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Prefácio
Duas bibliotecas e um oceano em meio
Maria Helena Werneck

Há cerca de um século, homens das letras inventaram o projeto de uma 
publicação que pudesse fazer uma ponte sobre o mar para unir Brasil e Portugal 
através das artes, da cultura e da história. Era a Revista Atlântida, editada entre 
1915 e 1920, obra acalentada pelo escritor João do Rio e pelo poeta João de Bar-
ros. Ambos acreditavam no projeto de uma comunidade luso-brasileira de inteli-
gência e sentimentos. Mas o ambiente se revelava pouco propício para esta utopia 
nostálgica. Havia, já na época, um clima de mútuo desinteresse entre os países e, 
na perspectiva brasileira, de evidente antagonismo aos imigrantes portugueses. A 
combinação de ideais estéticos modernistas e posições políticas de teor nacionalis-
ta, dentre outros motivos, acabou por inviabilizar o projeto da publicação.

O livro Narrativas em cena: Aderbal Freire-Filho (Brasil) e João Brites (Portugal) 
redimensiona o interesse na aproximação entre Brasil e Portugal pela via da pes-
quisa acadêmica, disposta a examinar, de modo contrastivo, o teatro que se dedica a 
experimentações cênicas oriundas da leitura de romances. O estudo se lança sobre 
esse material textual incomum e, ao mesmo tempo, desafiador para a arte teatral, 
se pensarmos o século XX como aquele que propagou definitivamente a distância 
entre a literatura dramática e o teatro como encenação.

Aderbal Freire-Filho e João Brites, cujos trabalhos constituem o objeto de 
análise do livro, são leitores-encenadores de grande projeção em seus países e con-
tinentes. Manejam um acervo particular de narrativas, de forma a moldarem poé-
ticas arrebatadoras, sempre em trabalhos compartilhados com atores e coletivos de 
criação. Sem nunca se terem encontrado, os dois criadores se tornam inesperada-
mente próximos e extraordinariamente singulares ao longo deste livro, cujo autor, 
também um artista, tomou a tarefa científica como oportunidade de diálogo e for-
mação entre pares das artes cênicas.

O estudo, posto à disposição dos leitores dos dois países, exibe, em primei-
ro lugar, a disciplina necessária para buscar no século XX as rotações estéticas que 
permitiram a abertura do terreno do drama para o narrativo. A síntese histórica é 
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entranhando-se em países, ainda mais ao sul, na América Latina. A fidelidade e a 
reinvenção da plataforma de Brecht no trabalho do diretor vão-se delineando pau-
latinamente. Décadas depois de sua opção definitiva pelo teatro, surge o roman-
ce-em-cena, conceito criado por Aderbal para definir alguns de seus espetáculos, 
cuja genealogia o autor deste livro traça com apuro. Registra-se, nesse sentido, a 
experiência do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, companhia 
que expôs posições políticas claras em relação a modos de produção teatral, tendo 
exercido papel decisivo na formação de um grupo especialmente criativo de atores, 
além de ter provocado grande fascínio sobre o público carioca, entre 1989 e 1996.

No Centro de Demolição, no final dos anos 1980, surge a primeira experiên-
cia de abrir em cenas, como um livro se abre em páginas, o texto de um romance 
— A mulher carioca aos 22 anos, de João de Minas. Outros dois espetáculos — O 
que diz Molero, de Dinis Machado, e O Púcaro Búlgaro, de Campos de Carvalho, 
também analisados neste livro, retomam uma década depois a pesquisa iniciada. E 
nas três produções estão parceiros do “coletivo de afinidades”, com o qual Aderbal 
Freire-Filho não abre mão de trabalhar. Ao defrontar-se com o encenador, seja na 
plateia ou nas inúmeras “sessões” de vídeos dos espetáculos, seja nas entrevistas re-
alizadas, que também incluíram atores dos romances-em-cena, instala-se o ponto 
de vista compartilhado entre criadores e o pesquisador-artista.

Nas páginas em que analisa os espetáculos encenados por Freire-Filho em te-
atros do Rio de Janeiro, o autor realiza, com rara competência, estudos que com-
binam a análise semiológica do espaço cênico com minucioso cotejo de romances 
e textos dramatúrgicos reconstituídos a partir das gravações em vídeo. O resultado 
é o estabelecimento das gramáticas narrativas dos espetáculos e a análise, baseada 
em reconstituição a posteriori, da escrita cênica, concebida em processos intensos 
de criação com o conjunto de atores. Nesta tarefa de reconstituição arqueológica 
da dramaturgia dos espetáculos percebe-se a segurança do pesquisador em tran-
sitar da teoria literária para a teoria do teatro em busca de decifrar a teatralidade 
em estado nascente. Além disso, como diretor que é, o autor percebe o rendimento 
performativo da dramaturgia no complexo sistema de atuação do espetáculo. Des-
creve-se o material cênico e dramatúrgico para desvendar o processo de criação, 
para se refazerem movimentos, gestos e falas dos atores, para se admirar o mestre.

O estudo dos espetáculos do encenador João Brites assenta-se sobre bases di-
ferentes das que alicerçam o caso brasileiro, porque é fruto de uma viagem de pes-
quisa a Lisboa e seus arredores. Se havia bibliotecas a palmilhar, também havia de 
se compartilhar com o diretor a prática do ensino de atuação, além de se desfrutar 

didática e passa em revista uma vasta e indispensável bibliografia dos estudos de 
teatro, atenta, ainda, ao propósito de descrever os modos de desarmar o campo do 
dramático e de introduzir dois conceitos-chave: o de teatro épico e de dramaturgia 
rapsódica. A inspiração propositiva do sistema brechtiano combina-se com o mo-
saico dos modos rapsódicos de escrita encontrados por Sarrazac ao analisar a pro-
dução de textos teatrais franceses da segunda metade do século XIX. O romance 
não é visto apenas como gênero de origens e variações passíveis de descrição, mas 
também como discurso de larga inventiva, em que se abrigam não só cortes e tem-
poralidades diversas, mas também múltiplo espectro de vozes que conduz ou abre 
dispersivamente os processos de narração.

O direcionamento mais especificamente sincrônico em direção ao conjunto 
de espetáculos dirigidos por Aderbal Freire-Filho e João Brites faz o pesquisador 
armar um intrincado arcabouço de categorias teóricas, necessário para se perce-
ber as rotações conceituais que definem o teatro contemporâneo. A relação entre 
narrativa e performatividade indica que o foco da análise foi guiado para os efei-
tos cênicos decorrentes de novos investimentos no trabalho do ator, já direcionado 
tanto pelo necessário salto da palavra da página para a densidade nova do espaço, 
quanto pela substituição das noções clássicas de personagens e representação em 
prol da concepção de figuras, a serem percebidas como suportes corporais de ima-
gens sonoras e visuais.

Todo esse repertório histórico e teórico adquire utilização dinâmica quando 
o livro se aproxima dos espetáculos e do trabalho da cena. A empiria se confronta 
com o horizonte projetado. Surgem, então, novos pontos de observação e conceitos 
para a análise, desta feita desentranhados do corpus que o pesquisador tem diante 
de si. O pensamento dos espetáculos é descrito sempre acompanhado de ideias que 
os encenadores propagam em entrevistas e textos.

O conceito de edição, em suas conexões com o cinema e com o trabalho visan-
do a tornar o texto legível para publicação, ganha força operatória. Destaca-se como 
uma das vias de leitura de procedimentos diversos de produção dramatúrgica quan-
do se tem um romance que ganhará novas materialidades. No entanto, antes de se 
dedicar ao estudo de espetáculos, generosamente o autor nos fornece preciosa infor-
mação sobre cada um dos encenadores e suas trajetórias.

O leitor, de um lado ou do outro do Atlântico, conhecerá o perfil do dire-
tor Aderbal Freire-Filho que, como outros brasileiros, afasta-se de sua terra na-
tal, no Nordeste. O exílio no Rio de Janeiro se prolonga e se torna opção defini-
tiva para quem busca fazer do teatro a sua arte, atravessando fronteiras e línguas, 
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José Saramago, Gente feliz com lágrimas, de João de Melo, e Jerusalém, de Gonça-
lo M. Tavares, são submetidas a reescrituras em que sobressaem o trabalho poten-
te de criação dramatúrgica, orientado pela construção de uma visualidade sempre 
impactante por seu teor escultórico e por sua força determinante sobre as demais 
linguagens postas em cena.

No correr da pesquisa, o autor depara-se com um material documental precio-
so: os Textos de Trabalho, concebidos por João Brites para orientar todo o proces-
so de encenação. Impossível ficar indiferente às cartografias de cenas, desenhadas 
e redesenhadas algumas vezes ao longo do período em que acontece a montagem 
dos espetáculos. Lá estão as principais operações dramatúrgicas, de decisiva inter-
ferência nos romances, a fonte textual de onde se parte. Ao exercício preciso de 
cada composição escritural de Brites, corresponde o exame descritivo perspicaz 
feito pelo pesquisador, que analisa os múltiplos procedimentos dramatúrgicos re-
gistrados em quatro colunas: a primeira apresenta o texto a ser falado pelas perso-
nagens e os diálogos; a segunda inclui a descrição da ação, títulos das cenas/qua-
dros, rubricas e partitura gestual; a terceira busca apontar os efeitos pretendidos 
na cena (música, luz, projeções) e a última indica a cronologia temporal do espe-
táculo. Nada parece escapar ao estudo, que anota os modos de construção de diá-
logos, dramatúrgicos e cênicos; as vozes narrativas assumidas por personagens; a 
redação de rubricas de encenação e orientações de atuação, entre outras interven-
ções escriturais.

Tirando partido da experiência de ter acompanhado passo a passo o traba-
lho de Brites com estudantes-atores, o autor analisa a metodologia estruturada 
que tem na ideia de ator consciente, inspirada em proposições da neurociência, 
sua principal alavanca. Mas também procura levantar outros conceitos como o de 
personagem intermédio e avaliar a utilização do conceito de planos expressivos do 
ator na cena, como os de oralidade, corporalidade e interioridade. Aos poucos, re-
vela-se a prática do trabalho harmonioso da equipe de criação do coletivo, ativada 
a cada nova montagem.

Nas encenações de romances dirigidas por Brites, por conta das incisivas in-
tervenções do diretor na dramaturgia e na encenação, a obra ressurge radicalmente 
editada e subtraída de personagens e fios narrativos, como em Gente feliz com lá-
grimas; superdimensionada em seus aspectos de fábula não apenas violentamente 
visual, mas também monumentalmente musical (partitura de Jorge Salgueiro) em 
Ensaio sobre a cegueira; redirecionada, em Jerusalém, pela combinação de diferentes 
canais de recepção, quando atores e público são nivelados pelo engaço, a sobra da 

da imersão no cotidiano de criação e gestão em um grupo de teatro, O Bando, me-
recedor de incontestável reconhecimento em Portugal.

O livro ganha um novo direcionamento quando se abre para a apresentação 
da cena portuguesa contemporânea, cujos múltiplos aspectos estão sintetizados na 
precisa designação “o moderno tardio e o contemporâneo sem fronteiras”. As cha-
madas de atenção para o novíssimo trabalho de dramaturgos e encenadores, que 
convivem com a arte de grupos que se sedimentaram em décadas posteriores à Re-
volução dos Cravos, são convites para futuras travessias do oceano.

O perfil de João Brites, o encenador e diretor artístico do coletivo O Ban-
do, vai da infância vivida com simplicidade à juventude no exílio em Bruxelas, em 
tempos duríssimos da ditadura em Portugal. No retorno ao país, o artista encami-
nha-se no sentido do teatro comunitário para a infância, com abertura para a ani-
mação cultural e o propósito de reunir pessoas, adultos também, de modo a com-
partilhar histórias originárias do acervo popular e literário da língua portuguesa. 
Era tempo de recomeçar e construir laços sociais e artísticos, de fazer teatro de 
guerrilha.

A mudança, tão esperada, acerta relógios e ritmos. Para pequenos ou grandes 
públicos, as mais de cem encenações concebidas por Brites vão tomando formatos 
diversos e surpreendentes, como aquela de que participou o autor do livro, no cen-
tro de Lisboa em 2010, para comemorar os 100 anos da República em Portugal, ou 
como o tradicional Pino do Verão, na encosta do Castelo de Palmela, na vizinhança 
da sede do coletivo. Mesmo acolhendo mudanças, o grupo permanece fiel a princí-
pios éticos e artísticos de manter o coletivismo e de sempre inventar novas singulari-
dades a cada nova proposta. Um percurso historicamente acompanhado de balanços 
e manifestos, que deram origem a vários livros.

Tendo diante de si um pensador do teatro que atualiza a cada nova produ-
ção certos princípios como o de encenação como escrita e pintura tridimensional, 
o autor do livro investiga e descreve a trama de conceitos que norteia a diretiva 
criativa do encenador, sem renunciar ao encantamento com as máquinas de cena, 
dispositivos cênicos que atualizam desenhos de encenação e produzem efeitos de 
teatralidade particulares no trabalho d’ O Bando. Diante das várias máquinas de 
cena espalhadas “ao relento”, na encosta do Vale, ao fundo da sede, não se furta a 
analisar seu rendimento estético no projeto cênico de que participavam, mesmo se, 
agora, estão carcomidas pelo tempo, estranhamente integradas à paisagem.

Ao abordar três espetáculos cuja dramaturgia incorpora o texto de romances, o 
autor vai ao encontro de poéticas fortes. As narrativas de Ensaio sobre a cegueira, de 
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Prólogo

Este livro é o resultado da minha pesquisa de Doutorado, que recebeu 
o título A encenação de romances no teatro contemporâneo: Aderbal Freire-Filho (Bra-
sil) e João Brites (Portugal), e agora recebe tratamento editorial. Foi defendida na 
Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio) em março de 2012 e indicada pelo Programa ao Prêmio Capes 
de Tese 2013. O trabalho propõe um exame teórico-analítico de espetáculos con-
temporâneos que encenam romances literários e seus processos de escrita cênica, 
tendo como objetos de estudo o trabalho do brasileiro Aderbal Freire-Filho e do 
português João Brites. Investiga, portanto, um teatro de caráter narrativo e per-
formativo que toma como matéria cênico-dramatúrgica obras a priori destinadas 
à leitura individual e silenciosa, transportando-as para a linguagem verbal, sonora 
e visual do teatro, em que o ator é o eixo principal da comunicação dessa textuali-
dade com o espectador.

A matéria textual da narrativa distingue e aponta a relação do teatro contem-
porâneo com a palavra, num cenário em que a ideia de texto ampliou sua poten-
cialidade para outros sistemas de significação como a própria cena, a cenografia, 
a iluminação, a virtualidade, pois pretende torná-la ação cênica e vocal, imagem, 
sonoridade, ao saltar das páginas de um livro e eclodir em teatralidade. Parte-se 
dos conceitos de “escrita cênica”, “dramaturgia rapsódica” e “teatro narrativo-per-
formativo” para compreender procedimentos e operações de dramaturgia, atuação 
e encenação no trabalho com romances, muitas vezes não reconhecidos nem no-
meados, mas que passam pela pesquisa, experimentação em coletivos de criação e 
consequente reflexão de seus respectivos encenadores.

Sobre o corpus destinado à análise, inicialmente escolhi como objeto empíri-
co o trabalho de Aderbal Freire-Filho, consagrado encenador brasileiro com uma 
carreira de mais de 40 anos e aproximadamente 100 espetáculos e que criou a lin-
guagem do romance-em-cena, cuja proposta original é levar ao palco o texto do 
romance em sua integralidade de escrita (da primeira à última página) para ser 
falado, interpretado e encenado. A primeira investida nesse campo experimen-
tal deu-se em 1990 com a montagem de A mulher carioca aos 22 anos, romance 
de João de Minas, com seu extinto grupo Centro de Demolição e Construção do 

videira após a macega da uva ter sido concluída, que domina todo o espaço cênico, 
marcado ainda, pelo reaparecimento da matéria caligráfica do texto literário, como 
se as materialidades do texto literário e da escritura cênica encontrassem um terri-
tório comum, de plasticidade irresistível.

Diante de tanta inquietude e inteligência nas cenas contemporâneas do Bra-
sil e de Portugal, o autor não parece exausto ao término do livro. Afinal, através 
de pesquisa acadêmica, alimentou-se de referências estéticas, ampliou sua rede de 
afinidades eletivas. A tarefa foi cumprida com a firme disposição dos schollars, sem 
abrir mão da persistente disponibilidade dos intrépidos criadores do palco. Os lei-
tores e os espectadores que têm o oceano em meio podem, de fato, se alegrar com 
a arte literária e a arte teatral de seus países.


