoje 
em dia, seu dilaceramento, mas também sua vitalidade e sua regeneração através da arte 
(PAVIS. Dicionário de Teatro, p.189). 
11 Vanguarda artística europeia do século XX. O objetivo da vanguarda são os aspectos 
subjetivos que valorizam a expressão emocional do ser humano. 
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A iluminação é importante no aspecto da caracterização, pois ela amplia 

as emoções. Como afirma o pesquisador/iluminador/ Roberto Camargo, 

 

(...) a luz cênica deve ser entendida não como elemento separado, mas 
como processo que deve fazer parte da construção da cena, isto é, luz 
e cena necessitam ser pensadas como um processo vivo e co-evolutivo 
(CAMARGO, 2006, p10). 

 

Portanto, sem o encontro prévio da iluminação com os demais elementos 

da cena, a ideia principal da caracterização pode ser perdida. Por essa razão, é 

necessário que o responsável pela iluminação de um espetáculo teatral de palco 

à italiana e o diretor estejam de acordo e sempre atentos a respeito da 

iluminação durante todo o processo de montagem teatral. 

Para Camargo, num espetáculo teatral “a luz elétrica transforma 

completamente a concepção de espaço [...] modificando a concepção de 

cenografia e também a dos elementos visuais que compõem o espetáculo” 

(CAMARGO, 2006, p. 26). Verifica-se, assim, que a iluminação e o espaço 

devem ser equilibrados desde o início do processo de criação. 

Em relação a maquiagem, Stanislavski tem uma opinião formada sobre a 

estética do teatro realista e naturalista, sendo a maquiagem uma forma de 

evidenciar a composição externa da personagem. 

 

Todo ator deve ter uma atitude de grande respeito, afeição e atenção 
para com sua maquiagem. Ela não deve ser aplicada mecanicamente, 
deve ser feita, por assim dizer, com psicologia, enquanto o ator medita 
sobre a alma e a vida do papel. Assim, o vinco mais sutil adquirirá sua 
base interior a partir de alguma coisa que, na vida, lhe deu origem. 
(STANISLAVSKI,1989, p. 101). 

 

Um de meus desenhos ficou da seguinte forma: cabelos penteados para 

o lado esquerdo e, pintei de preto sobrancelhas grossas, e a barba até o queixo, 

sem encostar no bigode. Este ficou como do de Charlie Chaplin. Também 

desenhei óculos e pintei os olhos de azuis. Em outro desenho fiz as mesmas 

coisas. Mas, retirei os óculos e pintei a pele do rosto com cores leves como tons 

de vermelho, amarelo e laranja. 
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Figura 3: resultado do primeiro desenho 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 4: resultado do segundo desenho 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Por fim, algumas das propostas apresentadas nos desenhos acima não 

permaneceram. Pois, como citado antes, trouxeram complicações de saúde para 

mim, além de perderem o sentido diante das experimentações da estética 

expressionista. 

 

 1.2 O corpo da personagem: do gato ao corvo 

 

Em paralelo com as aulas de Laboratório de Interpretação Cênica I, 

tínhamos também a disciplina Laboratório de Improvisação II, sendo ambas 

ministradas pelo prof. Luciano. Segundo o Plano de Curso para o semestre 

2017.1 o objetivo desta era “Propiciar experiências envolvendo a improvisação 

e seus princípios como metodologia básica do ensino do teatro e suas 

aplicabilidades”. De fato, foi a partir de exercícios de improvisação em sala de 

aula que vieram a ser criadas algumas das cenas de Inimigos do Povo, como 

por exemplo: Este prefeito é mesmo uma parodia” (ato II: cena V) e “Escritório 

da prefeitura” (ato II: cena I). 

Descrevo, a seguir, alguns dos exercícios que tiveram importância 

fundamental para o processo de criação de Peter. 
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O gato: março a julho/2017 

 

As atividades feitas pelo professor começaram com um “museu de 

imagens”, exercício cênico presente na obra “Jogar, representar: práticas 

dramáticas e formação” do pedagogo francês Jean-Pierre Ryngaert12.  

 

Individualmente, tentando agir como a personagem selecionada a 
partir do texto de Ibsen, que por sua vez deveria tornar-se um guia 
museológico, cada aluno-ator precisaria responder às perguntas feitas 
pelos visitantes do seu “museu” – os outros colegas de turma − acerca 
das suas duas imagens: “qual o porquê das escolhas dessas imagens? 
Como elas podem se relacionar com a sua personagem? Em termos 
de sentidos, o que elas representam? Qual a aproximação pode ser 
feita entre sua personagem e a imagem do animal selecionada?”. 
(OLIVEIRA, 2022, pag. 74/75) No prelo. 

 

A proposta constituía no seguinte: os alunos deveriam levar para a aula 

duas imagens em papel (foto, jornal, revista), sendo uma de algum animal e a 

outra de um ambiente, associadas à personagem que cada um havia escolhido 

na obra “Um inimigo do Povo” de Ibsen.  

No primeiro momento, foi pedido a todos que escolhessem um canto da 

sala para expor suas imagens. Precisávamos explicar aos colegas que relação 

havia entre elas e a personagem escolhida. Enquanto um expunha suas ideias, 

os demais observavam e faziam perguntas, como: “Qual é a relação com a 

personagem? Qual a importância dessa imagem para você e sua personagem? 

Sua personagem gosta ou tem medo desse animal”? 

Feito isso, o professor deu as seguintes instruções: “Vocês precisam 

representar a imagem com o corpo, sem mudar nada. Também precisam de um 

título. Que deve ter substantivo, um verbo e um adjetivo”. Passamos a 

representar corporalmente as imagens conforme estas se apresentavam. 

Minhas imagens foram de um gato e de um escritório. Dei-lhes o título: “Prefeito 

cuidando da sua imagem influente”. Após alguns minutos, cada um mostrou as 

imagens escolhidas e imitou a postura do animal. Tinha que ser mais idêntico 

possível à imagem.  

 
12 Diretor teatral e professor de Estudos Teatrais na Universidade de Paris III. 
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Feita a atividade do “museu”, demos início às improvisações com essas 

mesmas imagens. Foi-nos solicitado que criássemos cinco movimentos 

diferentes com o animal da imagem. A seguir, era preciso fazer uma bricolagem13 

com as improvisações e a personagem, tentando buscar a humanização do 

animal e ligando-o à personagem escolhida. No meu caso, tratava-se de 

interligar o gato a Peter. Também tínhamos que inserir ruídos e sons, levando 

em conta o título dado na etapa anterior. O professor pediu que criássemos mais 

cinco movimentos que seriam acrescidos àqueles nas aulas seguintes. 

Nessas ocasiões apresentávamos as improvisações para os colegas, que 

eram desenvolvidas e aprofundadas a partir de observações coletivas. Por 

exemplo, executar os movimentos explorando diferentes níveis14 do corpo no 

espaço. De qualquer modo, essas improvisações sempre deveriam ter relação 

com “Um Inimigo do Povo”, garantindo assim uma coesão entre a obra artística, 

o estudo teórico e as práticas em sala de aula. 

 

O guaxinim: agosto e setembro/2017 

 

As improvisações levadas por mim às aulas tinham um objetivo: mostrar 

o animal que eu havia relacionado à personagem Peter. Seu movimento, 

velocidade, energia, intenção. No início, era um gato. Mas, com o passar do 

tempo a turma e eu fomos identificando que, de fato, não era um gato. 

Percebemos que o “meu” animal havia se transformado em outro! Aos poucos, 

o gato sumiu e foi se “transformando” num guaxinim. Os movimentos foram 

passando para o plano bem mais baixo, por exemplo, num rastejar mais próximo 

a um animal silvestre do que outro, doméstico. Mas, essa mudança foi natural. 

A proposta era simples: mostrar um gato por meio do corpo. Mas, quando o 

“meu” gato se apresentava à turma, os colegas viam um outro animal devido à 

qualidade dos movimentos executados. 

 
13 “Oriundo do francês, o termo bricolage significa um trabalho manual feito de improviso e que 
aproveita materiais diferentes. Na apropriação realizada por Lévi-Strauss (1976), o conceito de 
bricolagem foi definido como um método de expressão através da seleção e síntese de 
componentes selecionados de uma cultura. (NEIRA, Marcos Garcia; LIPPI, Bruno Gonçalves”. 
2012, p. 610). 
14 Existem três níveis: alto, quando o movimento é realizado totalmente em pé; médio, de joelhos 
ou acocorado; baixo, em contato com o chão, sentado ou deitado. 
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Em uma das aulas foi pedido à turma que todos criassem, com os 

elementos anteriores, uma pequena história de movimentos improvisados, de 

acordo com o seguinte roteiro: 

1° - escolher, das improvisações anteriores, até seis movimentos; 

2° - fazer uma convergência entre eles, de modo que um complementasse 

o outro e lhe desse continuidade, com um início, um meio e um fim. O trabalho 

deveria apresentar diversidade de espaços e níveis; 

3° - mostrar o improviso para a turma e receber as críticas e análises dos 

colegas, que atuariam no exercício como plateia. 

Ao término da minha apresentação, os colegas disseram que não 

conseguiam ver um gato nos meus movimentos, e de alguma forma eu também 

já achava isso. Foram feitas mais improvisações depois desse dia, até que 

desisti totalmente do gato. O mesmo trabalho de improvisação de movimentos 

foi feito com o novo animal, o guaxinim: 

1° - criar movimentos, explorando os três planos do espaço; 

2° - apresentar cinco movimentos para a turma. 

Esse exercício foi repetido algumas vezes, intercalado com os 

comentários da turma sobre a execução. Surpreendentemente, o feedback do 

grupo, ao longo das semanas, foi fortalecendo a ideia de surgimento de um novo 

animal. Depois, compreendi que um processo de criação pressupõe a 

possibilidade de mudanças ao longo do percurso, nada é imutável ou definitivo. 

O corvo: outubro a dezembro/2017 

 

No semestre seguinte, no Laboratório de Improvisação Teatral II, demos 

continuidade às improvisações com os animais. Estas, já mais amadurecidas, 

passaram a ser gravadas em vídeo com o objetivo de fazermos, segundo o prof. 

Luciano, uma “análise de movimentos”. Isso trouxe um novo aporte para os 

estudos práticos realizados no semestre anterior. Um exemplo de atividade: 

1° - improvisação totalmente livre com o animal; 

2° - apresentação para turma com debate coletivo sobre os novos 

movimentos e coerência com o animal; 
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3° - execução de, no mínimo, cinco movimentos para a gravação; 

4° - análise coletiva dos novos movimentos, ponderando sobre o uso 

criativo das técnicas aprendidas (uso dos níveis e do espaço). 

Lembro-me de alguns comentários que surgiram a partir de minha 

apresentação: “Mas, não era um guaxinim?  Eu vejo uma ave, agora”. Todos 

disseram enxergar uma ave em seu ninho. Ou atacando uma presa.  

O prof. Luciano trouxe a seguinte observação, que pude registrar na 

ocasião: 

 

Agora eu consigo ver um animal. A ave, certo? Entretanto, não sei qual 
ave é. Qual ave você está pensando? Se ainda não definiu, seria bom 
definir. Gostei dos movimentos, podemos ver que você trabalhou todos 
os níveis e se preocupou com o espaço (Anotações do meu Diário da 
Personagem. 30/11/2017). 

 

Esse exercício se repetiu em outras aulas, com acréscimo de novos 

elementos a fim de aprofundarmos a relação entre o animal e o humano, como 

por exemplo a expressão facial. A cada apresentação, as improvisações eram 

analisadas pela turma por meio das filmagens, feitas no equipamento pessoal do 

próprio professor (tablet). 

 

Descrevo, abaixo, uma das sequências de movimentos que criei numa 

atividade que ocorreu no dia 29/11/2017. 

Dei início à improvisação no plano baixo, sentado, com as pernas 

cruzadas. As mãos e os braços flexionados para trás, em formato de asas. Nessa 

posição, giro lentamente a cabeça para o lado direito e, depois, para o esquerdo 

como que observando atentamente ao redor. Em seguida, ergo-me apenas com 

a força das pernas, sem apoiar as mãos no chão, para dar ênfase à postura 

bípede de uma ave. Ao levantar, retiro os braços da posição anterior, e a 

imagem-corpo se transforma. Os braços, agora ao longo do corpo, e as pernas, 

que antes estavam cruzadas, agora alinhadas paralelamente, em pé, deixam 

aquele corpo animalesco um pouco mais humanizado. Dando continuidade, dou 

um passo à frente e em seguida balanço os braços à frente do corpo como se 

fossem asas de pássaro. Este movimento de asas se repete quatro vezes em 

velocidade, e por fim, o quinto se faz mais lento. Terminada esta etapa, dou três 

passos para direita, porém, olhando para a esquerda. Em todo o tempo a 
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expressão facial é única, fixa, e mostra um rosto mais “fechado”, no sentido de 

expressar desconfiança e prontidão para um possível ataque, que se revela nas 

sobrancelhas franzidas. 

O movimento seguinte inicia no plano alto, ou seja, em pé, porém com as 

pernas cruzadas. As mãos estão unidas, encostadas no corpo, mais ao menos 

na altura do estômago. Uma mão descansa sobre a outra, num gesto mais 

humanizado a fim de evocar Peter. Descruzo as pernas e dou cinco passos para 

frente. Em seguida o corpo se move para a esquerda, mas a cabeça permanece 

no sentido oposto. Após os passos, o corpo se vira para direita, com as mãos no 

mesmo local do início. A expressão facial não muda em momento algum, sempre 

“fechada”. Os olhos fitam à direita e em seguida para baixo, no chão à frente. 

Então a cabeça também se movimenta para a frente, acompanhando o olhar.  No 

mesmo momento uma das mãos (a direita) vai até o bolso da calça que estou 

usando (já antecipando uma possibilidade de figurino para a personagem Peter) 

e puxa uma lixa de unhas15. 

Faço o movimento de lixar as unhas, primeiro lentamente e depois, mais 

rápido. O corpo está ainda virado para a direita e a cabeça se movimentando de 

um lado para o outro, nem rápido e nem devagar. Ao terminar o movimento de 

lixar as unhas, esse braço se afasta um pouco do corpo. Por todo o tempo do 

gesto descrito anteriormente, a mão esquerda permanecera na mesma altura do 

corpo, onde havia iniciado o movimento. Agora, o movimento de lixar as unhas 

se repete, contudo, agora com esse braço levemente flexionado. Cabe 

mencionar que, no decorrer das improvisações seguintes esse objeto foi tirado, 

pois os movimentos corporais posteriores se modificaram, tornando incoerente 

a ideia de utilização da lixa. 

Esta sequência de movimentos era silenciosa; nenhum som era 

produzido. Era apenas uma exploração de possibilidades corporais a serem 

introduzidas em futuras cenas do espetáculo, sobre o qual já havíamos 

começado a pensar. Depois, em outras aulas, fomos aprofundando os diálogos 

presentes no texto dramatúrgico “Um inimigo do povo”.  

Na aula seguinte, em 30/11/2017, tivemos que reproduzir os mesmos 

movimentos. A partir desse momento colocaríamos falas que havíamos 

 
15  Ideia da lixa surgiu no início de 2017, quando o prof. Luciano anunciou que futuramente iriamos 
trabalhar com um objeto na cena. 
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escolhido e aprovadas pelo prof. Luciano. Um único elemento, que todos tiveram 

que introduzir na sequência de movimentos, foi o da sensualidade. Ao terminar 

a improvisação individual, a turma e o professor faziam suas considerações, de 

acordo com a proposta da pedagoga estadunidense Viola Spolin, exposta em 

sua obra “Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin” (2012).  

Descrevo, a seguir, esse exercício cênico de improvisação: 

Dou início à minha improvisação exatamente do mesmo modo e, logo, 

percebo a dificuldade de colocar sensualidade, conforme a instrução do prof. 

Luciano. Ao terminar o movimento de balanço com os braços, ele se transforma 

em algo diferente, como se eu carregasse uma criança nova. Viro-me de costas 

para depositar no chão este ser que apareceu nos meus braços. Deixo-o no chão 

e sigo em frente, dando seis passos com as mãos agora posicionadas na cintura, 

o corpo mais ereto e o peito “inflado” como o de um soldado. Viro-me para a 

direita com a mesma postura. Faço um movimento abaixando e subindo o corpo, 

tentando sensualizar. Mas, aqui a sensualidade adquiriu um tom grotesco. Passo 

as mãos, para cima e para baixo, em minhas partes íntimas. Gesto que se repete 

por duas vezes. Seguindo a última repetição o corpo se “transforma” em um 

corpo-ave, alcançando a proposta que buscávamos. Em seguida o corpo fica 

ereto, voltado para a frente, e os braços balançam como asas ao lado do corpo. 

Inclino-me e balanço as “asas”, subindo gradualmente como se fosse voar. 

Depois viro para direita e começo a dizer a fala selecionada para esse momento: 

“Ah! Sim. Ela até me falou sobre um artigo seu”, buscando não perder a ideia de 

um corpo “grotesco” durante a fala da personagem. 

A experimentação dos animais serviu para que eu tivesse melhor 

compreensão da personagem Peter. Buscava elementos que demostrassem ser 

uma pessoa cruel, solitária, rancorosa, mas que ao mesmo tempo essas 

características não ficassem muito explícitas. O animal que mais funcionou para 

essas características foi o corvo: os movimentos, corpo e voz ampliaram melhor 

a ideia que eu buscava. Além disso, este animal está associado a algo 

misterioso, sorrateiro e ao lado sombrio da magia, o que possibilitava uma 

associação quase direta com essas características. 
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1.3 O início dos ensaios  

Paralelamente às aulas de Laboratório de Improvisação I e Laboratório de 

Interpretação Cênica II, que ocorriam no horário do Curso de Licenciatura em 

Teatro (matutino), no segundo semestre de 2017 começamos a ensaiar no 

período da tarde. Neste período, o prof. Luiz Daniel Lerro16 passou, a convite do 

prof. Luciano, a ser o preparador corporal dos estudantes-atores. Os ensaios 

iniciaram na chamada “sala do piano”17, localizada no prédio da Reitoria da 

UNIR, no centro de Porto Velho. 

Como já era “de praxe” nas disciplinas práticas ministradas pelo prof. 

Luciano, os ensaios iniciavam com um alongamento corporal, que abrangia 

exercícios diversos de cabeça, tronco, membros superiores e membros 

inferiores. Em alguns dias eram os próprios estudantes18 que conduziam esta 

parte inicial. Em seguida, fazíamos aquecimento corporal e vocal que eram, 

segundo o prof. Luciano, atividades preliminares fundamentais à atividade 

artística. Estes duravam aproximadamente de 40 a 60 minutos. Ao todo, o tempo 

de ensaio perfazia quatro horas em cada ocasião, sendo dois encontros 

semanais (terças e quintas-feiras). 

Série de exercícios adotada pelo prof. Luciano para o alongamento: 

1° Rodar a cabeça cinco vezes para direita e depois para esquerda; 

2° Sinal de sim com a cabeça dez vezes; seguíamos com sinal de não 

respectivamente; 

3° Puxar a cabeça lateralmente com uma das mãos até sentir uma leve 

pressão na parte estendida do pescoço; 

4° Estendendo o braço esquerdo para a direita, na altura do peito e com 

a mão direita pressionávamos o cotovelo esquerdo em direção ao corpo; 

5° Levando o braço flexionando para trás da cabeça, puxando levemente 

para outro lado; 

 
16 Professor do Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia. 
17 A UNIR Centro (Reitoria) está sediada na Av. Pres. Dutra, 2965 – Olaria. 
18 O professor Luciano se preocupava com a formação pedagógica e a autonomia didática dos 
futuros professores de teatro, e não apenas com os aspectos técnicos da atuação cênica. 
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6° Com as mãos na cintura, girávamos os quadris (em sequência de 10 a 

15 vezes) em sentido horário e anti-horário; 

7° Mantendo o tronco ereto e o abdômen levemente contraído, flexionar 

uma das pernas para trás com apoio de uma das mãos até encostar no glúteo; 

8° Descer o tronco gradativamente em uma contagem de 10, com os 

braços para baixo até encostar as mãos nos pés; 

9° Sentados, com as pernas em “borboleta”, balançar ambos os joelhos 

para cima e para baixo, trabalhando os músculos das coxas e tendões da área 

da virilha; 

10° na posição sentada, estender uma das pernas para a frente, apoiada 

no chão, e cruzar a outra sobre ela, virando o tronco para o lado da perna 

flexionada (posição tradicional de Hata Yoga); 

11° Sentados, com o tronco ereto e com as pernas estendidas, tentar 

pegar nas pontas dos pés; 

12° Deitados e com as pernas flexionadas sobre o abdômen, 

segurávamos os joelhos juntos, por algum tempo, alongando os músculos do 

tronco.  

Por fim, executávamos movimentos rítmicos para o aquecimento corporal 

e dar início aos exercícios vocais. Até o final de 2017, era o próprio prof. Luciano 

quem orientava essa atividade final de voz. A partir de 2018, com o ingresso de 

uma docente com formação musical na equipe do Departamento de Artes, ele 

passou para a mesma a preparação vocal dos estudantes-atores nos ensaios. 

A fim de esclarecer as informações detalhadas anteriormente, apresento 

abaixo alguns desenhos ilustrativos dos alongamentos que foram trabalhados 

em 2017: 
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Figura 5: Alongamentos realizados nos ensaios19 
Fonte:  https://www.monolitonimbus.com.br//dicas-de-saude-exercicios/ 

 

Em seguida trabalhávamos o aquecimento corporal dinâmico. Ou seja, 

antes – nos exercícios físicos apresentados acima – trabalhávamos a 

preparação do organismo e da musculatura, buscando uma melhora da 

flexibilidade em geral, estimulando a circulação sanguínea que é fator essencial 

na prevenção de futuras lesões. O aquecimento corporal dinâmico (ou seja, em 

movimentação coletiva e rítmica no espaço) se dava-se de forma a levar o grupo 

ao ápice energético, ao momento em que o corpo está com sua energia em seu 

nível mais elevado.  

Com o propósito de esclarecer a melhor compreensão sobre a “energia 

corporal” transcrevo abaixo uma citação de Eugenio Barba20, para quem 

“Energia é uma temperatura-intensidade pessoal que o ator pode individuar, 

despertar e modelar” (BARBA, 1994, pag. 94). 

 

Para o ator a energia apresenta-se na forma de um como, não na forma 
de um quê. Como movimentar-se. Como ficar imóvel. Como mise-en-
scene, ou seja, mise-en-oision a sua presença física e transformá-la 

 
19 Quadro organizado por Ênderson Vasconcelos, com base nas ilustrações consultadas no site 
indicado, onde são dadas “dicas” de saúde. 
20 Pesquisador italiano de teatro, autor e diretor. Criador do conceito antropologia teatral. 

https://www.monolitonimbus.com.br/dicas-de-saude-exercicios/
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em presença cênica, e, portanto, expressão. Como fazer visível o 
invisível: o ritmo do pensamento (BARBA, 1994, pag.77). 

 

Nos ensaios em que tínhamos a presença do prof. Luiz Lerro, o trabalho 

corporal era ainda mais aprofundado. Ele sempre nos alertava para a percepção 

dos movimentos corporais, para que desenvolvêssemos a consciência dos 

movimentos das personagens. Uma das dinâmicas que foi particularmente 

produtiva para mim, quanto à criação do corpo da personagem Peter, ocorreu da 

seguinte forma: 

Todos buscavam um espaço na sala, e um por vez executava o 

movimento com o corpo que sua personagem teria naquele momento. Os outros 

estudantes observavam cada detalhe, a fim de escolher um determinado 

movimento e reproduzi-lo. Essa reprodução deveria, porém, ser exagerada, para 

que quem mostrara a ação tivesse a percepção de algum movimento que talvez 

lhe tivesse passado despercebido no momento da execução. Depois, quem se 

apresentara passava a ser observador. 

No momento em que observei os colegas reproduzindo exageradamente 

os meus movimentos apresentados pouco antes, percebi que uma das colegas 

enfatizava os gestos com as mãos. Com as mãos cruzadas e próximas de um 

lado do peito, mudava para o outro lado em um movimento rápido. Fiquei 

pensando onde e como colocaria aquele exagero no movimento de Peter para 

revelar certos conflitos da personagem. Ainda no mesmo exercício, utilizei um 

movimento de cabeça proposto por outra colega: girando o pescoço para um 

lado ao deslocar-me para o lado oposto, lançava um olhar penetrante para os 

colegas que passavam. Até então, ainda não havia definido qual era o pássaro 

que surgira nas aulas do prof. Luciano; mas, agora, sabia que seria o corvo. Com 

este tipo de exercício, pude perceber as possibilidades de movimentos e os 

detalhes inseridos nos gestos trazidos pelos outros. Trata-se de 

conscientizarmos sobre movimentos ainda imperceptíveis, mas já presentes 

numa improvisação. Esta forma de trabalho em grupo, de criação coletiva e 

percepção do movimento mostrou para mim a importância do olhar do outro. 
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Capítulo 2. Nasce a Trupe dos Conspiradores 

 

No primeiro semestre de 2018, as aulas foram tomando força com os 

ensaios, as novas cenas e a entrada de novos membros (diretora musical, 

preparador corporal, assistente de direção, iluminador e figurinista). Todos – 

professor-diretor, alunos-atores e os novos membros - estavam comprometidos 

com o desenvolvimento do espetáculo, batizado pelo grupo com o título Inimigos 

do Povo. Nesta época, estávamos cientes do resultado do Prêmio de Teatro 

Jango Rodrigues que foi divulgado em 2017 e no qual fomos contemplados. O 

projeto “Inimigos do Povo – Trupe dos Conspiradores” foi aprovado no Edital 1º 

Prêmio de Teatro Jango Rodrigues: portaria da SEJUCEL de número 105 

(TERÇA FEIRA, 05 DE setembro de 2017). Dizia o Edital: 

Constitui objeto deste edital a premiação de 05 (cinco) iniciativas 
voltadas para área do teatro, em âmbito estadual, por meio da 
destinação de recursos públicos a candidatos residentes há pelo 
menos 3 (três) anos em Rondônia. (DIÁRIO OFICIAL Estado de 
Rondônia. 2017. pag. 59.)  

 

A distribuição dos prêmios seria da seguinte forma: Montagem de 

espetáculo, Residência artística e Seminários/festivais, sendo que o Edital 

estipulava R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a categoria “Montagem de 

Espetáculo”, na qual a Trupe dos Conspiradores havia concorrido. 

Com essa perspectiva positiva em mente, no final de 2017 fizemos uma 

reunião para decidir como seria o ano seguinte. No mês de dezembro 

entraríamos em férias e retornaríamos somente em fevereiro de 2018. Uma das 

pautas principais foi: “Quais dias poderíamos ensaiar”. Como havíamos sido 

aprovados no Edital, precisávamos, a partir desse momento, nos preparar para 

a estreia do espetáculo. Era preciso definir dias da semana para começarmos a 

ensaiar. Inicialmente escolhemos as terças-feiras e as quintas-feiras à tarde, 

portanto, em horários diferentes das aulas regulares, que eram no período 

matutino.  

Com os dias de ensaios definidos, o prof. Luciano pensou em uma 

estratégia para que estes fossem proveitosos, não só para o desenvolvimento 
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intelectual e artístico dos alunos-atores envolvidos, mas de uma forma 

institucional: surge então o Projeto de Extensão Trupe dos Conspiradores: 

pesquisa e prática em encenação e em atuação. 

No semestre letivo 2018/1, findadas as disciplinas de interpretação e 

improvisação, ademais de ainda estar ligada à matéria Fundamentos 

da Direção Teatral, a montagem tornou-se um projeto de extensão 

(Trupe dos Conspiradores: pesquisa e prática em encenação e em 

atuação), que teve a entrada de novos artistas e profissionais da capital 

rondoniense (OLIVEIRA, 2022, pag.85. No prelo) 

 

Com o surgimento do projeto, os ensaios continuaram sendo nos mesmos 

dias da semana, terças e quintas-feiras, com o acréscimo de mais um dia, sexta-

feira. Sendo que, nas quintas-feiras os ensaios passaram a acontecer no Teatro 

Guaporé; e nas terças e sextas, no campus José Ribeiro Filho – UNIR, no 

Laboratório de Criação Cênica. 

 No segundo semestre de 2018 os ensaios continuaram nos mesmos 

dias. Já nesta época, já havia várias pessoas participando do projeto de 

extensão. Contávamos com professores, discentes e egressos dos cursos de 

Teatro, Artes Visuais e Música. Também participaram profissionais da 

comunidade artística de Porto Velho, especialistas em áreas técnicas tais como: 

audiovisual, indumentária, produção e diagramação. No mesmo ano, esse 

Projeto de Extensão passou a compor o Programa de Extensão Dartes [Em] 

Cena: Teatro Política & Sociedade, do Departamento de Artes, sendo ambos 

coordenados pelo prof. Luciano. 

Em 2018/2, sem estarmos ligados a mais nenhuma disciplina, 
continuamos com os ensaios no período vespertino. [...] Nesse 
momento, nosso projeto de extensão contava com a participação de 
30 pessoas, dentre professores, técnicos e alunos dos cursos de 
Teatro, Música e Artes Visuais (OLIVEIRA, 2022, pag.85. No prelo) 

 

Portanto, os ensaios se mantiveram firmes até o dia da estreia de Inimigos 

do Povo que ocorreu no dia 03 de novembro de 2018. Além da estreia, tivemos 

mais apresentações nos dias 04 e 06 de novembro, que constavam na 

programação do projeto “Inimigos do Povo – Trupe dos Conspiradores” 

contemplado no Edital Jango Rodrigues. 
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2.1 O contexto institucional 

No primeiro semestre de 2017 as aulas que deram origem ao espetáculo 

Inimigos do povo ocorriam em dois locais: no Laboratório de Criação Cênica do 

Departamento de Artes, localizado na sala 101 do Bloco F, no campus Porto 

Velho da UNIR; e na “sala do piano”, uma das salas do prédio da Reitoria, na 

UNIR Centro. No campus José Ribeiro Filho fazíamos as aulas de Laboratório 

de Interpretação Cênica I, cuja turma era formada por seis discentes. E na UNIR 

Centro eram realizadas as de Laboratório de Improvisação Teatral II, totalizando 

oito discentes.  As aulas do prof. Luciano ocorriam no horário de 08:00h até 

12:00h. No segundo semestre, a disciplina Laboratório de Interpretação Cênica 

II foi ministrada também no campus José Ribeiro Filho. 

Durante esse ano letivo as cenas criadas nas aulas foram tomando corpo. 

Então, a um dado momento, ficou claro para o prof. Luciano que um espetáculo 

teatral estava nascendo e surgia, assim, a necessidade de se criar um espaço 

específico para os ensaios do grupo de estudantes21 que estavam diretamente 

ligados ao espetáculo. A partir de então, já como Trupe dos Conspiradores, 

decidimos participar do edital Prêmio de Teatro Jango Rodrigues, promovido 

naquele ano pela Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e 

Lazer (SEJUCEL), do Governo do Estado de Rondônia. Devido à inexperiência 

do grupo, o prof. Luciano coordenou a elaboração da proposta a ser 

encaminhada; mas o projeto final teve a colaboração de todos do grupo. Verifico, 

hoje, que esse processo de pensar e planejar coletivamente um projeto artístico 

representou para nós, estudantes-atores, uma parte muito importante do 

processo de aprendizado no campo do teatro, por dar-nos naquele momento a 

oportunidade de vivenciar essa experiência junto a outros coletivos teatrais de 

Rondônia que já tinham uma sólida carreira profissional. 

Vale, aqui, ressaltar que o edital Jango Rodrigues estipulava um 

determinado tempo para a preparação e apresentação do trabalho: “Os projetos 

premiados deverão ser realizados integralmente no prazo de até 250 dias”. 

 
21 Na época os alunos-atores que faziam parte: Ádamo Teixeira Feitosa, Andrelina Lucia de 
Paiva, Ênderson Bruno Rodrigues Vasconcelos, Jamile Pereira Soares e Stephanie Caroline 
Matos Dantas 
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(DIARIO OFICIAL. pag. 62. 05 de novembro de 2017). Esse item do 

Regulamento indicava que, caso fosse contemplado, Inimigos do Povo deveria 

estrear num prazo de até oito meses. Esse dado também nos levou a intensificar 

o processo de ensaios e extrapolar o tempo das aulas propriamente ditas, 

insuficientes para tal demanda. Por isso, era necessário que os ensaios 

ocorressem num espaço externo e em horário extra ao das atividades 

acadêmicas. Assim, como as aulas da grade curricular do Curso de Licenciatura 

em Teatro eram no período matutino, os ensaios deveriam ocorrer à tarde. 

Paralelamente, as aulas regulares do Curso continuaram a ocorrer até o final de 

2017, proporcionando mais um espaço para improvisação e criação de novas 

cenas do espetáculo. 

A premiação prevista naquele edital facilitaria muito a montagem de um 

espetáculo. Outrora, não tínhamos nenhum recurso, e com o dinheiro seria 

possível a criação de um cenário, a confecção dos figurinos e o pagamento de 

um cachê (ainda que simbólico) para os estudantes-artistas envolvidos na 

montagem, pois começaram a aparecer despesas adicionais decorrentes dos 

deslocamentos para ensaios. A proposta para estreia do espetáculo “Inimigos do 

povo” foi pensada, então, para o segundo semestre de 2018.   

Para a alegria da Trupe, no dia 14 de março de 2018 nosso projeto foi 

aprovado. Porém, até o final do primeiro semestre o dinheiro ainda não havia 

sido depositado nas contas dos contemplados, devido a problemas internos da 

entidade responsável, a SEJUCEL. Por esse motivo os artistas decidiram agir 

coletivamente, e iniciaram uma campanha nas redes sociais 

intitulada “#depositaSejucel”22. O intuito era organizar um movimento de cunho 

artístico-político e formar uma comissão para dialogar com a instituição, e exigir 

que os prêmios fossem devidamente pagos aos grupos e artistas 

aprovados. Esse movimento dos artistas rondonienses foi fundamental para que 

o processo fosse finalizado e, também, mais um importante momento de 

aprendizado para nós, estudantes, compreendermos de modo concreto as 

 
22 O prof. Luciano e a atriz Valdete Souza, diretora do grupo “Wankabuki” da cidade de Vilhena 
do interior de Rondônia, propuseram a criação de uma hashtag (#) para a campanha. 
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formas democráticas de ação coletiva para a conquista de direitos, como era o 

caso. 

A campanha “fez barulho” e teve grande êxito, porque no dia 5 de julho 

de 2018 a SEJUCEL propôs uma reunião com o superintendente, Rodnei Paes, 

com a presença de artistas que haviam sido premiados no 1º Prêmio de Teatro 

Jango Rodrigues e em outros prêmios, nas áreas de fotografia e dança, por 

exemplo.  

 

Figura 6: Reunião no Setorial de Teatro de Porto Velho, com os artistas do estado de 
Rondônia. 

Fonte: https://www.facebook.com/hashtag/depositasejucel/. Acesso: 21 agosto de 2021. 
 

 

Figura 7: Reunião no Setorial de Teatro de Porto Velho, com os artistas do estado de 
Rondônia 

Fonte: https://www.facebook.com/hashtag/depositasejucel/. Acesso: 21 agosto de 2021. 

https://www.facebook.com/hashtag/depositasejucel/
https://www.facebook.com/hashtag/depositasejucel/
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Em entrevista concedida a mim em 11/08/2021 para a elaboração deste 

TCC, o prof. Luciano contou que o superintendente os recebeu muito bem 

naquela ocasião. E, que a reunião foi bastante satisfatória: “Saímos da SEJUCEL 

com a promessa [do superintendente Rodnei Paes] de que alguns prêmios 

seriam pagos já nos meses seguintes”. Para a felicidade da Trupe dos 

Conspiradores, em setembro o dinheiro foi depositado. Apesar do atraso da 

SEJUCEL, a data de estreia do espetáculo Inimigos do povo foi mantida para 

novembro de 2018 no Teatro Guaporé. E o grupo teria, a partir de então, apenas 

dois meses para a finalização dos ensaios e a produção da estreia.  

As mudanças de espaços para os ensaios e o tempo reduzido para a 

produção de Inimigos do Povo tiveram muita importância. Isso influenciou o 

processo artístico, e em consequência tivemos a necessidade de ressignificar as 

cenas em função do espaço e movimentação cênica. Como a mudança de 

cenário influencia na movimentação dos atores e atrizes no palco, precisamos 

adequar as entradas e saídas, dentre outras modificações. 

Essas mudanças, para todos do elenco, foram evidentes. Muitos dos 

nossos movimentos tiveram que ser readaptados. Cabe lembrar que, ainda no 

primeiro semestre de 2018 os ensaios das quintas-feiras passaram a ser 

realizados no Teatro Guaporé, a partir de um convite feito diretamente pelo então 

Presidente do Palácio das Artes, Sr. Rodrigo Barros. Esse novo espaço cênico 

era muito maior e exigia ainda mais a atenção do elenco quanto à atuação 

cênica. Mas, o aspecto mais positivo foi que, com esta parceria, o grupo tinha, 

agora, a garantia de ter um dia na semana para ensaiar Inimigos do Povo no 

próprio espaço de apresentação, até o dia da estreia em 3 de novembro de 2018. 

O segundo grande problema que a Trupe enfrentou em 2018, de acordo 

com o relato do prof. Luciano nessa entrevista, foi a extinção da chamada “sala 

do piano”, na UNIR Centro. Como estávamos em constante contato pelo 

“WhatsApp”, ele sempre que possível nos mantinha informados das decisões de 

instâncias superiores da UNIR que poderiam afetar nossas atividades. 

Devido ao desabamento do teto de uma sala no primeiro andar do prédio 

em função das fortes chuvas ocorridas no período de férias, a reitoria decidiu 

ocupar essa sala com atividades administrativas, interrompendo abruptamente 
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os ensaios da Trupe. Todos os materiais cênicos utilizados pelo DARTES 

(figurinos, objetos de cena, piano, carteiras e cadeiras), foram deixados 

precariamente em uma sala no bloco do Departamento de Psicologia e, depois 

de alguns dias, colocados na sala 101 do bloco 1F do campus José Ribeiro Filho. 

Neste período, o prof. Luciano juntamente com prof. Junior Lopes23, também do 

Dartes, conversaram com o chefe de Gabinete (à época, o Sr. Adilson Siqueira) 

e solicitaram uma sala adequada às atividades práticas, interrompidas por 

aquele incidente.  

Paralelamente, com o intuito de encontrar uma sala para guardar os 

materiais cênicos e manter os ensaios normalmente, o prof. Luciano entrou em 

contato com a então prefeita do campus, sra. Verônica Rocha Dias. Diante das 

justificativas apresentadas, foram cedidas ao departamento as chaves da sala 

101 do bloco 1F. Portanto, a partir de então o Departamento de Artes passou a 

ter exclusividade no uso dessa sala, que foi registrada posteriormente como 

Laboratório de Criação Cênica, por ocasião da revalidação do reconhecimento 

do Curso de Licenciatura em Teatro24. 

O prof. Luciano relata, ainda, que sua ideia inicial era unificar as salas 101 

e 102 do bloco 1F, criando assim, uma grande sala para as aulas práticas do 

Curso e ensaios de espetáculos. Ao lado, a sala que estava sendo usado pela 

empresa Só Copias25 passaria a funcionar como camarim. Nesse sentido, o 

DARTES chegou a realizar um estudo de adaptação dessas salas, com projetos 

de design de interiores. Contudo, infelizmente essa ideia não se concretizou, em 

função dos inúmeros trâmites administrativos e burocráticos que uma instituição 

pública enfrenta, mesmo internamente.  

 

2.2 Os desafios de cantar em cena 

 

Desde que ficou iminente o nascimento de um coletivo teatral universitário 

– a Trupe dos Conspiradores – e iniciamos ensaios externos às atividades 

 
23 Professor Adjunto do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR.  
24 O registro foi aprovado em 28 de dezembro de 2018 no Boletim de Serviços da UNIR, sendo 
a sala cedida oficialmente pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) a partir de então. 
25 Uma empresa gráfica e copiadora de Porto Velho-RO que terceirizava a sala nesse período. 
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acadêmicas do curso, uma parte do trabalho de cada dia era dedicada ao 

aquecimento vocal, além do trabalho corporal descrito no Capítulo 1. Como, em 

2017, ainda não tínhamos na equipe uma pessoa que cumprisse 

especificamente a função de preparação vocal, era o prof. Luciano, com seus 

conhecimentos anteriores, quem assumia esse aspecto da preparação dos 

alunos-atores. Ele nos instruía sobre os seguintes aspectos da vocalidade: 

respiração, vibração e emissão. 

Exercícios que mais praticamos nesse período: 

1° Com os dedos massageando o rosto, ativar os músculos faciais; 

2° Fazer caretas, em movimentos de abrir e fechar a boca; 

3° Em uma contagem de cinco tempos, inspirar. Segurar a respiração por 

mais cinco tempos. Expirar também em cinco (repetíamos umas 10 vezes); 

4° Emitir o fonema “si” repetidamente, durante uns 20 segundos. Depois 

passávamos para “fu”, em seguida “chi” e por fim, “pa”; 

5° Trabalhávamos o si-fu-chi-pa26; 

6° Fazíamos vibratos com a língua e os lábios; 

7° Com a boca fechada, emitir o som de “mmmmmmmm”; 

8° Cantávamos uma música27; 

Uma das músicas que o prof. Luciano mais utilizava para esse momento 

de aquecimento vocal era uma canção infantil chamada “Galo branco”28 

Galo branco 

O galo branco já morreu 
O galo branco emudeceu 
Não mais cantará 
Co co ri có ri có  
Não mais cantará  
Co co ri có ri có  
Cori cori cori cori có 

 
26 Exercício criado por Glorinha Beuttenmüller, descrito por Jane Celeste Guberfain no livro A 
voz e a poesia no espaço cênico (2012). 
27 Gradativamente foram surgindo novas músicas que cantávamos para aquecer a voz. Em 2018 
começamos a cantar as canções que foram introduzidas no espetáculo. 
28 Texto da canção registrada no Diário de Personagem (07 de junho de 2017). 
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Cori cori cori cori có 

 

Quando no início de 2018 a profª. Jussara Trindade29 passou a coordenar 

as atividades musicais do grupo – direção musical e preparação vocal - essa 

canção foi mantida por ela como base para muitos exercícios musicais e vocais 

que foram introduzidos no trabalho. Por exemplo, como cânone (treino de 

desdobramento de vozes) e outros, inclusive jogos vocais e rítmicos baseados 

em métodos de educação musical. Como material de apoio específico no campo 

teatral, ela utilizou os jogos propostos por Augusto Boal, em sua obra Jogos para 

atores e não atores (1999).  

Ao detectar a necessidade de fazer com os estudantes-atores um trabalho 

mais consistente na área especificamente musical, a profª Jussara passou, além 

de utilizar os exercícios vocais já conhecidos, a propor também exercícios de 

percepção auditiva e emissão de notas musicais, geralmente em duplas. Outros, 

com o grupo em círculo, eram mais voltados para o desenvolvimento rítmico e 

da coordenação motora, como se fosse uma pequena coreografia a ser 

executada coletivamente durante o canto. Tínhamos, por exemplo, que executar 

simultaneamente ao canto daquela canção conhecida (Galo branco), passos 

para frente e para trás acompanhados de palmas num ritmo dado. Se ao início 

esse exercício era muito simples, aos poucos a professora ia inserindo mais e 

mais elementos, direções e movimentos, aumentando gradativamente a sua 

complexidade.  

Alguns exercícios eram muito difíceis, exigindo bastante concentração de 

todos. Com isso, percebi que o sentido de trabalho coletivo, em que um depende 

dos demais para alcançar êxito numa “tarefa” (um desafio rítmico, no caso) foi, 

desse modo, amplificado pelo trabalho especificamente musical. 

 

2.3 A linha musical do tempo 

 
29 Professora adjunto do Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR. Arte-educadora com formação em Música e Musicoterapia. 
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No primeiro semestre de 2018, nas manhãs de sábado, tínhamos aulas 

de Técnica Vocal I no Laboratório de Criação Cênica do campus UNIR. A 

disciplina, ministrada pela profª Jussara, não estava especificamente voltada 

para a preparação técnica dos atores e atrizes da Trupe dos Conspiradores, ou 

para o espetáculo Inimigos do povo. Segundo constava no Plano de Disciplina 

TEA30008 para o semestre 2018.1, Técnica Vocal I tinha como objetivo 

“desenvolver recursos vocais para uma correta utilização da voz” por meio do 

aprendizado de técnicas de uso da voz falada e para o canto. Neste período tive 

a oportunidade de trabalhar a cena “Este prefeito é uma paródia”. Digo “trabalhar 

a cena” no sentido de exercitar o trecho do meu personagem de modo minucioso, 

verificando cada detalhe, cada gesto, cada movimentação, inclusive em 

contracenação com uma colega de turma, sob a orientação da professora, 

sobretudo quanto ao aspecto da vocalidade. A primeira dificuldade era cantar e 

a segunda, basicamente, era cantar e dançar ao mesmo tempo.  

Passava por minha cabeça: “Como eu faria isso?” Levando em conta que 

estava sendo meu primeiro contato com o canto. Nunca, em nenhum outro 

momento, tive contato com o canto como uma prática artística com fins não 

apenas recreativos, mas pedagógicos e artísticos. Na dança, por outro lado, eu 

já tinha uma prática mais frequente. Mas, digamos, que de cunho somente 

recreativo uma vez que participei anteriormente em diversos grupos de dança da 

cidade, como Set Stile e Encantus (este último, com o qual cheguei a ganhar um 

concurso local). 

Em abril a profª Jussara propôs um exercício com essa turma: criarmos 

uma “linha musical do tempo”. Na prática, os discentes tinham que fazer uma 

gravação individual (no celular ou em qualquer aparelho de gravação) com 

músicas que tivessem uma importância pessoal para sua vida. As músicas 

escolhidas precisavam remeter a lembranças, e através delas narrar uma linha 

do tempo musical. Era também necessário apresentar o áudio à turma. Minha 

gravação foi feita no celular. Os estudantes deveriam utilizar a própria voz, de 

modo que as canções fossem cantadas ou mesmo, sussurradas30, de forma que 

 
30  Forma de fonação na qual as cordas vocais não vibram normalmente, sendo apenas 

suficientemente aduzidas para criar uma turbulência audível à medida que o orador exala o sopro 
fonatório. 
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ficasse audível. As melodias que gravei, considerando a minha linha do tempo, 

foram cantigas infantis de roda popular como: Atirei o Pau no Gato, Ciranda 

Cirandinha, Cai Cai Balão, a Canoa Virou, Dona Aranha. Em seguida, gravei 

músicas que ouvia na adolescência e deixei para o final a que estava trabalhando 

no espetáculo Inimigos do povo, a da cena “Esse Prefeito é mesmo uma 

Paródia”, a canção De tudo. Explico, a seguir, como se deu o surgimento dessa 

canção. 

No decorrer das aulas, a professora orientou-nos a escolher uma música 

da gravação que havíamos feito e se possível faríamos cenas. Sugeriu, então, 

que eu utilizasse a canção da cena “Esse Prefeito é mesmo uma Paródia” que 

eu já estava trabalhando nos dias de ensaio. Ela estava ciente das minhas 

dificuldades, pois já havia aceito o convite do prof. Luciano para ser a diretora 

musical do espetáculo e preparadora vocal do elenco de Inimigos do Povo. Como 

passou a participar dos ensaios da Trupe, ela já estava ciente das fragilidades 

vocais que eu apresentava. Todos da turma de Técnica Vocal I tinham total 

liberdade para escolher a canção com a qual se identificasse para a realização 

dos exercícios da aula. Como eu estava trabalhando com uma cena musical, 

houve então a possibilidade de utilizar essa canção dentro dessas aulas.  

No primeiro momento da dinâmica da aula, cada um apresentou para a 

turma a música que tinha escolhido. Após esta apresentação, a professora deu 

algumas instruções para a melhoria das execuções. Minhas orientações foram 

no sentido de que eu precisaria pensar em algo grandioso, como se estivesse 

em uma apresentação da Broadway, por exemplo. A fim de esclarecer melhor o 

contexto da cena, apresento a seguir uma breve síntese da mesma: 

Na circunstância da peça, o prefeito Peter acabara de discutir com seu 

irmão, o Dr. Stockmann (interpretado por Ádamo Teixeira31), médico responsável 

pela saúde da população. A discussão está basicamente voltada para o 

balneário da cidade, tendo aquele médico escrito um relatório que não agradou 

em nada seu irmão Peter. Este documento afirmava que a partir de estudos feitos 

por ele, o balneário estava contaminado, envenenado. E que era perigoso para 

 
31 Aluno do Curso de Licenciatura em Teatro, integrante da Trupe dos Conspiradores. Recebeu 

o prêmio de melhor ator no I Madeira Festival de Teatro. 
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a saúde pública. Os relatos já haviam se espalhado e Peter estava preocupado 

com a sua reputação. Por isso estava tão irritado. No final da discussão ele 

ameaça Stockmann de demissão, caso não fizesse um pronunciamento 

favorável, omitindo a verdadeira situação do local de turismo. 

Com toda essa desavença Peter acredita que venceu a discussão com o 

irmão. O médico sai de cena, e em seguida o prefeito, muito satisfeito, começa 

a cantar e a dançar, celebrando a sua suposta vitória na briga. Foi inserida, aqui, 

uma música cuja letra mostra a personalidade extravagante, exagerada, de 

quem se considera “o melhor”. A música que o prefeito canta é uma paródia que 

eu criei (De tudo) a partir da canção De nada, a qual faz parte de uma das cenas 

do filme Moana - Um Mar de Aventuras, dos Estúdios Walt Disney, exibido no 

Brasil em 201732.  

A tradução da letra original se mostrava totalmente adequada para expor, 

no espetáculo Inimigos do Povo, os delírios de grandeza da personagem Peter. 

A animação em questão conta a história de uma jovem (Moana Waialiki), filha do 

chefe de uma tribo na Oceania. Quando atinge 16 anos, sua avó revela um 

importante segredo: a vida de todos corre risco, porque não há mais peixes para 

pescar, as árvores não dão mais frutos e a natureza está morrendo aos poucos, 

conforme um misterioso manto de destruição se aproxima. Ela sai em uma 

jornada em busca de Maui, um semideus que ela acredita ser a solução desses 

problemas. Quando ela enfim encontra Maui, ele se mostra um ser “metido a 

valentão”. Nesse momento ouve-se a canção De nada, em que o personagem 

Maui ouve, dentro da própria mente, os agradecimentos de um público 

imaginário que o ovaciona calorosamente durante o seu canto. 

Música original da canção De nada:  

Ok, ok 
Vou te explicar, já saquei 
Minha magnitude pode constranger 
Você 'tá chocada, eu sei 
É adorável! 
Os humanos nunca vão surpreender 
Vem com o papai, cola em mim 

 
32  Filme de animação que conta as aventuras de Moana Waialiki, uma jovem corajosa, filha do 

chefe de uma tribo na Oceania. Ela sai em busca de um semideus que ajudaria a solucionar os 
seus problemas. Link da música De nada dublado em português: https://youtu.be/oIfXG_kscH4. 

https://youtu.be/oIfXG_kscH4
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Pode botar fé, sou Maui, pode crer! 
Alguém como eu jamais nasceu 
'Tá olhando para um semi-Deus 

Vou te dizer, então: De nada! 

Pelo mar, o sol, o ar 

Eu arrasei, eu já sei! De nada! 
Sou só “o semicara” do lugar 

Hey, quem levantou o céu sem suar? 
Você tinha essa altura, tá-da 
Quando esfriou 
Quem trouxe o fogo e deslumbrou? 
O cara é um show 
Ow, fisguei o sol num puxão: De nada! 
E agora a gente tem verão 
O vento eu domei como eu quis, De nada! 
Pro povo velejar feliz 
Só faltam dizer, então, De nada! 
Pelas ilhas do mar que eu ergui 
Que eu arrasei, eu já sei, De nada! 
Ah, eu sei que sou demais, pode aplaudir 
De nada! 
De nada! 

Mas não tem nada a ver 
Não, nem vou gastar o meu fôlego 
Pra te explicar tudo quanto é fenômeno 
O mar, a mata, o chão 
Ah, foi só Maui chamando a atenção 
Mando uma enguia bem fundo no chão 
Broto o coqueiro, olha o coco na mão 
Maui disse como é que tem que ser 
As minhas férias ninguém deve interromper 
E essa obra de arte aqui 
São as lutas que um dia eu venci 
Eu sou o tal, sempre estou no comando 
Olha só pro mini-Maui, 'tá sapateando 

Já te falei sou o rei, De nada! 
Fiz o mundo e foi só um favor 
Eu arrasei, eu já sei, De nada! 
Mas tô na minha hora e eu já vou 
Pode dizer, meu bem, De nada! 
Pelo barco que emprestou 
Eu vou bem além, além, De nada! 
Sou Maui mas não sou bom nadador 
De nada! 

De nada! 

Brigado! 
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A música De Nada já surgira antes, no decorrer das aulas de Laboratório de 

Improvisação Teatral II, quando percebi o egocentrismo da personagem Peter. 

E fazendo as associações, juntamente com as dinâmicas pedagógicas que o 

prof. Luciano propôs no ano de 2017/1, quando pediu aos discentes para 

apresentarem uma música-tema para os “seus” personagens. Esta seria uma 

estratégia dentre as diversas que o docente utilizou no processo de criação das 

personagens, com a colaboração ativa dos estudantes, como ele mesmo explica: 

 

... trabalhei com improvisações advindas de imagens disparadoras − 
propostas por cada um dos discentes − constantes em duas imagens 
pictóricas ou fotográficas (sendo uma de um animal), uma imagem 
textual (a partir de trechos de Um Inimigo do Povo, de Ibsen) e de uma 
imagem musical. Todas as imagens disparadoras teriam que se 
relacionar com as personagens ibsenianas escolhidas pelos alunos-
atores, bem como aproximar-se do contexto sócio-político-cultural da 
peça do autor norueguês (OLIVEIRA, 2022, p. 74. No prelo). 

 

 Assim, tracei um paralelo entre aquela personagem de animação e Peter. 

E como estava recente a imagem da cena musical (De Nada) de Maui, foi então, 

que surgiu a proposta de utilizar como parte da trilha, a música original. Mais 

tarde, com o aprofundamento do trabalho, a ideia de compor uma parodia com 

a canção pareceu ainda mais interessante. 

A princípio, me questionava como introduziria a música. O professor havia 

comentado que precisaria ter relação com as outras personagens. Portanto, 

tinha que fazer alguma coisa em relação à letra da canção, pois grande parte do 

seu conteúdo se relacionava à narrativa do filme e não tinha sentido algum para 

o texto da peça. Era necessário fazer adaptações e alterações, criando um 

sentido adequado à cena teatral da qual faria parte. Pensando no que faria, 

pesquisei a letra da melodia original e em seguida comecei a mudar algumas 

palavras. Conforme consta no meu Diário de Personagem, no dia 06/08/2017 

levei a proposta da nova letra para o professor analisar. 

Vou te explicar, já saquei  

Minha magnitude pode constranger  

Vocês estão chocados, eu sei 

É compreensível! 
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Os pobres nunca vão surpreender  

Vem com papai, cole em mim 

Pode botar fé,  

Sou Peter pode crê 

Alguém como eu, jamais perdeu 

Tão olhando para a imagem do poder 

Vou te dizer então: De nada! 

Pelas obras que ergui  

Eu arrasei, eu já sei 

De nada! 

Eu sei que sou demais pode aplaudir  

De nada! 

De nada! 

Mas, não tem nada a ver 

Nem vou gastar o meu tempo para explicar como tudo funciona, o 
esquema, o desvio é a base é tudo, é tudo corrupção. 

Faço uma viagem até o Japão  

Olha o dinheiro aqui na minha mão 

Peter diz como é que tem que ser 

As minhas férias ninguém deve interromper  

E aquele balneário ali! 

Fui eu quem um dia ergui  

Eu sou o tal,  

Sempre estou ganhando  

Olha só o Peter está sempre ganhando! 

 

 Lembro-me de que o professor achou uma boa ideia o que tinha sido 

feito, e pediu para que eu fizesse uma melhor organização das palavras. Depois, 

com a ajuda da profª Jussara (que já estava nesse momento atuando como 

diretora musical da Trupe dos Conspiradores), a minha versão final, à qual dei o 

título De Tudo, ficou assim: 

Vou te explicar, já saquei  
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Minha magnitude pode constranger  

Vocês tão chocados, eu sei  

É visível 

Os pobres nunca vão compreender  

Vem com o papai, cola em mim  

Pode botar fé, sou o Peter pode crer 

Alguém como eu jamais perdeu  

Tão olhando para a imagem do Poder  

Vou te dizer então de nada  

Pelas obras que ergui  

Eu arrasei, eu já sei  

De tudo 

Eu sei que sou demais pode aplaudir  

De tudo 

De tudo 

Nem vou gastar o meu tempo pra te explicar 

Como tudo funciona 

 O esquema, o desvio... É a base, é tudo 

É tudo corrupção 

 Faço uma viagem até o Japão 

Olha o dinheiro aqui na minha mão 

Peter diz como é que tem que ser 

As minhas férias ninguém deve interromper 

E aquele balneário ali! 

Fui eu que um dia ergui 

Eu sou o tal 

Sempre estou no comando 

Olha, sou o Peter e estou sempre ganhando! 

 

Na última versão da paródia original houve mais mudanças na letra. Isso 

porque a diretora musical, consciente do ritmo da canção original, sugeriu que 

eu trocasse a palavra “compreensível”, que não se encaixava, para “visível”. 
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Além disso, modificar as duas frases finais de modo a adequar, de forma correta, 

a prosódia33 desses trechos. 

Na apresentação da canção De nada (que na época ainda tinha o mesmo 

título da música original) em sala de aula, já finalizada como paródia, fiz a 

execução em um solo. Em seu feedback, a profª Jussara comentou sobre a 

gestualidade pouco expressiva de meu personagem na cena cantada, sugerindo 

então que eu repetisse a execução, porém com a presença de uma colega em 

cena. Fizemos uma dupla, eu e a discente Verônica34. Percebi, nessa segunda 

apresentação, que a presença dela tornou Peter mais espontâneo, com 

gestualidade mais visível e explícita para a plateia. Antes, segundo relatos dos 

colegas presentes nessa aula, eu parecia tímido e com pouca expressividade 

corporal. Ao improvisar movimentos livres com Verônica (de dança, pelo espaço) 

enquanto cantava, o personagem Peter ganhou em potência e presença de 

palco. Levei essas orientações e experimentações de canto em cena para os 

ensaios com a Trupe, e foi muito positivo. 

Nos ensaios a diretora musical propôs o uso do playback da canção 

(disponível na Internet) como acompanhamento para o meu canto. Mas, 

apareceram muitas dificuldades nesse procedimento, pois, como disse antes, eu 

tinha dificuldades musicais.  

De antemão, a professora já explicara que o uso do playback era difícil, 

visto que era preciso seguir o ritmo original com exatidão. Mas não impossível, 

então iniciamos esse treinamento musical específico. Seguimos ensaiando por 

algumas semanas; apesar disso tínhamos pouco tempo para a estreia e seriam 

necessários mais ensaios (uma vez que existia também a preocupação com as 

outras cenas do espetáculo). A utilização do playback tinha uma exigência muito 

grande; era necessária uma precisão perfeita em relação à métrica da música. 

Era preciso muitos ensaios e bastante dedicação para esta cena. É claro que 

isso me preocupava; e, portanto, me empenhava ainda mais. Além disso, 

também precisava dançar. Porém, tais exigências técnicas tornaram-se um 

problema nesse momento, pois, além de ser bastante complexa, em termos 

 
33 Métrica comum ao texto e à melodia. Acento da linguagem falada quando utilizada como canto.  
34 Aluna do Curso de Licenciatura em Teatro, hoje egressa. 
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rítmicos, a música era muito veloz, ou seja, sua execução deveria acontecer num 

andamento acelerado, o que exigia muita precisão de movimentos e voz. 

 

(...) quando se trata, porém, do canto no contexto do teatro, a 
vocalidade assume contornos próprios, distintos de uma situação em 
que a linguagem artística em pauta é especificamente a música. A 
razão disso é, simplesmente, porque a voz cantada torna-se, aqui, voz 
cênica. O ator que canta em cena não é um “cantor” em sentido estrito, 
mas o intérprete de um personagem que canta. Em geral, esse 
personagem canta em movimento pelo espaço cênico, adotando por 
vezes posturas nada usuais quando comparadas à do canto canônico: 
sentado, deitado (em decúbito dorsal e até mesmo ventral), suspenso 
(em um trapézio, por exemplo) e até “de cabeça para baixo”; muitas 
vezes, o personagem canta enquanto executa outra atividade, o que 
traz, sem dúvida, exigências múltiplas para o ator/atriz. (TRINDADE, 
2022, pag. 48. No prelo) 

 

A música representava a mente “delirante” do prefeito. Um momento em 

que ele - dentro de seu quarto, em “sua cabeça” - está festejando uma discussão 

vitoriosa sobre o irmão. Os elementos da encenação (palco, cenografia, 

iluminação) não deixam definir com exatidão o momento e o lugar onde está 

acontecendo a cena “Esse prefeito é mesmo uma parodia”. Não deixar claro foi 

uma estratégia proposital da direção, levando-se em conta o fato de que, do 

ponto de vista dos aspectos teóricos e pedagógicos abordados nas aulas, as 

cenas estão nesse momento, transitando pelo Épico35 e pela estética do 

Grotesco.  

Uma perspectiva do Teatro Épico em relação à sucessão do tempo, 

sugere que 

A dialética, qual o teatro épico visa, não se limita a apresentar 
sucessões cênicas contínuas no tempo; pelo contrário, começa por 
aparecer nos elementos <<gestuais>> que estão na base de toda a 
sucessão temporal, e a que só impropriamente podemos chamar 
elementos, visto que eles são ainda mais simples do que esta 
sucessão. Aquilo que se evidencia de uma maneira flagrante numa 
situação que pretenda reproduz comportamentos, ações e palavras, é 
já eminentemente dialético (BENJAMIN, 1973, p. 51). 

 

Percebi que precisava contextualizar melhor aquela ação cênica. Pensei 

- “Por que Peter está alegre?” E “qual é o tamanho dessa alegria?”. Fiquei 

 
35 Um gênero teatral que incita os espectadores e artistas da encenação a se posicionarem 

criticamente sobre aspectos culturais e sociológicos. 
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refletindo como colocaria essa emoção no corpo da personagem, e ao mesmo 

tempo conseguir cantar; e transmitir tudo isso para o público, já que “as palavras 

de um texto possuem ilimitadas possibilidades de movimento, assim como o 

mover-se corporalmente” (GAYOTTO, 1998, p. 27).  

Segundo Stanislavski:  

Não basta que o próprio ator sinta prazer com o som de sua fala, ele 
deve também tornar possível ao público presente no teatro ouvir e 
compreender o que quer que mereça a sua atenção” (STANISLAVSKI, 
1983, p. 106). 

 

Portanto, neste momento – o da cena propriamente dita - a letra da canção 

incide fortemente sobre a atenção do público. O momento esse em que Peter 

canta de forma delirante e deixa mais óbvios os seus interesses a respeito do 

balneário, e o que ele realmente é: um político corrupto, egoísta, preocupado 

apenas com a sua reputação perante a opinião pública.  

Em suma: houve vários ensaios e pesquisas vocais extras, para que 

houvesse a possibilidade de utilização do playback. Contudo, como apontado 

anteriormente, precisávamos dedicar muito tempo ao espetáculo com um todo 

e, visto que estávamos próximos da estreia, não havia tempo suficiente para eu 

conseguir cantar de modo relaxado, descontraído, sem tantas preocupações 

com os aspectos técnicos da música - que começavam a se tornar crescentes. 

Segundo a profª Jussara, “o primeiro fundamento para o desenvolvimento da voz 

cênica não é tanto o conhecimento das técnicas, mas a liberdade de divertir-se 

com a própria voz!” (idem, p. 55) E eu estava sofrendo por não conseguir cantar 

em exatidão rítmica com o acompanhamento do playback. Houve várias 

tentativas de superação dessas questões especificamente musicais; porém o 

tempo foi curto demais para chegarmos a um ponto cenicamente satisfatório.  

O professor-encenador, convicto das minhas fragilidades musicais, 

deliberou pela retirada da canção de modo que a cena passasse a ser 

apresentada apenas com a emissão da letra, sem aquele acompanhamento da 

trilha original. A princípio fiquei um pouco triste com a decisão, pois queria cantar 

e estava ansioso por essa cena. Mas, estava ciente do contexto e das 

preocupações dos diretores. Era preciso mais tempo de ensaio, e naquele 

momento não havia essa possibilidade, e esse aprendizado era algo novo para 
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mim. Compreendi que não iria aprender a cantar com o playback em poucas 

semanas, precisava talvez de uma dedicação mais exclusiva para possuir a 

competência rítmica necessária. 

Houve uma perda e um ganho com essa decisão. A perda: o canto foi 

suprimido da cena, virou texto falado. O ganho: a cena obteve mais ritmo, 

energia, além de possibilitar um aprofundamento nas questões da corporeidade 

em cena, da gestualidade da personagem. Conquistei mais presença no palco.  

Percebo ainda que a cena ficou melhor quando a preocupação do ritmo 

da canção saiu de minha mente. Agora era preciso aprimorar os movimentos em 

sincronia com a fala. Por fim, fiquei muito feliz e orgulhoso do trabalho final. Não 

acrescentaria nada (a não ser o playback), que talvez tenha, ainda, a 

possibilidade de utilizar em um momento futuro de reapresentação de Inimigos 

do Povo. 
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Capítulo 3. INIMIGOS DO POVO  

 

Como relatado até aqui, Peter é a personagem de Inimigos do Povo 

construída por mim com olhares técnicos do encenador, da diretora musical, do 

preparador corporal e de meus colegas sob a orientação do prof. Luciano 

Oliveira, durante o período em que cursamos a Licenciatura em Teatro, na UNIR. 

A seguir, destaco alguns dos momentos que foram, para mim – enquanto 

intérprete dessa personagem – mais relevantes no processo de montagem do 

espetáculo que nasceu dessa experiência simultaneamente artística e 

pedagógica. 

 

3.1 ATO I: cena 2 – Joana e Peter  

 

É a primeira aparição de Peter, que contracena com a jornalista e editora 

do Jornal local, Joana, personagem interpretada pela atriz-discente Jamile 

Soares36. Nesta cena, Peter está sendo entrevistado por Joana. Ele fala sobre a 

Estação Balneária da cidade, que exalta: “O estabelecimento será uma fonte de 

riquezas vital!”, afirmando que este ponto turístico trará grande desenvolvimento 

à região toda, mencionando a valorização de imóveis e redução de impostos. 

Em um certo momento ele cochicha maliciosamente para Joana que o número 

de doentes aumentará, mostrando com esse pequeno gestus (Brecht) o caráter 

dúbio de suas “boas intenções” políticas. 

O termo gestus foi elaborado pelo encenador e dramaturgo alemão Bertolt 

Brecht para distinguir a qualidade social de uma determinada ação do ator/atriz, 

seja por meio da expressão corporal e facial, ou da entonação das falas, do ritmo 

do gesto. No livro Estudos sobre Teatro, explica ele: 

 

Chamamos esfera do gesto aquela a que pertencem as atitudes que 

as personagens assumem em relação umas às outras. A posição do 

corpo, a entonação e a expressão fisionômica são determinadas por 

um gesto social (…) O ator apodera-se da sua personagem 

acompanhando com uma atitude crítica de suas múltiplas 

 
36 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Teatro da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia. Atriz nos grupos Trupe dos Conspiradores; Cia Peripécias e Teatro Ruante.  É diretora 
da obra audiovisual Avesso; atriz e dramaturga do vídeo Eldorado. 
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exteriorizações; e é com uma atitude igualmente crítica que 

acompanha as exteriorizações das personagens que com ele 

contracenam e, ainda, as de todas as demais (BRECHT, 2005, p. 61-

62). 

 

A Cena 2 surgiu nos primeiros meses dos ensaios. Trata-se de uma cena 

curta e com pouca movimentação no espaço, aparentemente simples. Contudo, 

traz aspectos bastante importantes, mas de modo subliminar. O foco está na 

contracenação entre os dois atores (gestos, tom de voz, olhares entre ambos, 

ações físicas sutis, mas reveladoras) e o clima de cumplicidade que se instala 

no diálogo, e evidencia ao público que ambos compartilham dos mesmos 

aspectos psicológicos sombrios (cinismo, interesses escusos etc.). Durante o 

diálogo, ambos permanecem centralizados no espaço cênico. Não há qualquer 

momento de conflito. O propósito seria apenas mostrar uma pessoa (no caso, 

com alguma importância social) dando uma entrevista para um veículo de 

informação. Portanto, os primeiros ensaios abertos37 foram tranquilos. 

Para ensaiar esta cena o professor nos orientava para que 

visualizássemos uma câmera, fisicalizando38 a ideia de estarmos sendo 

filmados. E que não tirássemos os olhos da direção dessa câmera imaginária. 

Durante as falas de Peter, mantive presentes os elementos da gestualidade 

corporal (posturas de braços e mãos, movimentos de cabeça, qualidade do 

olhar) desenvolvida nos exercícios com os animais, descritas no Capítulo 1. 

 
37 Desde o início do processo, ainda na “sala do piano”, o prof. Luciano adotou a técnica do 
“ensaio aberto” em determinadas ocasiões, com o objetivo de recolher impressões e percepções 
do público eventual (discentes, docentes, público externo e amigos em geral) a respeito do 
espetáculo. 
38 Conceito da arte-educadora Viola Spolin. “Fisicalização [é] mostrar e não contar; manifestação 
física de uma comunicação; a expressão física de uma atitude” (SPOLIN, 2012). 
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Figura 8: cena 2 – Editora (Joana) e prefeito. Estreia de Inimigos do Povo em 2018. 
Foto: Raissa Dourado. Fonte: https://www.instagram.com/enderson_vasconcellos/. Acesso em 

30 de agosto 2021. 

 

A foto mostra o momento em que o prefeito fala a Joana, com ironia: “...e 

um belo contingente de pessoas doentes que espalharão a fama do nosso 

estabelecimento” e ambos caem na risada. As partituras vocais e corporais de 

ambos são o aspecto cênico mais importante da cena (tom de cumplicidade, 

cinismo). Estão de lado um para o outro, mostrando que compartilham uma 

espécie de segredo ou de informações que não devem ser reveladas a outrem.  

 

  

3.2 ATO I: cena 3 – O Prefeito e Thomas  

 

 Esta cena ocorre logo após a da entrevista. Peter permanece no palco e 

Thomas (Dr. Stockmann, médico do Balneário e protagonista de Inimigos do 

Povo) entra em cena pela primeira vez. Trata-se de um profundo conflito entre 

eles, que na trama da história são, também, irmãos.  
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Peter, em tom contrariado, fala a Thomas que estava a par de um artigo 

que ele publicaria. Thomas não nega, explicando que preferia esperar até que o 

Balneário estivesse em condições normais de uso. O prefeito questiona o irmão: 

“Diga-me, homem, o que se passa? Alguma coisa que não posso saber?” Neste 

momento tem início uma discussão em que Thomas tenta argumentar a respeito 

das condições precárias do Balneário e Peter se recusa a ouvi-lo, respondendo 

com ironias: “Tenho horror a brigas e discussões...” e, finalmente, acusa Thomas 

“de fazer certas coisas por sua própria conta”. E sai de cena, irritado. Fica 

evidente, nesta cena, a incompatibilidade de temperamentos dos dois irmãos 

que inicia na esfera pessoal e irá se estender às relações de trabalho. 

Nesta cena, ocorrem três momentos de distanciamento. Bertolt Brecht 

criou o conceito para explicar situações de uma peça teatral em que não é a 

personagem que está relatando, explicando, questionando ou explicitando algo, 

mas o ator/atriz em si, que “sai” temporariamente do papel e fala diretamente 

com a plateia sobre aquela situação. O objetivo dessa técnica do Teatro Épico – 

à qual Brecht chamou inicialmente de estranhamento – é levar o espectador a 

romper o elo psicológico com a ilusão teatral, típico do teatro dramático, e 

conscientizar-se de que aquilo que está vendo em cena é somente uma ficção; 

mas a realidade, apresentada pelo ator em seu momento de “distanciamento” -

esta, sim - pode ser transformada pelo cidadão. 

No primeiro, o aluno-ator Ádamo Teixeira, voltando-se diretamente para a 

plateia, faz uma relação entre os acontecimentos da cena com a atualidade 

política no Brasil. Vale ressaltar que o espetáculo tem como tônica geral 

correlacionar a cena com a atualidade do país, fazendo críticas sociais. No 

segundo distanciamento, Peter fala sobre si mesmo enquanto personagem, 

analisando-o junto com o público. Por fim, no último distanciamento, Ádamo 

questiona o público, trazendo a questão da homossexualidade (não assumida) 

de Peter: “[Ele é] louco ou louca?”.   

Na obra original de Henrik Ibsen o prefeito Peter é antissocial e 

preconceituoso. É convicto de sua posição de superioridade hierárquica, mesmo 

quando está equivocado. No entanto, a personagem Peter de Inimigos do Povo 

foi adaptada, assim como as outras. Na versão final do espetáculo, ele já 

ostentava uma homossexualidade explícita. Muitas discussões realizadas nos 
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primeiros ensaios abertos apontavam que ele não deixava isso claro. Nos 

ensaios mais tardios, porém, ficou definido que ele seria um homem gay. De 

antemão, eu pensava em não definir a sexualidade de Peter, no intuito de deixá-

lo tal como na obra original. Mas, aos poucos, percebemos que era preciso falar 

abertamente sobre o assunto, de acordo com o teor político-social que a 

montagem ia adquirindo. Nos questionávamos sobre como abordar uma questão 

delicada como essa. Finalmente, consideramos que a melhor forma de falar 

sobre o assunto era por meio do distanciamento brechtiano. 

A movimentação das personagens passa por linhas transversais, 

paralelas e sinuosas; ou seja, elas se movimentam por todos os pontos do palco 

à medida que a cena transcorre. No início dos ensaios tínhamos um certo 

problema com isso, não estávamos achando o ritmo certo e nem a 

movimentação adequada no palco, segundo o prof. Luciano. Na ocasião, era 

preciso demonstrar uma intensidade (no sentido de conflito), e ao mesmo tempo 

um certo controle. Nos perguntávamos como mostrar ao público essa 

“intensidade controlada”. Experimentávamos, naquele momento, movimentação 

e intensidade das falas. Luciano propôs, então, que nos movimentássemos na 

forma espacial de um quadrado. Antes, nos movimentávamos em linha reta, de 

um ponto a outro do palco. Percebemos, num dado momento, que era esse o 

problema.  

Havíamos adotado deslocamentos em linhas porque o local onde 

ensaiávamos desde 2017 até o início de 2018 era menor (as salas da UNIR), e 

quando passamos a ensaiar no palco do Teatro Guaporé, o espaço cênico 

cresceu consideravelmente, trazendo novas necessidades de movimentação. 

Felizmente, conseguimos resolver o problema, uma vez detectado pelo olhar 

atento da direção. Quando, mais tarde, o cenário foi introduzido, a movimentação 

no espaço permaneceu como citado acima. 

Quanto à vocalização das personagens, houve a necessidade de 

conscientização das diversas nuances emocionais de cada uma, durante as 

primeiras leituras do texto e ensaios. Em certos trechos dos diálogos o tom de 

voz se exaltava, demonstrando ao público desconfiança e preocupação. Por 

exemplo, quando Peter deseja saber o que há de errado com o artigo escrito por 
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Thomas. E para sugerir ironia, como no instante em que Peter debocha do irmão. 

Ou, ainda, para explicitar a raiva de Thomas ao acusar Peter de “ver coisas”. 

 

 

Figura 9: Cena 3 – Prefeito e Thomas (Dr. Stockmann). 2017 
Foto: Luciano Oliveira. Fonte: arquivo pessoal 

 
 

 

Figura 10: Cena 3 – Prefeito e Thomas (Dr. Stockmann).  Estreia do espetáculo Inimigos do 
Povo 2018 

Foto: Axel Guibson. Fonte: arquivo pessoal. 
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As duas fotos acima foram tiradas em anos diferentes. A da Figura 9 é de 

um ensaio que ocorreu em 2017, ainda na chamada “sala do piano”, na UNIR 

Centro.  A da Figura 10 é da estreia do espetáculo, que ocorreu em 2018 no 

Teatro Guaporé. Na primeira os dois alunos-atores estão atuando numa postura 

corporal de frontalidade para com o público; Peter apresenta uma agressividade 

explícita, de confronto, e o conflito é mais iminente. Na segunda, há mais espaço 

físico entre os atores, que contracenam entre si em diagonal, num registro menos 

convencional. O conflito é, aqui, mais interiorizado, pois Peter tem uma postura 

mais defensiva e Thomas mostra mãos crispadas de tensão. É digno de nota 

que em 2017 os figurinos ainda não estavam definidos, e por isso, os 

improvisávamos. Para a estreia, porém, pudemos contar com uma pequena 

equipe de produção que foi contratada com recursos do Prêmio Jango 

Rodrigues, mencionado no Capítulo 2. Dentre os profissionais e artistas 

convidados, destaco o relevante trabalho da figurinista Selma Pavanelli39 que 

criou os figurinos com a assistência de Teo Nascimento40 e Michele Castro41 (in 

memorian).  

Cito os figurinos, porque, em minha opinião, este é um elemento essencial 

na visualização da cena, possibilitando ao público fazer interpretações e leituras 

da personagem. O figurino de Peter, por exemplo, pode ser considerado um 

“objeto-figurino”. De acordo com o prof. Luciano, 

Quando o figurino é utilizado pelo ator para além daquilo que ele se 
presta na cena: seja para “vestir” a personagem ou para caracterizá-lo 
enquanto elemento identitário, político, sociológico, simbólico, estético 
(...) Sendo manipulado criativamente, a partir de metáforas, o figurino 
– dependendo do contexto que está inserido e do jogo cênico que faz 
parte –, ganha novas possiblidades de uso na encenação, além 
daquelas que já possui a priori (OLIVEIRA, 2017, p. 40-41). 

 

Em certos momentos das cenas, por exemplo, a capa que ele usa tornam-

se asas.  Comparando-se os figurinos das Figuras 9 e 10, é perceptível que na 

segunda Thomas pareça menos um médico que na primeira, aparentando mais 

 
39 Atriz, artista circense: palhaça, trapezista e acrobata. Também figurinista, produtora teatral, 
integrante e fundadora do Teatro Ruante, de Porto Velho. 
40 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR. Atriz, diretora, contadora de histórias 
e figurinista. 
41Egressa do Curso de Artes Visuais da UNIR. Assistente de figurino do espetáculo Inimigos do 
Povo que veio a falecer em 08/12/2020. 
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um “cientista louco” (o jaleco, cabelos e gravata desalinhada), revelando desde 

o início a loucura que mais tarde irá tomá-lo. Peter, que por sua vez, se apresenta 

na figura 9 de forma mais convencional, embora informal (calça, camisa e 

gravata), na 10 se diferencia com um estilo híbrido que possibilita uma vasta 

semiótica: a capa estilo “centurião romano” sobre o paletó e a calça social trazem 

signos masculinos de poder social, em contraste com o cabelo que possui uma 

forma inusitada, sugerindo rebeldia e aversão às convenções sociais ou até 

mesmo algo de sombrio e violento. Usa também sapatos femininos, bicolores e 

de saltos extravagantes, deixando entrever a parcela feminina de sua 

personalidade.   

O penteado definitivo de Peter surgiu de um experimento realizado numa 

das provas práticas da disciplina Laboratório de Interpretação Cênica II. Na 

ocasião, estudávamos o Teatro Épico brechtiano e o Grotesco, e o desafio foi 

descobrir como poderíamos representar essa ideia através do cabelo. Então, tive 

a ideia de arrepiá-lo, com produtos específicos. E então surgiu um penteado no 

estilo “moicano” que se popularizou no meio punk nos anos de 1980. E foi 

aprovado por todos. 

As visíveis transformações na caracterização da personagem mostram, 

ainda, a dinâmica do sistema de cooperação coletiva do espetáculo. O prof. 

Luciano comenta, a respeito dessa cena: “... E o mais relevante: trata-se de uma 

cena, como muitas outras do espetáculo, que contou com a intensa colaboração 

criativa dos alunos-atores”. (Oliveira, 2020. p. 76) 

 

 

3.3 ATO II: Cena I – Escritório da prefeitura 

 

A cena se sucede no escritório da prefeitura, onde Peter descobre que 

seu irmão encomendou uma pesquisa sobre as águas do Balneário, cujo 

resultado comprovava a contaminação. 
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No início da cena, temos uma “quebra da quarta parede”42 com efeito 

cômico: Guestrudes, personagem interpretada por Vavá de Castro43, entra em 

cena caracterizada com um chapéu que simula a cabeça de uma barata. 

Direcionando-se para o público, explica que estava disfarçada para obter 

informações e contar para seu chefe, o Dr. Stockmann. Na cena em seguida, as 

personagens não dialogam por um longo tempo, contracenando apenas por 

meio de ações físicas. Tudo se passa em torno do misterioso conteúdo da bolsa 

de outra personagem, (Billye, a repórter no Jornal A Voz do Povo, representada 

pela aluna-atriz Andrelina Paiva44). que os demais querem, disfarçadamente, 

ver. Durante toda a cena, Guestrudes permanece imóvel, como se fosse 

“invisível”, embora esteja de pé praticamente entre os atores que jogam entre si. 

O público sempre se diverte nesta cena, que traz leveza ao sério tema da peça. 

Tive dificuldade com a comicidade desta cena. Era necessário estar no 

tempo certo de movimentação e fala, o chamado “tempo cômico”. Para resolver 

esse problema foi preciso ensaiar muito. No meu caso foi desafiador, pois eu 

não tinha ainda estudado comicidade de cena. Por outro lado, nossa colega, a 

aluna-atriz Jamile Soares já tinha esse conhecimento, pois é palhaça do Teatro 

Ruante45. Ela nos ajudou muito, para compreendermos as práticas cômicas em 

cena. Além disso, buscamos obter zombaria e ironia com adaptações ao próprio 

texto da peça, trazendo-lhe a ideia de “instrumento linguístico da comicidade” 

 
42 A “quarta parede” é uma parede imaginaria que foi estabelecida por Antoine em meados do 
século XIX: objetivo é impossibilitar a interação da plateia com o espetáculo que está sendo 
apresentado, a plateia apenas assiste e se identifica com o personagem. Já a “quebra da quarta 
parede” possibilita essa interação de personagem e plateia. A quebra ocorre no distanciamento 
de Bretch: agora o público se distancia da peça e passa a não se identificar com o personagem. 
(Fernandes, 2006) 
43 Aluna-atriz do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR, hoje egressa. Recebeu o prêmio de 
melhor atriz coadjuvante no I Madeira Festival de Teatro e o Troféu Gilda Parente como “atriz 
revelação” do 3º Festival Nacional de Teatro de Passos – MG, ambos interpretando a 
personagem Guestrudes de Inimigos do Povo. Enquanto atriz profissional, atua com bonecos em 
técnicas diferenciadas: fantoches, ventríloquo, mamulengo, marionetes, bonecos de lambe-
lambe e outras. 
44 Acadêmica do Curso de licenciatura em teatro. Atriz no grupo Trupe dos Conspiradores. 
45 O Teatro Ruante nasceu em 2004 na cidade de São Paulo e sediou-se em Porto Velho em 
2015, onde vem produzindo espetáculos e ações formativas. Tem por objetivo fundir as 
linguagens da música (ao vivo), do circo e do teatro, tomando como fonte inspiradora o universo 
popular: suas histórias e tradições”. Fonte: http://ruanteteatro.blogspot.com/. acesso em 05 de 
dez. de 2021. 

http://ruanteteatro.blogspot.com/
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como afirma Vladimir Propp46 no livro Comicidade e Riso, que estudei durante a 

elaboração deste estudo: 

A língua constitui um arsenal muito rico de instrumento de comicidade 
e de zombaria. (...). Deles fazem parte os trocadilhos (ou calembures), 
os paradoxos e as tiradas de todo tipo, a eles relacionada, bem como 
algumas formas de ironias. (PROPP, 1992. p. 119). 

 

Em 2017 a proposta era totalmente diferente. Não se tinha ainda a ideia 

de comicidade em alguma cena. Basicamente, o foco principal era a entrega da 

carta comprometedora por Billye ao prefeito e à editora do Jornal A Voz do Povo. 

Quando iniciamos os ensaios sem as cadeiras e sem a mesa que até então 

faziam parte do cenário realista, o diretor propôs que tentássemos improvisar a 

cena com um ar cômico. Foi então que a proposta surgiu. 

 

 

 
Figura 21: Ensaio da cena “Reunião na Prefeitura” 

Fonte: Foto de Luciano Oliveira. Fonte: arquivo pessoal. 

 
46 Acadêmico estruturalista russo. Escritor, pesquisador, filósofo e etnólogo. 
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Figura13: Figura 11: Estreia em 201847 

Foto: Raissa Dourado. ATO II: cena I. FONTE: 
https://www.instagram.com/enderson_vasconcellos/ acesso em 30 de agosto 2021. 

 

Na figura 10, tínhamos “elementos teatrais secundários”: as cadeiras e 

mesa. Em seu livro Eid Ribeiro e o Armatrux em processo: o objeto flutuante 

entre a poética e a estética teatral48, Luciano Oliveira afirma: “sem a 

intencionalidade da ação do ator o objeto de cena constitui-se apenas em um 

elemento secundário”. Neste sentido, não tínhamos interações relevantes com 

estes, portanto, não tinham função essencial na cena. Vale lembrar que em 2017 

estávamos estudando o realismo, então o uso desses elementos era justificável. 

Contudo, em 2018, quando passamos a uma concepção contemporânea de 

 
47 Na estreia a cena passou a se chamar “Escritório da Prefeitura”.  A direta temos Peter 

(Ênderson) e Joana (Jamile); a esquerda Guestrudes (Vavá); no centro Billye (Andrelina). 
48Tese de doutorado apresentada em 2016 na Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC. 

https://www.instagram.com/enderson_vasconcellos/
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encenação, optamos por abrir mão desses elementos no momento em que 

surgiu a necessidade, como relatado no capítulo anterior, de mudarmos o espaço 

de ensaios, da sala na UNIR Centro, para uma das salas de aula do campus 

José Ribeiro Filho.  

 

3.4 ATO II: cena IV – Homens: difíceis de se aguentar! 

Esta cena mostra o conflito explícito entre os irmãos Peter e Thomas. O 

primeiro, enfurecido com as informações que “vazaram” sobre as águas do 

Balneário, vai tirar satisfações com Thomas. Este entra em cena, tranquilo, e em 

seguida chega Peter, tenso. Entra Guestrudes, para servir café. Temos o 

momento de distanciamento da cena, que é feito pela aluna-atriz Vavá de Castro. 

Ela se dirige ao centro do palco e questiona diretamente o público: “Vocês 

sabiam que a maioria dos patrões não sabe sequer o primeiro nome dos seus 

empregados?”. Ela explica que seu patrão (Thomas) a chama cotidianamente de 

“Cara suja” ou de “Coisinha”, revelando o choque de classes sociais que o texto 

de Ibsen traz e que a Trupe dos Conspiradores manteve na adaptação. Em 

seguida, a atriz “retorna” à personagem por meio da corporalidade, gestualidade 

e vocalidade (infantilizada e em tom “subalterno”), e sai de cena dizendo “Sim, 

patrão”. 

A cena se passa num lugar indefinido, o foco está nas relações 

conflituosas presentes no diálogo entre os dois irmãos, que têm posicionamentos 

opostos sobre a questão do Balneário. Enquanto Thomas se preocupa com a 

saúde da população (aspecto médico e ético), Peter pensa somente em aspectos 

políticos e financeiros devido à repercussão negativa dos exames. Eles discutem 

calorosamente, levantando questões pessoais e cobranças mútuas; finalmente, 

quando Thomas perde a cabeça e pega Peter “pelo colarinho”, este reage 

demitindo o irmão, usando o poder do cargo para fazer valer a sua vontade 

pessoal. Thomas sai de cena enfurecido, sob as gargalhadas de escárnio de 

Peter. 
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Figura 13: Ensaio da cena em 2017 
Foto: Luciano Oliveira. Fonte: arquivo pessoal 

 

Na época dois estudantes-atores interpretavam Thomas: Ádamo Teixeira, 

já citado anteriormente, e Jaqueline Luchesi49, uma vez que ambos haviam 

escolhido interpretar a mesma personagem nas aulas onde se deu o início da 

construção do espetáculo. O conflito presente na Figura 13 foi interpretado por 

Jaqueline. Mas, ainda em 2017, ela deixa o processo por questões pessoais. 

Assim, Ádamo assume o papel do médico.  

 
49 Egressa do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR, artesã, brincante e pesquisadora de 
Boi-Bumbá. 
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Figura 14: ATO II: cena IV – Homens: difíceis de se aguentar! Estreia do espetáculo Inimigos 
do Povo em 2018 

 Foto: Raissa Dourado. FONTE: https://www.instagram.com/enderson_vasconcellos 
 acesso em 07 de Março 2021. 

 

Com a saída de Jaqueline do processo, a cena mudou totalmente, sem o 

embate corpo-a-corpo pensado inicialmente, mantendo o conflito dos irmãos 

num nível mais verbal que físico. Tentamos continuar com as mesmas propostas, 

mas isso não deu muito certo. Não conseguíamos achar o ritmo adequado e, 

naturalmente, com o passar dos ensaios isso foi sendo modificado.  

 

3.5 ATO II: cena V – Esse prefeito é mesmo uma paródia! 

 

  Peter está muito satisfeito com o desfecho da briga com Thomas. 

Posicionado ao fundo, no direito do espaço cênico e fitando desafiadoramente 

para o público, tira um batom de seu bolso e passa na boca, balançando os 

ombros ao ritmo da música enquanto iniciam os primeiros acordes da canção De 

Nada (na verdade, ouve-se o playback da canção original).  

Quando a trilha musical cessa Peter faz o seu monólogo. O texto é a 

paródia da letra original, cujo contexto de criação foi apresentado no Capítulo 2 

https://www.instagram.com/enderson_vasconcellos
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deste estudo. A movimentação no palco está totalmente ligada à letra da paródia. 

Cabe, aqui, lembrar que a cena, criada no segundo semestre de 2017, teve como 

fundamento teórico-prático a técnica interpretativa do distanciamento proposto 

no Teatro Épico de Bertolt Brecht. Esse distanciamento é concretizado por meio 

de uma song, recurso inspirado nos cabarés alemães de sua época, que 

misturavam humor e crítica político-social.  

Em 2018, com o avançar dos estudos em sala de aula (o Grotesco no 

teatro contemporâneo), o professor-diretor Luciano propôs que houvesse uma 

transformação do prefeito em uma drag queen50 nessa cena, explorando as 

possibilidades do canto e da dança, como num musical. Fiquei um pouco 

apreensivo, receoso de que a cena fosse interpretada pejorativamente pelo 

público.  Naquele período, meu conhecimento sobre a temática LGBTQIA+ era 

mínima, e minhas concepções, baseadas no senso comum. Fui orientado a 

assistir vídeos no YouTube com a temática, como por exemplo: Tempero 

Drag51, e a série RuPaul Drag Race52, além de participar intensamente das 

discussões em grupo. Assistindo séries com a temática mencionada, e fazendo 

pesquisas sobre o assunto, pude compreender melhor esse universo.  

O maior problema para mim, enquanto intérprete dessa personagem, era 

o fato de estar tímido na cena. A paródia foi apresentada como parte de 

avaliação em diferentes disciplinas (Técnica Vocal I e Laboratório de 

Interpretação Cênica I), e, em ambas as ocasiões, o feedback dos docentes e 

colegas informou que eu estava tímido e parecia inseguro em cena, que 

precisava “me soltar mais”. Realmente, levando em conta o contexto da cena 

anterior, era preciso demonstrar Peter em pleno êxtase. Ou, ainda, tendo um 

“surto” de alegria exagerada.  

 
50 Segundo Ferreira (2020), “no início das montações, Drag Queen era performada por um 
homem (não necessariamente homoafetivo) que se travestia de mulher de forma caricata, porém 
não debochada; hoje, tanto homem, quanto mulher, cis, trans ou pessoas não binárias podem 
ser Drag Queens ou outras denominações de Drag. [...] O objetivo não é ser mulher, mas parecer 
com uma de maneira exagerada, no caso das Queens”. 
51 Cana no YuoTube que aborda temas sociais e políticos de forma humorada. Disponível em: 
https://www.youtube.com/(3) Tempero Drag - YouTube 
52 Serie norte-americana apresentada pela drag queen mais famosa do mundo (RuPaul Andre 
Charles), segundo a plataforma NETFLIX. A série é uma espécie de reality show com drags 
queens. As participantes competem entre si para testar suas habilidades em costura, 
maquiagem, performance e atuação.  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/c/TemperoDrag/featured
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A letra da canção-paródia funcionou como uma espécie de “guia” das 

ações físicas da cena. Para cada frase criei uma sequência específica de 

movimentos, amplos ou sutis, explorando diferentes posturas e planos. Por 

exemplo, quando a letra diz “Faço uma viagem até o Japão, olha o dinheiro aqui 

na minha mão”, o braço direito se ergue até o alto e vai descendo lentamente, 

apontando com o dedo indicador em direção à palma da mão esquerda até 

encostar nela. O tom vocal é de ironia e soberba. Em outro momento, Peter se 

desloca para o chão lentamente até ficar com uma perna estendida e outra 

flexionada e, ao se sentar, desliza a mão por todo o corpo desde a ponta dos 

pés, finalizando esse gesto sensual com o braço erguido ao alto enquanto diz 

“As minhas férias... ninguém deve interromper!” Simulando uma jovem que exibe 

o corpo enquanto toma sol, sentada na areia da praia. Tais gestos surgiram 

durante improvisações em sala de aula, e pensados para amplificar o sentido 

das palavras. 

. 

 
 

Figura15:  ATO II: cena V – Esse Prefeito é mesmo uma Paródia (De Nada).  
FOTO: Raissa Dourado. FONTE: https://www.instagram.com/enderson_vasconcellos/ acesso 

em 30 de agosto 2021. 
 
 

Analisando brevemente a foto da Figura 15, podemos observar o 

momento em que ele parece “jogar tudo para o ar”, no sentido de revelar sua 
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verdadeira face ao público; não a da figura pública pretensamente honesta que 

aparece no início do espetáculo. Mas, a do político corrupto e inescrupuloso, 

pronto a tomar qualquer atitude para alcançar seus objetivos espúrios.  

 

3.6 ATO IV: cena III – Dr. Stockmann é destruído pela sociedade 

  

A última cena do espetáculo expõe a loucura de Thomas, ao ser declarado 

“inimigo do povo” pelos moradores da cidade. Mesmo apresentando provas 

sobre a situação lastimável do Balneário, a população prefere acreditar nas 

mentiras difamatórias sobre ele, divulgadas por Peter e suas comparsas (Joana 

e Billye). Ao saber disso, Thomas chega ao seu limite de sanidade. 

Pelo centro da cena, passa um desfile das personagens da história. Não 

há falas; apenas passam por Thomas caído ao chão de desespero, 

demonstrando a ele o seu escárnio, desprezo ou ódio. 

1° - Entra Joana com um jornal enrolado numa das mãos e bate com ele 

nas costas de Thomas; 

2º - Petra (é a filha do protagonista, interpretada por Stephanie Matos53 

entra em cena, se depara com o pai caído no chão e humilhado, olha para ele e 

segue seu caminho; 

3º - Billye, ao entrar faz gestos com os dedos, “mandando-lhe beijinhos” 

com ar de zombaria; 

4° - Peter entra, se posiciona atrás de Thomas e, puxando o cabelo dele, 

dá uma gargalhada; 

5° - Guestrudes passa com uma bandeja, oferecendo: “Cafezinho, 

patrão?”; 

6° - Entra Joana e Petra, a primeira ri de Thomas e a segunda, o consola; 

 
53 Aluna-atriz do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR, hoje egressa. Atriz da Trupe dos 
Conspiradores e palhaça do Teatro Ruante, de Porto Velho. 
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7° - Billye entra, levando pela coleira um cachorro (eu mesmo, 

caminhando em quatro apoios) com a cabeça coberta por uma bandeira do 

Brasil. Ao passarem, o cachorro urina em Thomas. 

8° - Entra Joana, Petra e Guestrudes: enquanto Petra consolando o pai, 

as outras riem, zombando; 

9° - Com as três personagens ainda no palco, entra Billye fazendo 

movimentos de saudação militar (faz continência a Thomas, várias vezes 

seguidas); 

10° - Entra Peter gargalhando; agora, estão todos os personagens no 

palco, executando suas respectivas partituras de movimento. 

Assim termina a cena final: Thomas, sozinho, chora enquanto os outros 

escarnecem e tripudiam sobre a sua desgraça (exceto Petra, que parece 

impotente diante da situação). As luzes se apagam aos poucos. E os 

personagens atrás de Thomas, riem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os fatos e reflexões apresentadas até aqui permitem uma ampla 

explanação sobre o processo de criação de Peter, personagem do espetáculo 

Inimigos do Povo, permitindo-nos compreender quais recursos, ferramentas 

metodológicas e referências teóricas foram utilizadas nesse percurso. Cabe 

lembrar, aqui, a importância dos estudos em sala de aula sobre artistas 

pesquisadores que nos proporcionaram uma melhor compreensão do fazer 

teatral, a partir de suas propostas conceituais e técnicas teatrais, como por 

exemplo: Constantin Stanislavski (memória emotiva); Bertolt Brecht 

(distanciamento); Viola Spolin (fisicalização); Augusto Boal (jogo); Lúcia Helena 

Gayotto  (partitura vocal), dentre outros elementos e aspectos cênicos estudados 

sob a orientação dos professores Luciano Oliveira, Jussara Trindade e Luiz 

Lerro, os quais se evidenciam nos relatos da pesquisa. 

Destaco, ainda, que o espetáculo Inimigos do Povo, no qual a 

personagem Peter se insere, foi construído em meio a um sistema de 

cooperação coletiva, em que todos (atores e diretores) estão envolvidos nessa 

construção, expondo seus conhecimentos e experiências em prol do espetáculo.  

A memória é um dado fundamental do processo vivido. A partir das 

minhas próprias memórias, registradas em um “Diário de Personagem” (proposto 

pelo professor Luciano Oliveira em suas aulas, como práxis didático-

metodológica), em fotos e vídeos de aulas, ensaios e apresentações, trazidas 

novamente ao presente por meio de relatos orais realizados durante os 

encontros semanais de orientação, foi possível resgatar grande parte dessas 

vivências e fazer delas pontos de partida para reflexões mais aprofundadas 

sobre a experiência de fazer parte de um coletivo universitário. 

Assim, o trabalho apresentado busca mostrar o entrelaçamento entre as 

teorias estudadas e as práticas vivenciadas.  

O processo de criação foi se fortalecendo de forma gradual. Começou a 

partir dos trabalhos de Avaliação (de cenas, atuação e direção) das disciplinas 

mencionadas nos três Capítulos e se consolidou como trabalho artístico, além 

de pedagógico. Em 2018 Inimigos do Povo tornou-se um Projeto de Extensão do 
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Departamento de Artes da UNIR e, por fim, e no mesmo ano passou a integrar 

o Programa “Dartes [em] Cena: teatro, política e sociedade”, coordenado pelo 

prof. Luciano Oliveira e ainda em vigor. 

Foi possível observar e constatar que todos os que fizeram parte desse 

processo estavam empenhados em desenvolver o Projeto “Trupe dos 

Conspiradores: pesquisa e prática em encenação e em atuação” (um dos vários 

projetos de extensão que integram aquele Programa), pois, todos os que 

passaram pelo coletivo tiveram ideias para a montagem. Como exemplo, 

menciono o nome do grupo, sugerido por Stephanie Matos; os figurinos, o 

cenário, a iluminação, os objetos de cena, as canções, as trilhas musicais e o 

próprio texto dramatúrgico que trazem, de algum modo, contribuições de todos. 

Assim, constatei na pesquisa que o processo de criação da personagem Peter 

não foi apenas individual, mas coletivo, assim como também o espetáculo 

Inimigos do Povo como um todo. 

Desenvolver o tema deste estudo me permitiu, enquanto aluno-ator, 

estruturar os conhecimentos adquiridos ao longo dos meus quatro anos do Curso 

de Licenciatura em Teatro, para futuras práticas em ambientes de ensino, em 

busca de fazer e/ou ensinar a arte do Teatro.  

Por meio de atividades teatrais diversas, nós estudantes-atores fomos 

tomando consciência de que, por meio das práticas em sala de aula realizadas 

durante as disciplinas dos semestres 2017.1, 2017.2 e 2018.1 era possível 

compreender aspectos teóricos de uma encenação; e isto, de forma vivencial, 

pelas experiências coletivas com os colegas de turma. Conceitos presentes nos 

textos de apoio daqueles autores consagrados, de início desconhecidos e 

apenas vagamente compreendidos, tornaram-se concretos por meio dos 

exercícios cênicos, atividades e jogos teatrais propostos pelos professores do 

Curso de Licenciatura em Teatro em suas respectivas disciplinas (Laboratório de 

Interpretação Cênica I, Laboratório de Improvisação Teatral II, Laboratório de 

Interpretação Cênica II, Expressão Corporal II, Técnica Vocal I e Fundamentos 

da Direção Teatral). Além disso, alguns momentos em que não se chegava a 

uma solução cênica satisfatória, (sobretudo na fase final dos ensaios) as dúvidas 

eram dissipadas mais facilmente por meio de jogos teatrais, como foi o caso das 
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técnicas de Teatro Imagem de Augusto Boal sugeridas pela diretora musical 

Jussara Trindade, que ajudaram a definir uma das cenas finais em que vários 

tipos de famílias surgem em cena, como “fotos de família”. 

Além desses aspectos, cabe lembrar da importante experiência que 

tivemos ao concorrer, enquanto coletivo artístico, a um edital público para a 

encenação de Inimigos do Povo. Essa experiência foi importante para a Trupe 

dos Conspiradores - um grupo que acabara de nascer – para conhecermos de 

perto os sucessos e dificuldades inerentes à prática artística. Experiência essa 

que gerou um conhecimento sobre o teatro enquanto atividade profissional.  

E como essas experiências se aplicam ao ensino de artes/teatro?  Ao 

longo do Curso nos foram apresentados conteúdos teóricos que fizeram parte 

do processo de montagem do espetáculo e agora integram esta pesquisa. Os 

textos dos autores abordados em ambas as pesquisas, ou seja, no espetáculo 

(pesquisa estética/artística) e no TCC (pesquisa pedagógica), são materiais 

importantes e enriquecedores para um futuro arte-educador. Mas, penso que é 

a partir da prática que podemos adquirir ainda mais competências para o 

trabalho docente com aqueles conhecimentos teatrais. A prática leva a viver, a 

vivenciar o que se lê, o que se estuda em teoria para alcançar um objetivo maior 

- a consciência crítica e política. É o que Paulo Freire chamou de práxis, em sua 

obra “Educação como prática da liberdade” (2009).  

Nesse sentido, foi possível constatar que a discussão proposta em 

Inimigos do Povo está presente no próprio título do Programa “Dartes [em] cena: 

teatro, política e sociedade”.  Como diria Peter, ao mencionar o balneário da 

cidade, “...é uma fonte de riqueza vital!”; aqui, a fala da personagem pode ser 

direcionada para as competências que um futuro arte-educador adquire ao 

integrar um coletivo teatral universitário. Pois todas as práticas e reflexões 

contribuem para a formação de um vasto repertório de estratégias e 

procedimentos de ensino do teatro. E, também, para descobrir o que aprendi: 

que quem aprende a fazer teatro com prazer e leveza, irá ensinar teatro da 

mesma maneira.  

Mas, tudo o que foi praticado dentro do processo de criação da 

personagem Peter e do espetáculo Inimigos do Povo me leva hoje a pensar no 
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seguinte questionamento: “Que meios eu utilizaria para fazer uma montagem de 

espetáculo, numa escola pública? Primeiramente, com o repertorio que possuo, 

buscaria estratégias pedagógicas para conhecer os estudantes, quais as suas 

maiores dificuldades, qual é a estrutura escolar, o lugar para apresentação 

(espaço cênico) e que objetos teríamos à disposição. 

Buscaria compreender as dificuldades, como a timidez e falta de estímulo 

dos alunos, espaços reduzidos e poucos recursos financeiros. Ou seja, faria um 

diagnóstico da situação real para a realização de uma proposta cênica, ouvindo 

os envolvidos (estudantes, equipe gestora e pedagógica, comunidade escolar) 

para poder construir um trabalho em conjunto, pondo em prática a criação 

coletiva no âmbito escolar. Como plano, proporia a montagem de um espetáculo 

contemporâneo adequado à realidade dos alunos, aproximando-os dos aspectos 

sociais de seu interesse e ressaltando que nada do que for sugerido pelos 

discentes será “certo” ou “errado”, o que prevalece é a experiência.  

Sendo assim, compreendo que esta seria uma forma pedagógica 

libertária, oposta à educação tradicionalista e segmentada que admite apenas 

um detentor e transmissor do conhecimento (professor), enquanto os alunos 

permanecem no papel de meros receptores que escutam, memorizam e 

reproduzem a informação transmitida. E me voltaria para uma educação 

contemporânea, propondo diálogos, desafios e questionamentos.  

Para finalizar, compartilho aqui a minha satisfação de ter participado de 

um processo tão rico e cheio de desafios. É com muita alegria que encerro esta 

pesquisa, pensando na possibilidade de poder contribuir com esta experiência 

discente para futuros estudos sobre o teatro. 
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ANEXO I 

FICHA TÉCNICA (2018) 

Encenação – Luciano Oliveira 
Texto – Adaptação coletiva a partir do original de Ibsen  
Direção Musical e preparação vocal – Jussara Trindade Moreira 
Preparação Corporal - Luiz Lerro 
Assistência de Encenação e Maquiagem – Sheila Souza 
Direção, produção de vídeo e fotografia – Raissa Dourado 
Cenografia – Elcias Villar 
Assistência de Cenografia e Cenotécnica - Emerson Garcia 
Execução de Cenografia – Coletiva (Emerson Garcia, Sâmia Pandora, Alexia 
Dantas, Amanda Souza, Dennis Weber, Jonathan Ignácio, Rafael Brito, Vinícius 
Brito, Teo Nascimento, Michele Castro, Raoni Amaral, Ádamo Teixeira e Vavá 
de Castro) 
Concepção de figurino - Selma Pavanelli 
Execução de figurino – Teo Nascimento e Selma Pavanelli 
Auxiliar de figurino - Michele Castro  
Contrarregragem – Vinícius Brito  
Produção – Flaw Naje 
Iluminação – Edmar Leite e Raoni Amaral 
Execução de Trilha Sonora - Rafael Correa 
Confecção de cases (sacolas de lona) – Ismael Neves 
Percussão eletrônica (Marchinha carnavalesca) - Anderson Benvindo  
Diagramação - Leandro Almeida 
Assessoria de Imprensa - Emanuel Jadir Siqueira 
Concepção de Máscaras Larvárias – Luciano Oliveira 
Execução de Máscaras Larvárias – Coletiva 
Manutenção de Boneca – Vavá de Castro e Ádamo Teixeira 
Elenco - Ádamo Teixeira, Andrelina Paiva, Enderson Vasconcelos, Jamile 
Soares, Stephanie Matos e Vavá de Castro 
Elenco coringa - Alexia Dantas, Jonathan Ignácio e Teo Nascimento  
Atuação em Vídeo – Andrelina Paiva 
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ANEXO II 

Cartaz de estreia - 2018 

 


