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“Possa o vídeo ser o lago onde 

Narciso 

Seja um deus 

Que saberá também 

Ressuscitar” 

Caetano Veloso (1991) 

 

“E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória de Dona Antônia tinha sido 

reencontrada por um menino que nem era tão velho assim.”  

Mem Fox (1984, p.26) 



 

RESUMO 
 

A monografia apresenta e reflete sobre a construção da vídeo-cena “Jogo das Velhas”, 
criada pelo autor, que se propôs a investigar sobre o uso de narrativas biográficas e 
autobiográficas para a criação cênica. Os principais motes usados na criação foram 
histórias de vida das avós do autor e o universo da programação de televisão. O 
trabalho aborda ainda conceitos como os de jogo, paródia, composição dramatúrgica 
e tecnovívio. Também discute os modos da criação teatral à distância e os recursos, 
como os de edição e montagem, utilizados para torná-la possível. O autor explicita as 
relações entre vida e cena, explicando as decisões criativas que incluem atuação, 
dramaturgia e edição de vídeos. A principal metodologia deste trabalho está ligada à 
abordagem de pesquisa performativa e tem como principais referenciais Leite, 
Huizinga, Dubatti e Gaulier. 
 
Palavras-chave: Biográfico. Composição-Dramatúrgica. Jogo. Televisão. Vídeo-
Teatro. 



 

ABSTRACT 
 

The following study presents and reflects the construction of the video-scene “Jogo 
das Velhas”, created by the author, who set out to investigate the use of biographical 
and autobiographical narratives for the scenic creation. The main motives used for the 
creation were the life stories of the author's grandmothers and the universe of 
television programs. The work also addresses concepts such as the game, parody, 
dramaturgical composition and techno-living. It also discusses the possibilities of 
drama creation at a distance and its resources, such as editing, used in this study to 
make it possible. The author puts in perspective the relationship between life and 
scene, explaining the creative decisions, including acting, dramaturgy and video 
editing. The main methodology of this study is linked to the performative research 
approach and its main references are Leite, Huizinga, Dubatti and Gaulier. 
  
Keywords: Biography. Dramaturgical composition. Game. Television. Video-drama.  
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1 PILOTO 
 

 É impossível dissociar a escrita deste trabalho do panorama mundial no qual 

ele acontece. O ano é dois mil e vinte, famoso ano pandêmico e muita coisa 

aconteceu. Surgiu um novo corona vírus1, o mundo (e talvez um pouco mais o Brasil) 

entrou em estado de calamidade, deparamo-nos com uma forma totalmente nova de 

lidar com os espaços – públicos e privados - e de nos relacionarmos uns com os 

outros. Temos muito menos contato com o mundo porta afora e enquanto aguardamos 

passivos por uma solução viável, duas formas de comunicação despontam. Na 

primeira, comunicamo-nos atravancados por um pedaço de tecido que nos prende a 

boca, dois metros de distância segura e potinhos de álcool em gel. Na segunda, as 

telas surgem como alternativa viável a toda forma de interação que em uma realidade 

não tão distante - mais precisamente até março deste ano – se daria de modo 

presencial. Para (quase) tudo, existe uma alternativa online que ganhou força no ano 

pandêmico, geralmente batizada em inglês: o mercado virou ifood, o trabalho virou 

home-office, o cinema é streaming e o ensino é via moodle. Nesse contexto, decido 

realizar o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Teatro, uma área tão 

indispensavelmente presencial que não ganhou nem um nome em inglês para chamar 

de seu nessa pandemia2.  

 Desde a realização do projeto de pesquisa, o maior questionamento sempre foi 

em torno da realização virtual deste trabalho. Na parte da monografia, parecia até 

fazer sentido: já que passo o dia inteiro em casa, terei mais do que tempo de sentar e 

escrever. A preocupação maior sempre foi sobre a cena a ser apresentada - o meu 

Trabalho de Conclusão é uma pesquisa com foco no trabalho de ator. Com criação de 

dramaturgia, vídeo, edição, montagem e tudo mais que uma produção virtual caseira 

demanda, mas é um trabalho sobre criação teatral e atuação.  

 Às vezes brinco que essa pesquisa é paradoxal: um TCC em Teatro - durante 

uma pandemia - sobre como fazer um TCC em Teatro durante uma pandemia. E é de 

                                            

1  Corona vírus: segundo o Ministério da Saúde, os coronavírus pertencem a uma grande família de 
vírus que causam infecções respiratórias que podem variar de um resfriado comum a doenças mais 
graves como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SARS). 
2  Pandemia: Segundo a Organização Mundial da Saúde, pandemia é a disseminação mundial de uma 
nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se 
espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. 
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fato um pouco assim, junto com meu orientador, Carlos Mödinger, descobrimos o 

formato deste Teatro à distância em ação, com as vantagens e as desvantagens de 

tatear um terreno completamente novo. A sensação de vazio, e de “por onde 

começo?”, mas aliada a uma liberdade que só o desconhecido proporciona, a de 

inventar a própria forma de escavar. Nesta perspectiva, sinto-me inspirado pelos 

escritos do palhaço e professor francês Philippe Gaulier: 
 
Lia-se a seguinte frase nas tumbas do Egito: ”O que dizem as vozes dos mor-
tos com seus zumbidos?”. Escutem os sons antes de dizer as palavras. Eles 
vêm antes. Gosto do teatro que dá lugar as vibrações do prazer do jogo. E 
onde tudo começa? No impulso: um movimento inflamado, vivo, às vezes 
brutal. Lá vai ele! Para onde vai? Para o desconhecido. (GAULIER, 2016, p. 
94) 
 

 Quando iniciei o projeto de pesquisa, achei que queria estudar a sonoridade, 

considerava brincar com diferentes estilos musicais e ver como eles influenciavam na 

criação de uma mesma cena, pensei até em retomar os clássicos da tragédia grega e 

fazê-los transitar entre as décadas através da atmosfera musical, mas alguma coisa 

me dizia que esse não era o caminho a seguir neste momento. Essa talvez tivesse 

sido a forma como eu abordaria o TCC se o fizesse presencialmente, nos “velhos 

moldes” (não tão longínquos, ainda assim tão distantes – o que justifica o uso da 

palavra velhos), o que não é o caso.  

 Encarando a situação como ela é, me vi aqui, confinado já há alguns meses na 

casa dos meus pais, cinco anos depois de ter – oficialmente – “saído do ninho”. Do 

portão para fora, apenas as estranhas formas de comunicação anteriormente citadas: 

máscaras, telas e distância, mas do portão para dentro em contato mais estreito do 

que nunca com minhas memórias. Inerentemente obrigado a encará-las. Estar aqui 

me faz lembrar. E é a partir da percepção de que sou parte do mundo que me rodeia 

e de que não consigo, agora, dissociar-me do contexto, do ambiente e das pessoas 

com as quais me encontro, que decido o universo da pesquisa. Neste trabalho quero 

lembrar. Parafraseando o médico e cientista Ivan Antonio Izquierdo (2004, p.3): 

certamente a mente humana ou animal depende em grande parte da memória. O 

pensador italiano Norberto Bobbio, falecido neste ano, dizia que “somos aquilo que 

lembramos”. Eu costumo acrescentar “e também somos o que decidimos esquecer” 

 Decido então lembrar primeiro das minhas quatro avós, mulheres singulares 

cheias de histórias e de ensinamentos. Também lembrar do teatro, e do porquê decidi 

fazer teatro. Lembrar de me divertir e de não me levar tão a sério. Lembrar do jogo. 
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 Tomadas essas decisões, visando um resultado cênico – em vídeo - decido 

criar uma dramaturgia própria recolhendo histórias das minhas avós e dando-lhes a 

cor teatral através de noções conceituais como a de paródia e a de jogo, usando de 

recursos audiovisuais e da edição ao meu favor. Na criação, transito entre dois 

espaços, dentro e fora do televisor, jogando com os canais e alternando com 

momentos rotineiros que vivo em casa durante este processo. 

 Para embasar a minha pesquisa, recorro principalmente à Philippe Gaulier e à 

Johan Huizinga com seus escritos sobre o jogo, à Janaina Fontes Leite para os 

conceitos de biográfico e autobiográfico no teatro e à Jorge Dubatti e os encontros 

tecnoviviais. Abordarei ainda temas como a memória e a velhice, assim como a 

televisão e o seu formato. E é através destes autores e conceitos que parto em busca 

de uma nova forma de operar teatralmente, que aparentemente desafia o 

indispensável. 
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2 O COMEÇO DO FIM 
 

“Minha casa é brasileira porque é  
ponto comum de várias histórias. 

Ponto de encontro de várias etnias. 
Porque é mistura, porque tem conversa. 

Porque reflete a história do país. 
Porque quando a relação era de patrão e empregado, o patrão era 

branco e a empregada, negra. 
Porque aqui tem festa, tem ritual, 

tem gritaria. 
Porque aqui se celebra o Brasil.” 

(Exercício de escrita realizado com meu orientador no nosso sexto encontro virtual. Out./2020) 

 

  Todo começo contém em si uma certa dificuldade, tatear caminhos até 

descobrir a própria rota é sempre cansativo. Pelo menos para mim é, e começar este 

trabalho foi difícil em dobro. Sim, muito por causa da pandemia do corona vírus, do 

isolamento social, da busca por uma linguagem teatral e de todas as outras 

implicações geradas por esse momento da história mundial e blá, blá, blá. Mas egoísta 

que sou, mais difícil ainda é ter que lidar com as implicações deste trabalho: é o meu 

Trabalho de Conclusão de Curso. Estou concluindo, finalizando, encerrando – ainda 

que faltem algumas disciplinas pendentes, eu sei – um ciclo que, por si só, encerra 

vários outros macro ciclos que tornam este começo ainda mais difícil. É como se aqui 

se encerrasse o único panorama de certezas que eu tenho – com imprevistos, 

frustrações, desistências, mas lá no fundo sempre certezas – ensino fundamental, 

ensino médio, ensino superior, agora te vira. E por mais que, sim, eu acho que eu me 

viro, é sempre reconfortante – e um privilégio - saber que o “se virar” é uma opção. 

Dito isso, estou começando. Ainda que eu não saiba bem o que, e ainda que me 

queixando de ter que fazê-lo, eis o começo do começo do fim.  

 Livros, câmera, iluminação, fundo verde3, se a única certeza que eu tenho é o 

vídeo, então que comecemos por ele. Montei um estúdio improvisado. Na casa dos 

meus pais, uma das salas é utilizada pela minha mãe, educadora física, para dar aulas 

de treinamento funcional a grupos de alunas, mas desde o início do isolamento, ela 

                                            

3 Fundo verde: outro nome para a chroma key, um fundo infinito que facilita a inserção de elementos 
na edição de vídeos. A escolha da cor, geralmente verde limão, se dá porque é uma das cores menos 
presentes no dia a dia. 
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optou por não receber ninguém e eu me adonei daquele espaço, que a princípio – 

confesso – não me teve muita serventia. Eu precisava primeiro decidir o meu objeto 

de estudo.  

 A intenção dramatúrgica no projeto de pesquisa era a de criar material cênico 

a partir do convívio com meus familiares quarentenados comigo e, pensando ser esse 

o caminho que deveria seguir, cheguei a descrevê-los:  

 
quando digo casa dos meus pais, na verdade é: casa da minha mãe, Maura, 
53 anos que parecem 32, educadora física sagitariana, linda e cheia de 
energia; casa do meu irmão adolescente, Pedro, 16 anos, taurino do gênio 
forte e do crânio imenso; casa do meu dindo, Guga, apelido completamente 
incoerente com seu nome: Carlos Eduardo, capricorniano de 38 anos, 
fumante e frequentador assíduo de todas as baladas existentes no condado 
de Novo Hamburgo; casa da minha avó do coração, Lindária (ou Lindaura, 
como ela prefere) 74 anos, escorpiana que como ela mesma diz: “não deixa 
o almoço pra janta”, ou seja: é fofoqueira!; esporadicamente casa do meu pai, 
Marcelo, 52 anos, pisciano e treinador de um time de voleibol na Polônia que 
faz com que ele só esteja fisicamente aqui no inverno e no natal; e agora 
também minha casa, onde eu durmo, acordo, tenho minhas aulas do ensino 
remoto e onde por muitos dias me sentei em busca de um objeto de pesquisa 
pelo mundo afora, sem perceber que, na verdade, ele sempre esteve aqui 
(FRONCKOWIAK, 2020b).4 

 

Naturalmente, alguns imprevistos aconteceram, meu pai não pode ficar muito 

tempo por aqui, minha mãe foi visitá-lo na Polônia, meu dindo pouco ficou em casa e 

enfim, novas rotas precisaram ser traçadas e o campo de pesquisa foi se afunilando. 

A melhor personagem sempre foi a minha avó, Lindária, com seus setenta e quatro 

anos de histórias, sua língua afiada, sua desinibição e sua eloquência de dar inveja. 

E era a ela que eu sempre acabava recorrendo em busca de material para a 

dramaturgia. Ao me dar conta disso, resolvi ampliar o meu campo de memórias. 

Sou não só o primogênito de meus pais, como o primeiro neto homem de minha 

família paterna e por sete anos fui o único neto de minha família materna. Essa 

informação, além de revelar que fui inegavelmente muito mimado, justifica a 

proximidade que tive com minhas quatro avós. Sim, quatro. Além da minha avó 

paterna, Edi, e da minha avó materna, Cidinha, tive a sorte de ter mais duas mulheres 

cumprindo esse papel na minha formação, a Lin e a Dida. Desde pequeno, gosto de 

contar e encenar histórias dessas mulheres - aliás, o dito popular “quem conta um 

                                            

4 Trecho retirado do meu Projeto de Pesquisa, realizado na disciplina de Pesquisa em Teatro em 
2020/1. 
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conto, aumenta um ponto” sempre me serviu muito bem. Há quem chame de fofoca, 

e eu aceito. Mas nesse caso, é uma demonstração de afeto, pois ao contar suas 

histórias, sinto-me perpetuando a memória de quem tanto admiro. Então, por que não 

transformar essas histórias em dramaturgia da cena?  

Sendo assim, a opção por trabalhar com narrativas das minhas avós traz à cena 

um teor biográfico e, por já desconfiar desde o princípio que isso aconteceria, busquei 

Janaína Fontes Leite por referencial. Além da clássica busca etimológica que define 

biografia como: 

 

bio + graphein = vida + escrita5. 
 

Entro em um questionamento ao sugerir que, ao trabalhar com as histórias de 

vida de minhas avós perpasso memórias próprias e a forma como elas me 

atravessam. Em outras palavras, poderia este trabalho ser considerado 

autobiográfico? Recorro aos escritos de Leite: 
 

Gostaríamos de migrar a nossa atenção agora para a produção ou ainda, nos 
perguntar de que processo se trata no caso de obras que têm como ponto de 
partida um desejo de autorrepresentação. Parece existir uma diferença entre 
o discurso referencial na história, no documentário ou numa biografia onde 
as informações podem estar sujeitas a verificação de outros. No caso da 
autobiografia, o interesse reside, justamente, no fato de que o que ela nos 
conta, só o autor pode contar. (2017, p. 30) 

 

 Tenho dúvidas sobre a autoria das histórias encenadas, assim como tenho 

dúvidas sobre o teor de veracidade contido nelas. São das avós porque me contaram? 

Ou são minhas porque me marcaram? Talvez o que determina o quão “auto” é o 

biográfico deste trabalho seja a perspectiva através da qual ele é realizado e, neste 

aspecto, o autor sou eu. Sendo honesto, o ponto de partida deste trabalho não foi a 

nomenclatura utilizada para defini-lo, mas sim a busca de que a vida pudesse tomar 

forma cênica. A partir desta premissa, estudei melhor estes conceitos e descobri 

autores como Janaína Fontes Leite, que me ajudaram também a nomear, mas 

principalmente a formular a minha criação. 

Leite ressalta que é necessário inventar a forma que convém a cada 

experiência (2017, p. 17) e este foi um dos maiores desafios durante o processo. 

                                            

5 Retirada do Dicionário Michaelis, 2020. 
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Contrariando o poeta Manoel de Barros que opõe a informática à invencionática6 me 

vejo entre esses dois espaços. Buscando por uma maneira de encenar essas 

histórias, enquanto também busco pelo teatro que precisa existir em novos moldes: 

feito de casa e intermediado por telas.  

 Diversas vezes conversei com meu orientador sobre este anseio por uma 

definição, uma nomenclatura para estas condições de fazer artístico que o ano 

pandêmico nos obriga a adotar. Para falar sobre isso, encontro no professor e 

historiador Jorge Dubatti os conceitos de convívio: 
  
 Chamamos convívio ou acontecimento convivial a reunião, de corpo 

presente, sem intermediação tecnológica, de artistas, técnicos e 
espectadores em uma encruzilhada territorial cronotópica (unidade de tempo 
e espaço) cotidiana (uma sala, a rua, um bar, uma casa, etc. no tempo 
presente). (DUBATTI, 2012, p. 20). 

  

 e tecnovívio:  
 
O tecnovívio é a cultura vigente desterritorializada pela intermediação 
tecnológica. Distinguimos duas grandes formas de tecnovívio: o tecnovívio 
interativo (o telefone, o chat, as mensagens de texto, os jogos em rede, o 
Skype, etc.) e o tecnovívio monoativo, no qual não se estabelece um diálogo 
de ida e volta entre duas pessoas, mas a relação de uma ou de um grupo de 
pessoas com um objeto ou dispositivo cujo gerador se ausentou. (Id., 2012 p. 
22) 

 

 Em um recente seminário organizado pela Universidade Federal de Santa 

Maria7, já no meio da pandemia, Dubatti defende que: 

 
 A filosofia de teatro é a filosofia da práxis teatral, do acontecimento teatral. A 
base da filosofia teatral é o acontecimento, o teatro existe enquanto acontece. 
E enquanto acontece, semeia algumas características que podemos 
sintetizar com o verbo teatrar: o teatro, teatra8 (DUBATTI. Palestra: 
Acontecimiento teatral, cuerpo y convivio: representaciones de la peste 
en el teatro argentino, 2020) 

 

 E ainda que: 
 
O tecnovívio seria o encontro desterritorializado que permite a subtração da 
presença física. A experiência tecnovivial é a experiência intermediada pelas 
máquinas e pelas tecnologias que permitem a construção de um novo tipo de 
presença, a presença virtual. (Id. Acesso em 10 de dezembro de 2020) 

                                            

6 O apanhador de desperdícios (BARROS, 2006)  
7 Disponível em: https://farol.ufsm.br/transmissao/forum-de-estagios-docencia-em-teatro-2020. Acesso 
em 10 de dezembro de 2020. 
8 El teatro, teatra. Mauricio Kartun. 
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 Por mais que minha intenção com a pesquisa não seja a de definir o que é ou 

não fazer-teatral, em uma definição mais categórica, entendo o meu processo como 

um acontecimento tecnovivial que deve exclusivamente ser pensado através do 

intermédio das máquinas: câmera para gravar, computador para exibir, tela para 

assistir. Chamo-o de vídeo-teatro. 

 Contudo, muitas vezes bati na tecla de que sim, é Teatro, com T maiúsculo. 

Não porque substitui a presença, o cheiro, o calor e o evento, mas por ser a solução 

encontrada para perpetuar a arte teatral em tempos que, sem adaptação, ela se torna 

impossível. Outras vezes, compreendi que o teatro em si é insubstituível e que, sim, 

talvez ele necessite de ramificações, mas é o apego a certos elementos 

indispensáveis que o tornam Teatro. Que o Teatro é, com efeito, o contrário de nossa 

casa: é um local aonde é preciso ir. E este ir a que implica um sair de nossa casa é, 

como vamos em seguida averiguar, a própria raiz dinâmica dessa magnífica realidade 

humana que chamamos Teatro (ORTEGA Y GASSET, 1978). Mas, na maior parte do 

tempo, principalmente com o processo mais avançado, me desprendi de respostas, 

atribuí a elas certa desimportância, há Teatro no que estou fazendo e por ora isso me 

basta. 

Defino o Setup9 do meu TCC: instalo o fundo verde, o tripé, a câmera, todos os 

abajures que encontrei pela frente e crio um espaço de trabalho, mas antes de 

descrever o processo, apresento as musas desta pesquisa. 

  

                                            

9 Setup pode ser traduzido como configuração ou disposição de materiais a serem utilizados. Em sua 
utilização mais coloquial é mais utilizado no mundo da computação e das gravações para denominar o 
material adquirido e necessário para determinada criação audiovisual, ou ainda para o mundo dos 
games. (Tradução própria) 
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3 AS AVÓS 
 

Fonte: Eduardo Fronckowiak e Matheus Wobeto (2020) 
 

 Inspirado pela História de um olhar, da jornalista e escritora Eliane Brum, 

apresento as mulheres que iluminam a minha narrativa e, através do meu olhar 

suspeito, cheio de carinho e admiração, conto suas histórias. Pode ser que as datas 

se embrulhem – a memória é traiçoeira - mas através de conversas, entrevistas, cartas 

e registros, faço um panorama das vidas de quatro senhoras, protagonistas de suas 

próprias histórias, e musas da minha criação. Segundo a autora: 

 
O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos. Diminutos, invisíveis. O mundo 
é salvo pelo avesso da importância. Pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por 
um olhar. Que envolve e afaga. Abarca. Resgata. Reconhece. Salva. (BRUM, 2006, 
p. 10) 

 
3.1 EDI COGO 
 

 Edi Cogo nasceu no dia 13 de fevereiro de 1942 em Jaguari, no interior do Rio 

Grande do Sul. Seu nome completo é Edi Cogo, mas nem sempre foi assim. Naquela 

época, só eram batizadas as crianças que tinham nome de santo. Como Edi não se 

encaixa na regra, seus pais resolveram colocar como nome de batismo Edi Regina – 

a Santa protetora dos jovens, que perdeu a mãe no dia de seu nascimento. 

Figura 1 - Árvore Genealógica 
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Coincidência ou não, Edi também perdeu a mãe muito cedo, vítima de um câncer de 

esôfago quando tinha apenas nove anos. Mas a menina sempre foi bem cuidada, era 

a caçula de 10 irmãos - quando veio ao mundo já tinha até sobrinhos - e apesar da 

realidade muito humilde da família, ela relata que teve a infância feliz.  

 

Figura 2 - Edi Cogo 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 Edi Cogo chegou em Porto Alegre quando veio morar na casa de um irmão 

mais velho, Avelino Cogo, para estudar – é, ela tomou gosto pela coisa. Avelino já era 

casado, tinha filhos e morava em um apartamento pequeno, então só podia abrigá-la 

debaixo da mesa da cozinha, mas fazia o impossível para pagar os estudos de Edi no 

Colégio Bom Jesus Sevigné. Para provar a história, conta-se que ele, na época, só 

tinha dois dentes, pois havia aberto mão do tratamento dentário em prol da 

escolaridade da irmã. Foi nessa época que ela conheceu meu avô, Luiz Roberto 

Fronckowiak e eles logo se apaixonaram. Tiveram a primeira dos cinco filhos, Ângela, 

antes mesmo de se casarem – e de Edi Cogo mudar novamente seu nome, 

acrescentando Fronckowiak no final. 

 Luiz Roberto era artista, filho de pescadores de Rio Grande, um pouco mais 

velho que Edi. Logo vieram mais filhos e Edi assumiu o posto de dona de casa. O 
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dinheiro era curto e instável, às vezes conseguiam alugar uma casinha, às vezes 

passavam meses dormindo os sete – Edi, Roberto e os cinco filhos – na casa dos pais 

dele. Edi trabalhava muito, ganhava pouco, Roberto trabalhava às vezes, quando 

vinha inspiração.  

 Quando a filha mais nova, Simone, tinha por volta de 12 anos, Edi se cansou 

das traições de Roberto e decidiu dar um basta. Ela confiou na autonomia dos filhos 

e resolveu conciliar com seu trabalho a volta aos estudos. Fez supletivo e passou na 

faculdade, na FAPA, do outro lado de Porto Alegre. Edi pegava dois ônibus para ir e 

para voltar, sempre à noite, mas nunca desistiu. Ela conta que não era fácil deixar os 

filhos sozinhos, mas que ela precisava – aos quarenta e poucos anos – voltar a fazer 

a vida dela, e fez. Edi se formou, passou em concurso para trabalhar na Câmara de 

Vereadores de Porto Alegre, e conquistou uma estabilidade que nunca na vida tinha 

visto. Nem um pouco intimidada pela papelada - e agora formada - deu sequência ao 

divórcio e reconquistou seu nome de registro. Sem adição de santa nem de marido, 

voltou a ser Edi Cogo e com sete letras tem seu nome completo.  

 

3.2 GILDA GIORDANI BECKER 
 

“Minha infância! Dentro do possível da época foi boa. Tinha 4 irmãos. Uma 
brincadeira que me lembro era: lustrar o chão com um colchão. Um puxava o 
outro. Até que um dia meu irmão pisou em cima do meu braço e deslocou o 
cotovelo. Tive que engessar o braço! Ganhávamos os presentes de Natal no 
dia. Nada de festa antes. A gente levantava cedo para ver o que tinha. 
Geralmente era boneca. Lembro de uma muito bonita, com cabelo. 
Posteriormente com o falecimento de minha mãe, fui para o internato. Lá a 
rotina era rígida. Rezar antes de qualquer atividade ou refeição. Horário para 
tudo. Dormir com as galinhas! À noite inventávamos umas brincadeiras 
enquanto as freiras não viam. Levantávamos de camisola e saíamos correndo 
pelos corredores do colégio. Sempre com cuidado! Para não sermos vistas. 
Deslizávamos pelos corrimãos das escadarias! O terço muitas vezes era 
rezado no pátio do colégio, caminhando. Quando tinha quermesse no colégio 
era uma festa! Podíamos ficar até tarde da noite! Uma vez por semana 
tínhamos que levantar mais cedo para assistir missa. De manhã assistíamos 
aula, de tarde era na sala de estudos, fazer os deveres. 

Assinado: Dida.” 
(Gilda Giordani Becker, carta escrita em novembro de 2020) 

 
  

 “ 
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 Gaúcha de Sarandi, Gilda Giordani diz – em uma clara referência ao músico 

Raul Seixas - que nasceu há dez mil anos atrás10, no dia primeiro de novembro de 

1947 e não passou muito tempo em casa. Muito nova, perdeu a mãe e foi morar no 

internato, do qual ela sempre fala com entusiasmo. Cheia de irmãos, Gilda garante 

que sempre gostou de gente. Logo após a escola foi fazer magistério e em seguida 

começou a dar aulas. Gostava de ensinar, mas principalmente de estar com as 

crianças. Depois de um certo tempo almejando novos caminhos, passou em um 

concurso para trabalhar na Caixa Econômica Federal, mas fez questão de estar na 

linha de frente lidando com o público. Ela gosta de gente. E gosta de gostar de gente. 

 

Figura 3 - Gilda Giordani Becker 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

 De todas as avós, Gilda é a única que continua com seu companheiro. Aos 23 

anos conheceu João Edmundo Becker - o Tio João, o mimoso, o amorrr da vida, como 

ela gosta de dizer puxando o R. João também trabalhava em banco e juntos decidiram 

mudar-se para Novo Hamburgo e formar uma família. Tiveram dois filhos, Rafael e 

Fernando e hoje têm, oficialmente, três netos: Nicole, Rafaela e João – que ganha o 

                                            

10 SEIXAS, Raul. Eu nasci há dez mil anos atrás. Rio de Janeiro: Phillips Records, 1976. 
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nome em homenagem ao avô. Mas muito antes de se tornar uma avó no papel, Gilda 

já exercia a função.  

 Pouco após chegarem em Novo Hamburgo e expandirem a família, ela e João 

decidiram mudar-se para uma casa maior, onde residem até hoje. Essa casa é vizinha 

a de Cidinha e Lindária, que moram no terreno ao lado. Novo Hamburgo não é 

exatamente uma cidade pequena, mas no quarteirão da Duque de Caxias no bairro 

Ideal é como se fosse, todo mundo se conhece e se ajuda. Logo as famílias viraram 

amigas, mas – sem querer me gabar – tudo se estreitou quando eu nasci. Fui o 

primeiro neto de todas elas. Tão neto que todas mandaram construir entre suas casas 

pequenos portões para que eu tivesse livre acesso. E eu tinha. 

 A Gilda logo virou Dida, que era como eu conseguia chamá-la no auge do meu 

primeiro aninho. E não é que pegou? O apelido dura até hoje. E confunde. Um dia, na 

escolinha, a professora me perguntou como eu estava tão informado sobre o mundo 

da televisão, afinal eu sabia todos os atores, personagens, fofocas e enredos. Eu disse 

a ela:  

 

- Eu nem assisto tudo, sabe profe, mas é que minha amiga me conta. 

- Nossa Dudu, mas quantos anos tem essa tua amiga? 

- Ah, a Dida? Uns sessenta. 

 

 Foi a Dida também quem me ensinou a desenhar estrelas. E eu nunca esqueci. 

Um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Ela sempre foi boa com gente.  
 

3.3 LINDÁRIA DE OLIVEIRA DA SILVA 

 

 Nascida em Lucélia, no interior de São Paulo, em 24 de Outubro de 1947, 

Lindária de Oliveira tinha um irmão gêmeo, Daril. Quando os dois tinham um ano e 

quatro meses, a mãe faleceu, de parto. O pai ficou desolado, ela conta que ele chegou 

a deixar os filhos morando com as tias, sem a certeza de se iria voltar.  Mas voltou. E 

eles se reergueram. Logo ele se casou novamente com Maria, a mulher que Lindária 

chamava de mãe. E que a tinha como filha.  

 Moravam todos em Ouro Verde, perto de Dracena, uma cidadezinha bem 

pequena. Viviam uma vida muito simples com uma rotina que tornava difícil o acesso 
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à escola, de dia trabalhavam pais e filhos na roça, colhiam algodão, amendoim e café, 

mas de noite Ouro Verde – segundo ela -  fervia, a criançada brincava até cansar. É 

de lá que surgem as histórias do lobisomens e matagais assombrados que ela diz se 

lembrar muito bem. “No interior a gente vê coisa que aqui não tem”, ela conta.  

 Lindária foi crescendo e logo Ouro Verde foi ficando pequena para ela e então 

decidiu ir a São Paulo morar com uma amiga que havia se estabelecido por lá. Entre 

idas e vindas da cidadezinha para a capital, Lindária engravidou. O pai de seu filho 

era um vizinho do interior, eles namoravam e até se davam bem, mas ela ainda era 

nova e não queria ficar por lá. Convenceu seus pais a se mudarem também para São 

Paulo e, depois que o filho Luis Carlos nasceu, deixou que o criassem para que ela 

pudesse trabalhar. E ainda que tivessem contato frequente, era aos avós que ele tinha 

como pais. 

 

Figura 4 - Lindária de Oliveira da Silva 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
 Foi em São Paulo, em 1970, que Lin conheceu Cidinha, que era poucos anos 

mais velha que ela, mas já tinha três filhos. Foi a irmã de Lindária, Maria José, que as 

apresentou. Maria José trabalhava na casa de Cidinha para ajudá-la com as crianças, 

mas quando engravidou recebeu de presente de Cidinha um curso de corte e costura 
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e quis ir trabalhar na área. Indicou então a irmã, que era recém-chegada na cidade, 

para assumir o seu lugar. 

 Lindária e Cidinha se davam muito bem, então ela logo se mudou para perto, 

no Jaçanã. Cidinha era professora e foi com ela que Lindária retomou os estudos. As 

famílias foram se aproximando e a relação foi cada vez mais se estreitando. Caio, 

Cidinha e os filhos passavam muitos finais de semana com a família da Lin. As 

crianças, que cresceram com ela, a tem como uma segunda mãe. 

 Foi nos tempos do Jaçanã que Lindária conheceu seu primeiro marido. Ela 

lembra até hoje dos bailes do João, do Renato Leite e do Zé Bétio, e conta que sair 

para dançar era o que ela mais gostava de fazer. Foi em uma dessas saídas que ela 

e Arlindo se conheceram. Casaram no civil, na Igreja, foi um festão. Caio e Cidinha 

foram padrinhos e todo mundo conta sobre como o dia foi animado. O casamento em 

si não durou muito, pouco mais de um ano, mas as memórias permaneceram. 

 Em 1978, Caio recebeu uma proposta para vir trabalhar em uma fábrica em 

Novo Hamburgo. Com ele, vieram Cidinha e os filhos e veio também o marido de Maria 

José, João, que também conseguiu emprego no mesmo lugar. Lindária veio junto, 

mas logo se arrependeu da decisão e voltou para São Paulo para ficar com os pais. 

Lá na capital paulista, após um tempo ela engravidou de novo e teve o meu dindo, 

Carlos Eduardo – o Guga, não me pergunte o porquê do apelido – e quis voltar para 

o Sul, onde mora até hoje. Guga cresceu aqui e ela conta que nunca viu uma criança 

tão mimada. Pelo Caio, pela Cidinha, pela irmã, pelo cunhado, pelas sobrinhas, pelos 

filhos do coração, mas principalmente por ela mesma, que estava conseguindo, dessa 

vez, exercer a maternidade como gostaria. Em 1986, Lin perdeu o seu primeiro filho, 

Luis Carlos, assassinado. Quando isso aconteceu, ela estava em Novo Hamburgo e 

recebeu por ligação a noticia de que seu filho estava no hospital. Correu para São 

Paulo, mas não conseguiu encontrá-lo com vida.  

 Mas Lindária nunca se deixou moldar pela tristeza, reergueu-se e trouxe os 

pais, já mais velhos, para Novo Hamburgo, podendo cuidar deles de perto.  E aqui fez 

sua vida. Acostumou-se com a cidade que, de início, achava tão sem graça. Descobriu 

novos bailes, novas amizades e deixou São Paulo para trás de vez. Hoje em dia, é 

tão conhecida em Novo Hamburgo que se gaba dizendo: “eu poderia ser vereadora!”, 

mas a verdade é que ela não tem o menor interesse no cargo. No auge dos seus 73 
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anos – que nem parecem 50 – ela quer é aproveitar a vida como ela merece. E ela 

merece! 

 

3.4 MARIA APARECIDA MOREIRA DIAS FOCESI 

 

 Maria Aparecida Moreira Dias Focesi nasceu em Campinas/SP no dia 10 de 

outubro de 1940. Apelidada de Cidinha desde sempre, era a caçula da família. Quando 

nasceu, sua mãe já tinha 40 anos, idade incomum para a época, mas justificada: 

Cidinha tinha um irmão 15 anos mais velho, Armando, que com dois anos desenvolveu 

paralisia infantil e necessitava de cuidados especiais, por isso seus pais esperaram 

adquirir uma certa estabilidade para ter a segunda filha. Cidinha era filha de um 

caixeiro viajante – nome intrigante para uma profissão que eu nunca entendi bem – e 

de uma costureira de alta-costura que a tornavam a bonequinha da casa: era gola 

combinando com bolsa e sapato combinando com joia. Não há como negar que ela 

era a princesinha da família, por mais que as vezes muito sozinha, visto que seu irmão 

demandava bastante a atenção de seus pais, mas ela não se importava. Ela sabia 

que tinha um papel a cumprir: ela era a filha saudável, e o medo de que algo lhe 

acontecesse rondava seus pais, que se preocupavam – e muito – com ela. 

 Aos 15 anos, Cidinha conheceu a primeira de suas paixões. Aliás, foi seu 

primeiro amor, daqueles que ficam juntos para sempre. Era o cigarro.  

 Aos 18, Cidinha se apaixonou novamente. Ela conheceu Caio: o homem que 

viria a ser o pai de seus filhos e o qual ela acompanharia até seus últimos momentos. 

Caio era boêmio, galanteador, gostava da vida noturna e gostava de conquistar. 

Cidinha gostava de ser conquistada.  

 Ela conta que teve certeza que era o homem da vida dela desde o primeiro 

momento. Ela era linda, linda mesmo – ela até foi convidada para ser Miss Campinas, 

coisa que não agradou de forma nenhuma seu pai, que a proibiu de tocar no assunto 

novamente, e consequentemente de participar do concurso. Caio era feio, muito feio, 

mas não para ela. Ela amava o seu jeito de fazer serenatas, de levar seu irmão para 

passear e de trazer-lhe cigarros. 

 Não demorou muito para que os dois casassem, e demorou menos ainda para 

que tivessem a primeira filha. Seis meses e meio depois do casamento, para ser exato. 

Fábia nasceu prematura, com o coraçãozinho frágil. Mas nada disso importava para 
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a sociedade, que preferia se preocupar com a virgindade que Cidinha, moça de 

família, supostamente teria perdido antes do casamento. Ela sabia que não era o caso, 

mas preferia não perder seu tempo se defendendo, sua filha precisava dela. Além 

disso, pouco depois do nascimento de sua primogênita, Cidinha estava grávida 

novamente. Cláudia também nasceu prematura, mas muito saudável. A família se 

consolidava cada vez mais feliz e completa e, menos de um ano depois, Cidinha já 

estava grávida de Maura, sua terceira filha. Mas foi só quando Cidinha já estava há 

poucos dias de dar à luz que ela recebeu a notícia: Fábia, sua primogênita, não resistiu 

a uma cirurgia decisiva no coração e morreu dias antes de Maura nascer. Cidinha não 

conseguiu nem ir ao enterro.  

 

Figura 5 - Maria Aparecida Moreira Dias Focesi 

 
Fonte: Autor (2010) 

 Alguns anos depois, nasceu Fábio, primeiro filho homem, e a família logo 

resolveu se mudar para São Paulo capital. Ficaram lá por alguns anos, Cidinha até 

voltou a exercer sua profissão: a de ser professora, mas não durou muito, logo Caio 

conseguiu emprego aqui no Rio Grande do Sul e em 1978 trocaram a Cidade que 

nunca dorme pelo frio de uma cidadezinha gaúcha. 
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 Cidinha detestava o Sul, sempre detestou. Se sentia maltratada pelo povo 

daqui e não conseguia fazer amigos, mas aguentou. Ela aguentava tudo pelo Caio, 

inclusive as muitas traições. E ela sempre podia contar com sua primeira paixão, o 

cigarro a acompanhava por todo lugar. Sempre que podia ela ia visitar a família em 

São Paulo, seu coração sempre ficou por lá. 

 A vida se estabeleceu em Novo Hamburgo. Os filhos foram crescendo, a casa 

também, e Cidinha foi ficando. Até 1998. Poucos meses depois de seu primeiro neto 

nascer, Caio – com apenas 61 anos - sofreu um ataque fulminante do coração e 

faleceu. Cidinha ficou mudada, não sei nem dizer se depois disso foi feliz novamente. 

Voltou a morar em Campinas e vinha ao Sul esporadicamente para visitar. Se já 

fumava antes, começou a fumar o dobro, o triplo. Talvez em uma tentativa charmosa 

de esquecer, mas Cidinha sempre se lembrou.  

 
3.5 O QUE SE DIZ DA VELHICE? 

 
 Em uma tentativa de me distanciar, por um breve momento, do lugar de neto,   

olhei para a pesquisa com certa imparcialidade. Ao escolher falar de minhas avós, 

estou falando de quatro mulheres, velhas, brasileiras, cada uma com suas 

particularidades, mas todas com um estigma compartilhado na sociedade do nosso 

país: a invisibilidade da mulher velha.  

 A socióloga Alda Britto da Motta (2013, p. 17) diz que: “não se fala 

habitualmente em velho, por exemplo, a não ser por gozação ou crítica; por outro lado, 

quando se fala em mulher, imediatamente aflora ao pensamento a imagem das mais 

jovens ou de idades medianas”. No mesmo artigo, a autora cita a homogeneização da 

velhice: 

 
Além disso, muito da produção atual homogeneíza um sujeito social que é, 
em princípio, heterogêneo, multifacetado, plural. Nela não se encontram 
categorizações segundo o grau de idade, o gênero ou a classe social, 
principalmente se em análise articulada, nos personagens e casos 
apresentados. No entanto, a velhice é um fenômeno biossocial que não existe 
singularmente – claramente existem velhices, em formas que, mais além da 
localização etária “exata” no ciclo da vida, variam segundo as referidas 
características biológicas socialmente condicionadas, como o sexo/gênero, a 
raça/etnia e própria posição social, como grupo de idade e geração, mas, 
também, e não por último, a condição de classe (MOTTA, 1999 apud MOTTA, 
2013 p.15). 
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 Se fizermos o exercício de analisar a representação da mulher velha na 

teledramaturgia, por exemplo, enxergaremos – ainda que em uma gama mais diversa 

do que há algum tempo – uma repetição de estereótipos como o da velha sábia ou da 

avó gentil e pouco se explora temas como humor, romance e sexualidade na terceira 

idade. Segundo as pesquisadoras Gisela Castro e Maria Aparecida Baccega (2015), 

estamos experimentando uma transição no tratamento dispensado pela nossa 

teledramaturgia à velhice e ao envelhecimento, visto que a presença estereotipada do 

velho em papéis secundários hoje convive com personagens marcantes como 

protagonistas. E ainda que a transição seja notável, me parece tímida a 

desassociação da velhice aos seus já conhecidos clichês.  

 Com este trabalho, desejo trazer outro ponto de vista sobre o assunto. Minhas 

avós são sim, sábias e gentis, mas são mulheres fortes com personalidades diversas 

e aventuras grandiosas que deixariam as “vovós” da televisão de cabelo em pé. 

Quanto mais essa pesquisa avança, mais enxergo no velho o que se diz da criança – 

tem malandragem, tem ingenuidade, tem jogo. Tem também viuvez, sabedoria, 

gentileza, saudades e afins, mas essas são só algumas das facetas da velhice. No 

meu TCC, quero explorá-la por outras perspectivas.      
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4 A COR TEATRAL 
 

 O primeiro exercício deste TCC foi o de recolher histórias, e além de buscar 

nas lembranças e no arsenal de memórias com elas, adotei com cada uma das minhas 

avós um procedimento diferente. Com a Lin, que mora comigo, foi na base da 

conversa. Todo dia almoçamos e jantamos juntos e chegamos a ficar fofocando na 

mesa por horas, mas meus melhores dias em busca de material com a Lin sempre 

foram às sextas-feiras e aos sábados – os dias do golo11, como ela gosta de chamar. 

Se a Lin naturalmente já adora uma câmera - e postar vídeos no facebook contando 

seus “causos” – é quando tem vinho envolvido que fico sabendo das melhores 

peripécias. Com a Dida, minha vizinha, além das confissões trocadas através do 

portãozinho que divide nossos pátios, ela me escreveu uma carta. Com a Edi e com 

a Cidinha optei por uma pesquisa quase investigativa: fui sondando meus pais, tios e 

primos e aumentando meu banco de dados.  
 No primeiro experimento cênico, fiz um vídeo apresentando minhas avós a 

partir do meu – e só meu – ponto de vista. Para isso, escolhi quatro objetos, um para 

cada uma delas, e enquanto as apresentava, jogava alternando entre os papéis de 

narrador-contador e de avó. Para minha avó Edi, escolhi um lenço colorido, 

representativo de suas aventuras com o reiki e sua paixão pela novela Caminho das 

Índias, muito presente no seu vocabulário através de apropriações como as de Are 

Baba e Arebaguandi12 que se tornaram, em sua boca: Are Porto Alegre. Para minha 

avó Dida, escolhi um pratinho de bolo, representativo de todas às vezes em que a 

encontro no portão com alguma comidinha que quer me fazer provar. Para minha avó 

Lin, escolhi um bicho de pelúcia envolto em um pano, fazendo referência à forma como 

ela carrega seu cachorro, Nico, um pinscher, todos os dias debaixo do braço. Por 

último, escolhi para minha avó Cidinha uma cigarreira e uma bolsa combinando, 

representativas das suas duas características predominantes: fumante e sempre na 

moda. 

                                            

11 golo é o jeito minha avó Lindária se refere à bebida alcoólica. 
12 Are Baba e Arebaguandi são expressões indianas sendo Are Baba uma reclamação equivalente a 
“poxa”, “ó Deus”, “não acredito”. E Arebaguandi uma expressão equivalente a “ó meu Deus”, porém 
mais respeitosa. (PAULA MARQUES, 2010) 
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 Imitei minhas avós, sem – confesso – nenhuma verossimilhança. O fiz no fundo 

verde, o que me permitiu acrescentar informações visuais (fotos pessoais, fotos das 

cidades onde nasceram, fotos dos filhos) na edição, além de músicas e textos. Por 

algum tempo, pensei que seria esse o formato do meu vídeo, eu transitaria entre os 

papéis de avó e de contador para dar vida ao meu arsenal de histórias. Todavia, várias 

questões me deixavam desconfortável. Escrevi sobre isso no meu diário de bordo: 

 
Encontro-me, há alguns dias, em um estado apático. Cara enfiada nessa tela 
em branco de micro LEDs, nada sai e parece que nada vem. Como pode que 
de repente eu tenha esquecido todas as histórias que eu passei a vida inteira 
contando? Não, eu não esqueci, lembro de tudo, mas porque esse bloqueio? 
Tenho – aliás, o mundo tem e eu acabei de me apropriar – uma teoria de que 
esse bloqueio ao qual me refiro: a sensação de impotência, mesmo física, 
frente a uma tarefa corriqueira que sei que posso realizar, nada mais é do 
que o medo de dar vida concreta a algo que me é muito valioso. Explico: e se 
os outros acharem ridículas essas histórias que, para mim, são tão valiosas? 
E se essas histórias – de quatro mulheres das quais da somatória resulto eu 
- não entusiasmarem como me entusiasmam? Eu sei que não vão. Ou 
melhor, eu sei que não será igual. Cada um recebe como recebe e isso foge 
do meu controle (FRONCKOWIAK, [2020]a).13 

 
 O desconforto era primeiramente sobre a preciosidade que esse material tem 

para mim, mas também me preocupava muito isso de pessoalizar: estou fazendo um 

trabalho com histórias das minhas avós, contadas através de uma perspectiva própria, 

como será que isso vai chegar ao outro? Além disso, sentia um pudor muito grande 

toda vez que ia para a cena14. Ainda que assumisse a figura de narrador ou de ator 

rapsodo15, ainda era eu, Eduardo. E não que não pudesse ser, mas eu me sentia 

limitado. Nesta perspectiva, 

 
a história da autobiografia é marcada por certo desconforto por parte dos 
artistas, que muitas vezes não querem ter seus trabalhos tomados por um 
simples “testemunho”, assim como, por parte da crítica, que se pergunta o 
que legitima que uma história pessoal se imponha como obra. E ainda, 
também por parte do público, que muitas vezes se vê constrangido diante de 
uma exposição pessoal que pode beirar o narcisismo ou o confessionalismo 
terapêutico (LEITE, 2017, p.77). 

 

 Lidei com essa sensação por algumas semanas, me sentia empacado, como 

se tivesse postergando uma desistência, até que em uma das nossas orientações, 

                                            

13 Trecho retirado do meu diário de bordo, escrito em setembro de 2020. 
14 Mesmo sendo vídeo, por que não chamar de cena? 
15 Segundo Nara Keiserman, 2008, o ator rapsodo é o ator-contador ou ator narrador. Neste caso, refiro-
me a quando o ator transita entre narrar a história e encená-la.  
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meu orientador me colocou o seguinte questionamento: “como vamos colocar a cor 

teatral nesse material?” e essa pergunta, ainda que sem resposta, pareceu dar 

palavras a uma sensação até então inominável, a cor teatral. É claro, eu precisava 

conseguir me divertir com esse material, ele precisava ser mola propulsora da criação, 

não gesso. Eu precisava jogar, e como Eduardo eu não estava conseguindo. 

 

Figura 6 - Lucky 

 
Fonte: John Carroll Lynch (2016) 

 

 Algumas orientações antes de me deparar com este termo – a cor teatral, 

Carlinhos citou alguns filmes que ele achava interessantes para me ajudar no 

processo criativo, dentre eles Lucky, de John Carroll Lynch (2017). Adiei enquanto 

pude, mas a proposta de buscar essa teatralidade do meu processo por outro caminho 

me deu um ânimo. Além do mais, tive suspeita de Covid-19 e enquanto aguardava o 

resultado do teste me isolei em um quarto e – aparentemente – “tomei vergonha na 

cara”. Antes de assistir ao filme, algumas vezes já haviam surgido ideias entre meu 

orientador e eu sobre um formato televisivo da cena, um programa de fofocas, por 

exemplo. 
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 Quando – finalmente -  assisti ao filme, parece que tive um insight16 - simples 

assim. O filme ilustra a jornada de Lucky, um senhor de noventa anos que vive em 

uma cidade do deserto americano. Em uma atmosfera quase que de faroeste, Lucky 

se depara com a velhice e sua fragilidade. Arte e vida se misturam através de Harry 

Dean Staton, intérprete de Lucky, que parece enfrentar na tela os desafios de 

envelhecer fora dela, de forma que o filme sugira ser um registro biográfico. 

Ironicamente, Staton faleceu no mês de lançamento do filme, em 2017, com a mesma 

idade de seu personagem.  

 Talvez por já estar tão envolvido por esse material, talvez pela ânsia de avançar 

no processo, mas antes que eu pudesse raciocinar, o formato da minha cena já estava 

em andamento. Eu nem pensava, só anotava, gravava áudios, buscava por 

referências. Eu nem sei qual foi, no filme, o gatilho para essa pequena epifania – talvez 

a cena onde Lucky assiste a um game-show17, ou foi aquela onde ele liga para um 

amigo e conta a história de quando na infância matou um passarinho. É, acho que foi. 

Dia desses eu atropelei um passarinho e devo ter interpretado a cena como um sinal. 

Não sei ao certo, mas ali encontrei um caminho.  

 A cor teatral do meu trabalho se deu a partir de uma programação televisiva 

criada com histórias das minhas avós. Filmes, fofocas, investigações, entrevistas, 

telejornais, eu poderia jogar com tudo. E assim também me libertei do compromisso 

com a verdade e perdi o pudor da brincadeira. A partir de então, eu pude fazer o que 

eu quisesse. Eu pude jogar e encontrei em Philippe Gaulier respaldos desta afirmativa:  

 
Divirta-se convencendo alguém de que você sente alguma coisa sem 
realmente estar sentindo. O prazer de mentir dará à sua mentira ares de 
verdade. Todos acreditarão em você. O teatro vive dessa verdadeira mentira. 
Por que não sentir nada? Para dar liberdade à alegria de fingir, para que não 
seja embosteada com a verdade. Aqueles que buscam no teatro a verdade 
verdadeira, e não a da mentira, não passam de pregadores fanáticos, 
verdadeiros (e autênticos) asnos. É uma pena! A verdade acaba com o prazer 
de imaginar. (2016, p.70) 

 

                                            

16 Insight – palavra em inglês que significa clareza súbita na mente, no intelecto de um indivíduo; 
iluminação, estalo, luz. (OXFORD ENGLISH DICTIONARY, 2009) 
17 Game show é um gênero de programa de televisão onde pessoas comuns ou celebridades, em 
equipes ou não, participam numa prova que pode incluir testes de inteligência e/ou provas físicas com 
o objetivo de ganhar pontos ou prêmios. (OXFORD ENGLISH DICTIONARY, 2009) 
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 O jogo é um dos principais conceitos abordados no meu pré-projeto e utilizo-

me das palavras de Patrice Pavis para sua definição categorizada: 

 
 Em francês, a palavra jeu tem inúmeras acepções. Em teatro, ela pode ser 

aplicada à arte do ator (o que se traduz em português por atuação, 
interpretação), à própria atividade teatral, a certas práticas educacionais 
coletivas (jogo dramático) e até mesmo como denominação de um tipo de 
peça medieval. Na tradução, na maior parte do tempo mantivemos a palavra 
jogo, exceto quando foi estritamente necessário traduzi-la por atuação ou 
interpretação. (PAVIS, 1997, p. 219) 

 

 Segundo Huizinga nos é possível afirmar com segurança que “a civilização 

humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia geral de jogo. Os 

animais brincam tal como os homens” (2000, p. 5). Para essa afirmação, a 

pesquisadora Estela Vale Villegas acrescenta que o jogo é irracional como nos 

animais e também é anterior à lógica como na criança pequena, ou sagrado como nas 

sociedades tribais e ainda pode ser estético como nas artes das sociedades 

industriais. O jogo se manifesta em diversas camadas de consciência, as quais estão 

inter-relacionadas e se incluem mutuamente (2018). Reitero então que a arte do jogo 

está diretamente relacionada à criança e ainda no início deste processo escrevi sobre 

a minha experiência enquanto docente e sobre como – acima de tudo – os alunos me 

inspiraram: 
Porém, dentre todos seus significados, o que mais me atrai no jogo enquanto 
conceito é que ele sugere a brincadeira. Eu quero me divertir durante o meu 
processo, e essa talvez tenha sido a única certeza que permaneceu intacta 
desde o início. Quando penso em diversão, rememoro os meus processos 
dentro da Universidade e, dentre eles, algumas experiências despontam. A 
primeira é do PIBID, Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência, 
onde pude trabalhar com crianças e adolescentes das escolas estaduais de 
Montenegro, dando aulas de teatro algumas horas na semana. Eu estaria 
mentindo se dissesse agora que a licenciatura foi um dos motivos que me fez 
escolher a UERGS para a graduação, não foi. E por muito tempo eu pensei 
que conseguiria passar ileso aos encantos da docência, mas quando me vi 
em sala de aula com os alunos me senti extremamente vivo e pulsante 
enquanto artista. Enxergava ali um potencial criativo gigantesco com o qual, 
até hoje, sinto que temos muito o que aprender. Sempre tentei, em minhas 
aulas, fazer com que os alunos se divertissem, e se divertissem no sentido 
mais puro da palavra. Queria que eles dessem risada. Queria que por aquele 
pequeno período eles enxergassem a escola através de um olhar diferente, 
onde as regras eram outras e, por consequente, o espaço era ressignificado. 
Um lugar simbólico onde o risível pudesse substituir a autoridade. Imitávamos 
os professores, corríamos pelo pátio, gritávamos uns com os outros, 
sujávamos as roupas e as mãos e, visto de fora, aquele momento parecia um 
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caos. Mas naquela bagunça organizada existia o prazer de jogar 
(FRONCKOWIAK, 2020b).18 

 
 No meu processo como ator, não é diferente, me percebo em estado de jogo 

quando estou em contato com a criança dentro de mim. Eu sempre gostei de brincar. 

E quando anteriormente falei em liberdade, era a isso que me referia. O universo 

televisivo criado, onde posso inventar personagens – com sotaques, figurinos, 

maquiagem e tudo mais, - me distancia do compromisso da verdade e da seriedade a 

ela atrelada. Não preciso fazer jus e ser fidedigno às posturas e façanhas de minhas 

avós. O respeito, o carinho e a vontade de trabalhar com as histórias delas – também 

como forma de homenagem – permanecem intactos, mas o universo da criação se 

expande a medida em que as histórias biográficas e autobiográficas se tornam mote 

de criação e não mais resultado a ser obtido. 

 A escolha dos figurinos e adereços, que encadeou na criação das personagens, 

foi a primeira etapa da minha vídeo-cena. Muitas vezes pensei a personagem e depois 

fui atrás de um cenário, uma situação na qual ela poderia ser inserida. E somente 

após isso, eu ia busquei no meu repertório de histórias aquelas que eu pensava se 

adequarem melhor em determinada situação. Com a criação já mais avançada, como 

experimento - e também a partir da necessidade dramatúrgica - consegui fazer o 

oposto e pensar a personagem a partir da história já selecionada. Porém, ainda que o 

jogo permeie toda essa pesquisa, foi só mais para frente no meu processo que me dei 

conta de todas as formas nas quais ele aparece.  

 Desde o princípio, atrelei o jogo existente neste TCC unicamente ao meu 

trabalho de ator, praticamente ignorando todas as outras esferas participantes neste 

processo, nas quais o jogo está tão presente – ou até, em alguns momentos, mais 

presente – quanto no trabalho de ator. São essas as funções de edição, de 

composição dramatúrgica, de montagem e de direção – funções que eu defini ao longo 

do processo através de exemplos práticos.  

 Atuar para a câmera não é fácil, ressignificar esse espaço – minha casa – 

também não. Embora eu tenha tomado decisão, ainda no início do trabalho, de não 

estagnar a cena ao momento presente, ou seja, optei por não abordar diretamente a 

pandemia e o isolamento social, deixando-os presentes apenas na subjetividade da 

                                            

18 Trecho retirado do meu Projeto de Pesquisa, realizado na disciplina de Pesquisa em Teatro em 
2020/1. 
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cena, com raras menções, tais fatores ainda são uma realidade com a qual tive que 

lidar na realização da cena e fora dela. Muitas vezes me vi aqui, sozinho, em tentativa 

e erro, sabotado por desfoques de uma câmera automática ou de um som que ficou 

abafado. E regravava. E regravava. E regravava. E ainda que, em uma afirmação 

sustentada por Huizinga, eu entenda que o jogo é uma função da vida (2000) atrelo 

sempre a ele uma sensação de divertimento e de prazer que se tornava de difícil 

alcance no jogo domiciliar do ator no ano pandêmico. Esse prazer e divertimento 

surgia depois.  

 Frequentemente no meu processo, a atuação foi coadjuvante, foi uma parte – 

não principal – de algo maior. A atuação precisava existir para que a cena 

acontecesse, mas o que dava à cena a cor teatral eram os momentos em que eu 

passava escrevendo, criando, inventando, transformando em canal de televisão, 

buscando por um formato que se encaixasse. Era quando eu editava, montava, via o 

fundo verde se transformar em um palco de talk-show, conseguia uma trilha sonora 

que se encaixava com a atmosfera buscada para tal ou tal cena, ou ainda quando as 

cores eram editadas e, de repente, a mágica acontecia. A mágica era fruto do jogo. E 

o jogo era esse turbilhão de funções que, atreladas à atuação, davam vida à cena.  
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5 AS AVÓS, A TELEVISÃO E O NETO 

 

 Segundo o professor Othon Jambeiro (2001), a televisão surge no Brasil por 

volta de 1950 quando Assis Chateaubriand19 funda a TV Tupi-Difusora para ser 

exibida para os quinhentos aparelhos presentes na cidade de São Paulo, que em 

poucos meses se multiplicaram e difundiram pelo país. O formato inicial da televisão 

imitava os modelos internacionais, mas tinha aqui uma base no formato do rádio – 

como os televisores eram importados e, consequentemente, caros, a programação 

inicial era pensada exclusivamente para a elite, com atrativos para a alta sociedade 

exibindo peças de William Shakespeare e Fiódor Dostoiévski além de muito balé e 

música clássica. Até o final da década de 50, quase noventa mil televisores eram 

contabilizados no Brasil, onde fornecedores se instalaram, barateando os custos dos 

receptores televisivos. A programação já contava com, pelo menos, seis canais que, 

agora sim, eram pensados para atingir a massa.  

 Minhas avós, em uma média aritmética nada aproximada, devem ter tido 

contato com a televisão em meados da década de 60. Chuto assim pois descobri 

pesquisando que a primeira transmissão colorida nos televisores brasileiros foi em 

1972, pela TV Difusora de Porto Alegre (JAMBEIRO, 2001), que transmitiu a Festa da 

Uva de Caxias do Sul (mas bah, tchê!) e já ouvi de todas elas histórias sobre colocar 

celofane na frente dos aparelhos para variar do preto e branco. 

 Quando eu – o neto - nasci, em 1997, a televisão já ocupava cadeira cativa na 

maioria das casas brasileiras e o formato da programação se assemelhava bastante 

ao que temos até hoje, entre telenovelas e telejornais. Para situar temporalmente, 

nasci poucos meses após a exibição do capítulo final da telenovela O Rei do Gado, 

época bem diferente daquela do celofane. Mas a minha relação com a televisão só se 

estreitou alguns anos mais tarde, depois da virada de século – mais provavelmente 

em 2001. Lembro-me direitinho de quais eram os programas que me prendiam à frente 

da TV e também sei com propriedade o porquê de associar cada um deles às minhas 

avós. 

                                            

19 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o Chatô, foi membro da Academia Brasileira 
de Letras e dono de um império jornalístico no Brasil. Ele inaugurou a primeira emissora de televisão 
no país.  
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 O primeiro com certeza é o clássico programa Sitio do Picapau Amarelo 

baseado na obra homônima do escritor Monteiro Lobato, tenho a nítida memória do 

meu primeiro contato com a série de televisão. Era 12 de outubro de 2001 e eu estava 

preparado na frente da televisão um bom tempo antes da estreia da nova versão 

produzida pela Rede Globo. Desde pequeno, meus pais me contavam as histórias que 

assistiam quando crianças na versão de 1977 e minha imaginação ia longe. Lembro-

me de passar meses imaginando como seria a personagem Cuca, que eu conhecia 

como leitor, na TV e lembro ainda mais do final do primeiro capítulo, onde apenas a 

sua sombra aparecia na caverna. De lá para frente, as histórias da Turma de Pedrinho, 

Emília e Narizinho foram ganhando cada vez mais espaço em minha vida: eu tinha 

todas as revistas, todos os posters e até uma coleção de estilingues que eu não tirava 

do pescoço. Foi com o Sítio do Picapau Amarelo que eu decidi que queria atuar. Aliás, 

eu queria ser o Pedrinho e, se para isso eu precisasse então virar ator, valeria a pena. 

Foram incontáveis as vezes em que, ao fechar os olhos para fazer um pedido de 

aniversário apagando as velhinhas eu sussurrava baixinho: “Eu quero ir para o Sítio 

do Picapau Amarelo, eu quero ser o Pedrinho na televisão e eu quero ter um leão.” 

Aliás, quando trocaram os atores, minha mãe não teve a coragem de me contar e só 

deixou o Jornal NH na mesa com a reportagem comunicando a troca na capa. Era 

Natal e eu me tranquei no quarto, cortei todo o meu cabelo com uma tesourinha infantil 

e tive que limpar antes da ceia – mas valeu o protesto. Mas o que realmente marcou 

a minha paixão pela série, foi a coleção de marionetes que minha avó Cidinha mandou 

fazer em São Paulo e me trouxe de presente. Todos os personagens, até os que mal 

apareciam, tinham se tornado bonecos articulados com quatro cordinhas que eu 

pendurava nas paredes do meu quarto. Claro que eu fui crescendo e a fixação, pouco 

a pouco, diminuindo – até que chega aos dias de hoje completamente questionável 

quando me dou conta do racismo presente na obra do escravocrata Monteiro Lobato, 

que não posso deixar de comentar ao fazer menção ao Sítio do Picapau Amarelo no 

ano de 2020 – mas não posso negar que condicionou a minha relação com a televisão 

na infância.  

 Logo assistir TV foi se tornando um hábito e eu fui pegando gosto pelas 

telenovelas, duas em particular. A primeira foi O Beijo do Vampiro, novela das sete 

propositalmente voltada para o público infantojuvenil que tinha como enredo a busca 

de Duque Boris, interpretado por Tarcísio Meira, pelo seu filho perdido a fim de não 
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deixar a dinastia dos vampiros se acabar. A trama transitava entre o século XII e o 

século XXI e eu não perdia um capítulo. Aliás, às vezes eu perdia, mas a Dida e a Lin 

aprenderam a gravar a programação em fitas cassete especialmente para caso isso 

acontecesse. Meus pais nunca gostaram de novelas então era na casa de minhas 

avós que eu assistia à trama vampiresca. Nunca mais me esqueci do tema de 

abertura: Blue Moon na versão de G.E.M. 

 Mas a novela que me marcou de verdade foi outra: Celebridade de Gilberto 

Braga. Era 2003 e a rivalidade entre Maria Clara Diniz, interpretada pela atriz Malu 

Mader e Laura Prudente da Costa, interpretada pela atriz Cláudia Abreu, era o assunto 

mais comentado da teledramaturgia, batendo recordes de merchandising20 na Rede 

Globo. Mortes, heranças, traições e brigas pelo poder, cenas gravadas em Paris e 

Londres, enfim, a novela era um inegável sucesso e eu e a Dida erámos espectadores 

assíduos. Assistimos ao vivo a surra que Maria Clara deu em Laura no banheiro da 

festa, acompanhamos a prisão de Renato, mas nada disso chegava perto do 

acontecimento que marcou a minha infância enquanto telespectador. Eu tinha seis 

anos quando o maior mistério novelístico – depois da morte de Odete Roitman21, é 

claro, mas esse eu não vivenciei – aconteceu: quem matou Lineu? Aqui em Novo 

Hamburgo não se falava em outra coisa, cada um tinha o seu palpite. Na minha casa, 

chegamos a apostar um chocolate. Lin, Cidinha, Dida e Edi, todas tinham seus palpites 

– e eu também, é claro. Foram vários capítulos até que se descobrisse que a 

assassina era mesmo a grande vilã interpretada por Cláudia Abreu – que decepção! 

– mas até lá a Rede Globo atingiu quase 70 pontos de audiência nacional. Tudo bem, 

a assassina foi a personagem mais previsível, porém o percurso até essa descoberta 

foi o que realmente me marcou na novela Celebridade. Não por causa da trama, por 

causa das minhas avós. A Dida me fez conhecer absolutamente todas as revistas de 

fofoca pelas quais fiquei completamente viciado. Eu sabia tudo. Quem estava saindo 

com quem, quem iria protagonizar o quê, quem brigava com quem e até o que 

aconteceria nos capítulos seguintes das novelas globais. As idas dos meus pais ao 

mercado começaram a demorar o dobro pois tinham que esperar eu terminar de 

                                            

20 merchandising: exposição de determinada marca, produto ou serviço, através de vários meios de 
comunicação (televisão, rádio, cinema etc.) sem uma intenção publicitária declarada, com o objetivo de 
fixar sua imagem de forma subliminar (Dicionário Michaelis, 2021). 
21 Interpretada pela atriz Beatriz Segall, na novela Vale Tudo escrita por Gilberto Braga e Aguinaldo 
Silva em 1988. 
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folhear as revistas no caixa antes de irmos embora. Cidinha ainda deu um passo além: 

criou uma tabelinha com o nome de todas as personagens da trama e me deu para 

que eu levasse à escola para descobrir os palpites dos colegas – sim, eu tinha viciado 

toda a turma da primeira série naquela novela de classificação etária bem superior à 

nossa idade. Lembro-me de recolher as apostas de cada um, até da professora. 

Lembro-me também de induzir a maioria a votar na personagem da Deborah Evelyn - 

eu tinha certeza que ela tinha matado - e errei. Mas tudo valeu a pena, menos os 

pesadelos que tive por meses sonhando com o assassinato do velho Lineu.  

 

Figura 7 - Revista Tititi 

 
Fonte: Escala (2005) 

 
 Bom, para a surpresa de quase ninguém, logo subi de nível: passei de noveleiro 

para fofoqueiro. E nessa nova etapa, existia um programa perfeito para o inicio das 

tardes: o Vídeo Show. A atração cobria os bastidores da programação da Rede Globo, 

além de incluir entrevistas e quadros humorísticos com os atores mais famosos da 

nova geração. Quando tive contato com o show pela primeira vez, André Marques era 

o apresentador. Ele havia substituído Miguel Falabella após seus inúmeros anos no 

comando. A minha parte favorita era também a que eu sempre perdia: o Video Game. 

O game show comandado por Angélica entrava ao final da atração e trazia uma 

competição semanal entre duas duplas de famosos, testando seus conhecimentos 
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sobre a programação televisiva do canal. Eu estudava de tarde, então as avós 

entravam novamente em ação para gravar em fitas cassete os programas que eu 

perdia e combinávamos horários para assistirmos juntos.  

 Além das novelas e séries, foi graças às avós que me apaixonei também por 

alguns reality-shows. Os shows da vida real, como define a tradução literal, existem 

em diversos formatos, mas são mais comuns na televisão em formato competitivo. O 

primeiro reality-show com o qual tive contato, foi o Fama. Programa musical com 

formato importado da Espanha que colocava aspirantes a cantores concorrendo entre 

si. Quem adorava assisti-lo era a Cidinha. Apaixonada por música, tinha em sua casa 

um cômodo lotado de CDs de tudo quanto é tipo de música. Lembro-me bem disso, 

pois foi assistindo ao Fama com ela que conheci Clara Nunes. A participante Helen, 

de 18 anos, cantava O Mar Serenou, minha avó cantava junto e eu assistia.  
 
O mar serenou quando ela pisou na areia 
Quem samba na beira do mar é sereia 
O pescador não tem medo 
É segredo se volta ou se fica no fundo do mar 
Ao ver a morena bonita sambando 
Se explica que não vai pescar 
Deixa o mar serenar (NUNES, 1975). 

 
 

 Dias depois, fui visitá-la e encontrei o CD Meus Momentos de Clara Nunes 

separado em cima da mesa, minha avó me esperava para ouvirmos juntos. Assim 

passávamos os dias, desenhando, inventando jogos ou até não fazendo nada, sempre 

embalados pela voz da cantora mineira. 

 O outro reality-show que fez parte da minha trajetória de espectador foi o Big 

Brother Brasil (BBB). E eu sei muito bem o porquê. Até hoje aqui em casa o Big Brother 

Brasil é proibido. Arrisco dizer que “show da vida real”, muitos anos comandado pelo 

apresentador Pedro Bial, nunca teve espaço na nossa sala de estar. Cresci com pais 

muito tranquilos, que pouco me proibiam categoricamente de alguma coisa – há quem 

diga que as avós me deseducaram – mas a interdição ao Big Brother foi uma regra 

fixa no meu crescimento. Não preciso dizer muito mais, eu fiquei fissurado para 

descobrir o que tinha de tão proibido naquele programa que passava depois da novela. 

 Já havia lido sobre o reality nas minhas tradicionais revistas Ti-ti-ti com as quais 

a Dida me presenteava e ouvia também os colegas comentando na escola. Já era 

2004, eu tinha seis anos e carregava comigo a certeza de ser dono do meu próprio 
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nariz. Além do mais, eu tinha fiéis escudeiras que me ajudariam a destrinchar essa 

história do que, de fato, acontecia nesse Big Brother Brasil. E assim foi, era um dia na 

casa de cada uma. Minhas avós me ajudavam com desculpas e, com uma série de 

artimanhas das quais hoje em dia não me orgulho, enganávamos meus pais para que 

eu assistisse a todo o BBB 4. É claro que meus pais sabiam o que estava 

acontecendo, e as avós sabiam que eles sabiam, mas existia nas entrelinhas esse 

comum acordo de “finjo que te engano e tu finges que cai”. No fim das contas, o acordo 

com a minha mãe nunca foi descumprido, a audiência ao Big Brother nunca foi dada 

pela TV dela, então de certa forma estávamos todos ganhando – principalmente eu, 

que entendi mais tarde que a televisão sempre foi uma desculpa para passar mais 

tempo com minhas escudeiras. 

 A tríade avós, televisão e neto permeia toda a construção da cena deste 

trabalho, geralmente na subjetividade, mas por vezes de forma bem aparente. Além 

da narrativa criada a partir da história dessas quatro mulheres, abro espaço para a 

memória afetiva se introduzir na criação, não é à toa que Clara Nunes se faz presente 

também na cena. 
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6 O JOGO DAS VELHAS 

 
 Decidida a rota que queria traçar, parece que meu processo se transformou. As 

leituras, os filmes, os ensaios, tudo parecia fluir. A própria sala/estúdio que antes não 

me tinha muita serventia, agora passou a fazer sentido. Para contar as histórias de 

minhas avós, criei um universo televisionado, dentro do qual recorri à paródia para a 

encenação. Segundo Patrice Pavis: 
 
A paródia é uma peça ou fragmento que transforma ironicamente um texto 
preexistente, zombando dele por toda espécie de efeito cômico. A paródia 
compreende simultaneamente um texto parodiante e um texto parodiado, 
sendo os dois níveis separados por uma distância crítica marcada pela ironia. 
[...] Mais que imitação grosseira ou travestimento, a paródia exibe o objeto 
parodiado e, à sua maneira, presta-lhe homenagem. (2015, p. 278) 

  

 A paródia se dá, na cena, tanto através da recriação da programação televisiva, 

quanto da retomada das memórias das minhas avós. Para explicar o meu processo 

cênico, opto por exemplificar com algumas cenas já criadas. 

 Contrariando a primeira versão do pré-projeto, que dizia que o grande desafio 

neste trabalho seria o de como criar sozinho, para a execução destas cenas, além da 

orientação do Professor Dr. Carlos Mödinger, tive o auxilio do meu companheiro, 

Matheus Wobeto, e de duas amigas teatreiras que sempre tornam o trabalho mais 

fácil: Duda Timm e Charlene Uez. Com todos os cuidados que o isolamento exige, em 

momentos diferentes as recebi na minha casa e no universo do meu Trabalho de 

Conclusão.  

 Em termos de concepção, decidi por dois planos de atuação: no primeiro estou 

em casa assistindo televisão e em situações rotineiras; no segundo realizo a própria 

programação de televisão. Ao longo da criação fui inventando alguma terminologia 

para melhor estruturar o processo e, então, separei o roteiro da minha cena em três 

categorias principais:  

1) As cenas: quando as histórias recolhidas das minhas avós são encenadas 

dentro do universo televisivo da criação.  

2) As narrações: quando, no vídeo, estou fora da televisão, as narrações entram 

como pensamentos e memórias sem o recurso da paródia. 
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3) As cápsulas: momentos curtos que surgem dentro do universo televisivo, para 

rechear – através da paródia - essa atmosfera, sem necessariamente terem um 

vínculo com as histórias das minhas avós. 

 

 Utilizo-me do conceito de composição dramatúrgica da diretora e professora 

Patrícia Fagundes (2019) para elucidar o formato que encontrei na criação deste 

teatro em vídeo. Segundo a autora, propõe-se a noção de composição dramatúrgica 

para referir-se a essa dramaturgia textual desenvolvida durante o período de ensaios, 

que incorpora materiais de diversas fontes e envolve o corpo e suor de um trabalho 

cênico desenvolvido em colaboração (2019, p. 65) e, como já citei anteriormente, sinto 

que colaboração acontece no meu TCC ainda que eu esteja sozinho em cena. Em 

sua tese, ao descrever seu processo com o solo Boca no mundo, Mödinger acrescenta 

que “a composição dramatúrgica se deu com forte diálogo entre o trabalho cênico e a 

escrita do texto propriamente, em um vai-e-vem em que o modo de fazer a cena 

poderia mudar o que se escrevia e o que se escrevia poderia mudar o que se fazia 

em cena (2020, p. 136).” No Jogo das Velhas deste trabalho, sinto também essa 

correlação entre texto e cena. 

 Nesta perspectiva, histórias biográficas e atuação tem suas fronteiras borradas 

e evidenciadas pela frequente falta de um roteiro pré-pronto na minha maneira de 

criar. A forma como a história é contada na cena é atravessada pela atuação, pelo 

figurino, pela pós-produção na edição – o resultado final de cada cena não tinha uma 

cara desejada, ele era fruto desse jogo entre os materiais e muitas vezes tomava 

formas que eu nunca havia imaginado. Sobre a noção de composição, Fagundes 

acrescenta: 
 
Um dos princípios dessa noção de composição é justamente a bricolagem, a 
mistura de diversos referenciais que operam na geração de outra estrutura. 
Somos nossas vivências e referências, canibalizamos e reinventamos 
perspectivas e procedimentos evidenciados no campo da arte em tempos de 
reciclagem, remixagem, sample, releituras. A bricolagem assume a 
possibilidade de incorporar elementos diversos, fragmentos de textos de 
diferentes origens e formatos, desenvolver polifonias, apropriações (2019, p. 
67) 
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 O termo bricolagem tem sua origem na língua francesa – bricolage, e define 

basicamente um proceder manual e autônomo, um “faça você mesmo”22, termo que 

me agrada à medida que o sinto abrangente da minha forma de criar o Jogo das 

Velhas. Faço eu mesmo, invento o meu artesanato, a dramaturgia é criada em 

processo. 

 Através de exemplos, relato a criação e os desafios enfrentados no seu 

andamento: 

 

6.1 APRENDENDO A JOGAR 

 

Figura 8 - Fofoco 

Fonte: Autor (2020) 

 
 Quando ainda estávamos na busca pelo formato que tomaria a vídeo-cena, 

uma das primeiras ideias foi a de criar um programa de fofocas, no qual as histórias 

contadas seriam aquelas recolhidas das minhas avós. O apresentador deste talk-show 

foi intitulado pelo meu orientador de Fofoco e deveria ter sua energia inspirada em 

                                            

22 bricolage: atividade manual e autônoma, geralmente feita em casa. (LAROUSSE, 2008 – Tradução 
própria). 
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meus momentos de bisbilhotice com minhas avós, principalmente Lin e Dida, com as 

quais exerço essa atividade com louvor.  

 Logo a ideia foi se expandindo e o programa do Fofoco tornou-se mais um 

dentro da extensa programação que eu planejava, mas mantinha um ar de 

primogênito. Ainda que ele possa passar desapercebido no vídeo final, visto que não 

tem tanto tempo de tela quanto outras figuras, a cena do Fofoco foi a primeira criada 

por mim com a intenção de estar na montagem. Todos os experimentos de vídeo 

anteriores fugiam à concepção que eu, neste momento, idealizava, mas o Fofoco não.  

 Foi quando recebi a visita da minha amiga Duda Timm que a figura23 começou 

a ganhar vida, mas antes de explicar os procedimentos para a criação, preciso 

enumerar algumas questões que precisei ter em mente ao longo de todo o processo. 

A maioria das cenas deste trabalho foram gravadas no fundo verde (chroma key) e 

isso gera implicações exclusivas a esse formato. Uma delas é a de que a cor verde é 

uma cor proibida. Pouquíssimas vezes pude utilizar figurinos, maquiagens ou 

acessórios verdes no decorrer das gravações deste TCC e a explicação é muito 

simples: a cor do fundo e a cor dos elementos não podem se mesclar na edição de 

vídeo.  

 Neste processo tecnovivial, ou vídeo-teatral, estive lidando diretamente com 

máquinas e elas são categóricas. Faço um exercício de comparação: ao pensarmos, 

por exemplo, em uma peça teatral que ocorre de forma presencial em um espaço 

propício – se tenho um conflito de cores entre luz e figurino, converso com o iluminador 

e podemos trocar o spot. Com a máquina não tem conversa, se minha camiseta é 

verde e o pano de fundo também, ela reconhece a camiseta como fundo e não tem 

como convencê-la do contrário. A partir daí, qualquer mudança que eu faço no fundo, 

como adicionar uma imagem (ver Figura 8), também é aplicada na camiseta.  

 Ao pensarmos ainda no intermédio da câmera, tive que lembrar de carregar 

sua bateria todos os dias antes de gravar e muitas vezes perdi tempo por isso. Na 

cena que intitulo de O lado oculto (explicar um pouco a cena), por exemplo, a bateria 

da câmera acabou no meio da gravação e eu precisava que ela fosse realizada em 

sequência. Resultado: tive que gravar tudo de novo desde o início, perdendo duas 

                                            

23 Segundo Pavis (2015, p. 167), a figura é o aspecto e o comportamento de uma pessoa [...] e assim 
como o papel e o tipo, reagrupa um conjunto de traços distintivos bastante genéricos.  
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horas de trabalho já realizado. Outras cenas perdi por desfoque de imagem, por erros 

no cartão de memória e também (e principalmente) por causa da captação de som.  

 A sala que estou utilizando como estúdio de gravação não tem muita saída de 

ar e, por isso, gera muito eco, o que fez com que muitos vídeos ficassem com o áudio 

abafado. A própria cena Programa do Fofoco foi uma delas, o áudio abafou e tive que 

dublar a mim mesmo para a apresentação na pré-banca. A solução para os problemas 

de áudio só foi resolvida com a compra de um microfone de lapela24 que tive que 

incorporar a todas as cenas de estúdio. A lapela pode ser facilmente percebida em 

cenas como a dos jurados no reality-show musical. 

 Por outro lado, no teatro realizado por meio de vídeo nos moldes do meu 

trabalho, pude errar quantas vezes eu quisesse com a chance de começar de novo 

sem que o espectador perceba os erros no resultado final, já que posso retirá-los na 

edição – possibilidade que não existe no formato presencial ou no ao vivo.  

 Voltando ao Fofoco, sob o olhar da Duda Timm fui experimentando 

possibilidades corporais e vocais, tentando jogar com a ideia de “como eu sou quando 

estou fofocando com minhas avós?”. No jogo do ator, percebi-me muito influenciado 

por figuras características da televisão brasileira, como os apresentadores Nelson 

Rubens e Sílvio Santos, e isso acabou afetando a minha criação. Nesse universo, criei 

um pequeno slogan que seria dito pelo apresentador: “o galo cantou/ a avó acordou/ 

não vá tomar chá/ seu tio já caiu do sofá/ sem demora/ que hora é agora? / é a hora 

dele/ ele não é louco/ ele só ouve demais/ ele é o Fo-fo-co!”, registramos alguns vídeos 

e só reencontrei a figura na tela do computador, onde ela de fato ganhou vida. O fundo 

verde transformou-se em um estúdio televisivo, adicionei trilha, criei uma vinheta e o 

Fofoco ganhou até um nome completo - Afonso Fontes Corrêa – que, entre sílabas, 

forma o seu apelido.  

 Depois da pré-banca, a minha vontade era a de expandir a participação do 

Fofoco, mas o que lhe faltava era uma história das avós para que ele pudesse contar, 

pois parecia que nesse quebra-cabeças onde eu associava as histórias às figuras, ele 

nunca tinha vez. Testei diversas possibilidades, mas nunca parecia dar certo. Guardei 

esta ideia e dei seguimento ao processo.  

                                            

24 O microfone de lapela é um captador de áudio menor e mais discreto que, por ser posicionado mais 
perto da boca, reduz ruídos externos e facilita a gravação de voz 
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 Foi só na reta final do meu trabalho que descobri o real lugar do Fofoco na 

composição dramatúrgica. Ainda que subjetivamente, de uma perspectiva totalmente 

afetiva por ter dado inicio à minha criação, a figura do Fofoco me ajuda a amarrar os 

dois planos de atuação – dentro e fora da televisão – e por isso resolvo retomá-lo para 

o encerramento da vídeo-cena, em um plano sequência que transita entre os dois 

universos e dá fechamento à dramaturgia. 
 

 

Figura 9 - O jornalista 

 
Fonte: Autor (2020) 
 
 
 25Enquanto ainda morava em São Paulo, Lindária resolveu ir ao baile de 

sexta com sua amiga Maria Magra. Maria Gorda, da rua de cima, não pôde ir 

junto daquela vez. A noite prometia chuva, mas ninguém era de açúcar naquela 

época. Equiparam-se e foram. Dançaram a noite toda, tomaram umas - afinal era 

dia do golo - e resolveram voltar para casa, de ônibus, como sempre.  

                                            

25 Minha opção por este outro tipo de fonte se dá para ressaltar que estes são trechos relacionados 
aos textos da dramaturgia. É a escrita da história que inspirou a cena e que não necessariamente é o 
texto falado. 
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 Esperavam na parada sozinhas, mas não demorou muito o ônibus chegou, 

vazio. Tudo bem, afinal já era alta madrugada e elas não iriam ficar esperando 

na rua. Cumprimentaram o motorista e foram passar a catraca. Lindária foi a 

primeira, mas foi só chegando no fundo do ônibus que reparou que estava 

caminhando sozinha. O cobrador tinha trancado Maria Magra, queria namorá-

la. E ousou dizê-lo em voz alta. Percebe-se desde já que ele não sabia com quem 

estava se metendo. 

 Maria Magra era fiiiiiiina, mas não era frouxa, Lindária muito menos. E 

tomadas de coragem e sede de justiça, as duas armaram-se com seus guarda-

chuvas. 

 A partir deste momento a história se embola: é catraca pulada, guarda-

chuvada, motorista no meio, olho roxo e porta aberta. Sim, no meio da surra a 

porta do ônibus se abriu, como um sinal divino que diz a Lindária e Maria Magra: 

“eu vim ajudá-las!”  

 Foi então que, com toda a destreza e destemor - que só se encontra em 

uma mulher em situação de perigo dentro de um ônibus na madrugada 

brasileira - que Lindária gritou: “Motorista, você vai parar esse ônibus agora e 

Maria Magra fica aqui que eu já volto”. E em um pulo desce pela porta de trás e 

reaparece na porta da frente, agora sem guarda-chuva, mas sim com dois 

pedaços de pau. 

 Aí já viu, a surra que as duas deram nos dois desavisados à luz do sol 

nascente foi tanta que só acabou depois que elas se certificaram que todos os 

óculos estivessem quebrados e que do chão eles não se levantariam tão cedo...  

 Mas aí deu pena, né... 

 “Precisava tanto?” as justiceiras se perguntaram.  

 Para a sequência as versões se embolam. Eu só sei que teve telefonema da 

delegacia para o advogado e que tudo terminou com os dois homens na cadeia. E 

Lindária, Maria Magra, o advogado, e os policiais juntos, cheios de pena daqueles 

fiapos de motorista e cobrador que restaram, surrados e apreendidos. O resto é 

história. 

  
 Ao contrário do Fofoco, a cena O Depoimento surge de um lugar totalmente 

biográfico. O fragmento textual acima é uma das minhas primeiras escritas em busca 
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da transcrição de histórias das minhas avós. A história em questão aconteceu há uns 

quarenta e poucos anos, com a Lin, e eu a ouço desde muito pequeno, sempre um 

pouco distorcida da sua versão anterior – parece que assim é a memória.  

 Encontro no livro infantil da autora Mem Fox, Guilherme Augusto Araújo 

Fernandes, um trecho que ilustra a minha afirmação sobre a memória: 

 
- O que é uma memória? – Perguntou Guilherme Augusto. 
Ele vivia fazendo perguntas. 
- É algo de que você se lembre – respondeu o pai. 
Mas Guilherme Augusto queria saber mais; então, ele procurou a Sra. Silvano 
que tocava piano. 
- O que é uma memória? – perguntou. 
- Algo quente, meu filho, algo quente. 
Ele procurou o Sr. Cervantes que lhe contava histórias arrepiantes. 
- O que é uma memória? – perguntou. 
- Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. 
Ele procurou o Sr. Possante que tinha voz de gigante. 
- O que é uma memória? – perguntou. 
- Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. 
(FOX, 1984, p. 8-12). 

 

 Por ser uma das histórias mais recheadas de detalhes dentro das que eu 

recolhi, resolvi separá-la em duas cenas. A primeira é a manchete de um telejornal, 

onde com uma certa formalidade um jornalista lê um teleprompter26 e anuncia o 

depoimento do caso. A segunda parte é o depoimento em si, no qual jogando com os 

efeitos de edição, desfoco a imagem da câmera e a voz da testemunha, parodiando 

programas jornalísticos de televisão. Buscando uma melhor qualidade do material, 

utilizei programas como Final Cut Pro e Adobe Photoshop na montagem do vídeo, 

adicionando trilha e elementos imagéticos que enriquecem a atmosfera.  

 Ainda que a história contada pelo jornalista e reiterada no depoimento tenha 

um desfecho satisfatório e um tom humorístico, é importante ressaltar que o “namorar” 

da história configura assédio, e que a atitude de Lin e Maria Magra foi o jeito que elas 

encontraram de se defenderem, em um Brasil ainda sem Lei Maria da Penha27. 

 Com relação ao formato, descobri na manchete jornalística uma grande 

vantagem: através dela, posso introduzir o assunto da cena de forma rápida e clara, 

                                            

26 Teleprompter é um equipamento acoplado às câmaras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo 
apresentador. É a forma mais eficiente de exibir textos para apresentadores, especialmente em 
segmentos longos. 
27 Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13827.htm>. Acesso em 14 de janeiro de 
2021. 
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fazendo com que o espectador logo capte o assunto e se conecte com a narrativa. 

Essa era uma das maiores dificuldades em criar dentro do universo televisivo: no 

decorrer do trabalho, fui percebendo que para possibilitar o jogo entre os canais, existe 

um dinamismo ininterrupto que exige agilidade e no qual tenho que transmitir algumas 

informações muito rápido. Com a manchete, através da figura do jornalista consigo 

compactar diversas informações na fala – o jornalista fala rápido e claro – e na tela – 

com elementos adicionados na edição como a notícia anunciada em uma faixa. Por 

isso, o Jornalista é a única figura que conta duas histórias diferentes ao longo da 

vídeo-cena. 

 A segunda cena que se inicia com uma manchete jornalística é a da 

correspondente internacional Mônica Flores, uma repórter uruguaia que conta da sua 

busca por uma senhora foragida de um retiro espiritual. 

 

Figura 10 - Mônica Flores, antes e depois 

 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
 A narrativa da cena surge de uma história bem simples que aconteceu com 

minha avó Edi. Ela já há alguns anos frequenta um retiro espiritual em Aurora, no 

Uruguai, para praticar reiki28 e meditação. Porém, não é de hoje que existe um boato 

                                            

28 O reiki é uma forma de medicina alternativa baseada em pseudociência.  
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na família de que, em uma de suas primeiras vezes no local, minha avó foi convidada 

a se retirar porque não conseguia ficar quieta. Acredito que nunca tenha passado de 

um disse-me-disse muito enfeitado, mas a verdade é que essa história sempre me 

rendeu boas risadas. O que também sempre acontece em Aurora é a tradicional visita 

ao Pomar de Nossa Senhora, onde as participantes do retiro – Edi inclusive – podem 

colher laranjas consideradas sagradas. Minha avó sempre é generosa em sua colheita 

e volta para o Brasil cheia de laranjas na sacola para presentear aos familiares. Cada 

um acha a sua laranja a partir do nome escrito com caneta em letras garrafais na 

casca da fruta. 

 Foi juntando essas duas anedotas que comecei a criar a cena em questão. Sem 

um texto previamente estruturado, criei essa correspondente internacional, Mônica 

Flores, que tem seu nome inspirado na máscara florida que optei por usar. Em 

seguida, fui a campo improvisar experimentando vozes e trejeitos da repórter. O 

campo em questão é uma parte do pátio aqui de casa que estava em reforma na 

época e que me pareceu um bom local para jogar com o estereótipo de Uruguai, um 

lugar mais despojado. 

 Na primeira versão da cena, Mônica Flores – com um portunhol29 carregado - 

estava em Aurora investigando o sumiço das laranjas do Pomar de Nossa Senhora e 

havia recebido informações de que a suspeita era uma senhora, expulsa de um retiro 

espiritual na cidade, que roubara as laranjas como forma de se vingar. Nesta versão, 

não havia ainda manchete jornalística e Mônica aparecia em cena sozinha. Na pré-

banca, me foi apontado que a história se perdia e que a personagem estava um tom 

acima das outras cenas – ou seja, a atuação estava desmedida. Conversando com 

meu orientador, chegamos a conclusão de que faltava jogar – eu estava tão 

preocupado em criar e gravar e produzir que esquecia de um dos princípios 

fundamentais do jogo segundo Huizinga (2000): a sua essência irracional. Villegas 

(2018) ainda sugere que o melhor termo para o jogo não é tratá-lo como irracional, 

mas como suprarracional, ou para além do racional. Quer dizer, o jogo não depende 

da racionalidade, ainda que possa usar da racionalidade para existir. Pensando nisso, 

busquei trabalhar a cena novamente. 

                                            

29 portunhol: na linguagem coloquial, significa uma mistura do espanhol com o português.  
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 Na segunda versão, Mônica Flores tem sua cena introduzida pela manchete 

jornalística e surge com bem menos sotaque do que da vez anterior, mas o que a tira 

de sua zona de conforto e me coloca – enquanto ator – para jogar é o fato de que, 

pela primeira vez em todo este trabalho, chamei alguém para contracenar comigo. 

Convidei minha avó Lindária a encarnar a personagem fugitiva e, mais do que isso, 

pedi-lhe que me atacasse com inúmeras laranjas que separamos em um balde. 

Trabalhamos a caracterização, ensaiamos uma vez e estávamos prontos. Do meio 

para o final da cena, foi chuva de laranjas na repórter e uma perseguição digna do 

Fantástico30. A situação, por envolver outra pessoa, faz com que eu perca o controle 

absoluto sobre a cena – não depende mais só de mim, e isso é ótimo, porque gera 

em mim uma certa instabilidade que me deixa alerta, me permite jogar.  

 

Figura 11 - O Mafioso de Dracena 

 
Fonte: Autor (2020) 
 

                                            

30 Fantástico: programa de televisão brasileiro apresentado aos domingos pela Rede Globo. 
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 A cena O Mafioso de Dracena se deu a partir de uma necessidade de criação 

e da sensação de que estava com pouco material para a encenação. Junto a Charlene 

Uez, resolvemos fazer uma entrevista com minha avó Lindária – que acabou sendo a 

mais requisitada das quatro avós por estar no mesmo espaço que eu. Eu lembrava 

vagamente das histórias de terror que ela me contava quando pequeno e comecei a 

questioná-la sobre as mesmas.  

 
 Interior de Ouro Verde, perto de Dracena/SP. Cidade de cafezais, quem 

tinha carro era milionário. Um dia eu estava em casa e veio uma luz do meio do 

cafezal. Era o farol de um carro. Na verdade, de longe nem se via o carro, só o 

farol. Foi só quando, junto com mais cinco pessoas, eu resolvi me aproximar que 

eu vi que era um fusca preto. Sem ninguém dentro. Um fusca com o farol aceso 

e mais nada. Até que ele sumiu. 

 Outra vez, perto de casa, tinha um homem grandão muito branco, que 

sempre por volta das 23 horas caminhava pela cidade. Todo mundo comentava 

que ele era lobisomem. Um dia, alguém foi ao baile e disse que encontrou com ele 

e seus dentes estavam sujos de sangue. Meu único contato com ele foi quando 

resolvi dormir na casa de uma amiga e por volta das onze e meia da noite 

escutamos um barulho. Fomos espiar pela fresta da porta e vimos um homem 

gigante, muito, muito peludo. Quando no dia seguinte contei ao meu pai, que era 

boiadeiro e por isso sempre dormia fora, ele me disse para ter cuidado, pois ele 

também já havia visto a criatura.  

 
 Para a criação da cena em vídeo, pedi a Charlene que me propusesse um 

desafio. Criasse uma personagem e uma atmosfera com as quais eu teria que jogar a 

contação desta história. A proposta dela foi a seguinte: um mafioso que emboscou 

seu maior inimigo e agora o recebe em um porão e conta-lhe anedotas antes de, 

finalmente, assassiná-lo. Pois bem, montei uma estrutura em um depósito no meu 

quintal, fiz guaraná de uísque, enchi as bochechas de algodão e fomos experimentar 

– ainda que de chinelos, visto que alguns dias antes dessa escrita quebrei três dedos 

do meu pé, o que me impossibilitou por algum tempo de andar descalço e de usar 

sapatos. 
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 Apesar dos desafios com a iluminação e a captação de imagem e som, 

conseguimos criar, através da pós-produção de vídeo, uma atmosfera cinematográfica 

que parodia um formato conhecido dos filmes de ação. Após a apresentação na pré-

banca, tive a sensação de que a cena estava muito parada. Três minutos de câmera 

parada pode não parecer muito, mas no jogo da montagem, que surge quando – no 

programa de edição - coloco uma cena junto com as outras, o Mafioso de Dracena 

parecia durar uma eternidade. Buscando solucionar esta questão, recorri ao fundo 

verde e criei imagens que se sobrepõem à cena já existente. Nessas imagens, tento 

ilustrar o que o texto do Mafioso diz nas entrelinhas, ainda em uma tentativa 

sanguinária de parodiar os filmes de ação, o que acabou deixando a cena mais 

dinâmica. 

 Ao passo que todas essas cenas se desenrolam no vídeo final, elas são 

interrompidas por pequenos momentos que chamo de cápsulas. As cápsulas podem 

ser paródias de comerciais, trechos de programas de TV reconhecidos ou ainda 

clichês da programação, e mesmo que elas não contenham uma dramaturgia baseada 

nas histórias das minhas avós, as cápsulas sempre se relacionam de alguma forma 

com as descobertas do processo. Por exemplo, escolho parodiar uma propaganda de 

cigarro visto que ele é um elemento recorrente na minha escrita. Também crio 

inspirado por momentos pontuais, como as eleições municipais e o aumento 

significativo de pessoas na rua na época do Natal – ambas as situações aconteceram 

no período deste trabalho.  

 As cápsulas também ajudam a contextualizar o universo televiso, como por 

exemplo na cena onde parodio o clássico programa de entrevistas De frente com Gabi 

da apresentadora Marília Gabriela, ou quando apareço falando inglês com a célebre 

legenda amarela traduzindo as palavras. De qualquer forma, as cápsulas surgiram em 

sua grande maioria através de impulsos que me levaram diretamente a gravar e me 

proporcionaram muita liberdade em todas as formas de jogar – inclusive na edição e 

na montagem. Ao exercer as funções de editor e montador, percebi que as cápsulas 

funcionavam como transições entre as atmosferas das cenas, proporcionando 

quebras que me auxiliavam a dar andamento na narrativa.  
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6.2 DO OUTRO LADO DA TELA 

 
Figura 12 - Da folha ao filtro 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

 
 “Eu gosto de lembrar assim ó, quando a gente morava no 

interior, tinha muita coisa que hoje em dia não tem.”   
(Lindária de Oliveira, 2020) 

 

 É com essas palavras que se inicia a cena da caixa e, pela primeira vez neste 

trabalho, ouve-se uma voz que não é a minha. A narradora é minha avó, Lindária, que 

responde a duas perguntas: “o que é lembrar?” e “o que é ser avó?”, enquanto a 

câmera filma uma caixa de madeira que contém folhas, grãos e pó de café. O vídeo 

em questão é registro de um trabalho realizado a quatro mãos – as dela e as minhas 

- para o componente curricular de Tridimensional II31, que eu reaproveito no TCC a fim 

                                            

31 Componente curricular do curso de Graduação em Artes Visuais: Licenciatura (UERGS), ministrada 
pela professora Mariana Silva da Silva, que estou cursando como disciplina eletiva.  
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de iniciar uma discussão que considero importante, mas que, confesso, tenho dúvidas 

sobre como abordar.  

 A verdade é que este trabalho é uma grande homenagem para minhas avós e 

surge da vontade de retribuir um sentimento que sempre me foi proporcionado por 

elas: o de se sentir importante. Não que eu acredite que a recíproca não seja 

retribuída, pelo contrário, mas acredito que fazendo-as reviver suas histórias através 

de um olhar admirador, de um olhar de neto, eu possa ajudar a resgatar um 

protagonismo que por vezes se perde na velhice. Quem cuida tanto dos outros, às 

vezes se esquece de olhar para si. E ainda que seja nesse maluco universo televisivo 

criado para a cena deste trabalho, com personagens fictícias, figurinos excêntricos e 

malabarismos de edição, gosto da ideia de que minhas avós se enxerguem como 

sujeitos dessas histórias. São delas e elas sabem que são. 

  Sendo assim, desde o início do processo me deparei com uma importante 

questão. Minha avó Lindária é negra, e eu não posso - também enquanto branco, mas 

principalmente enquanto neto – não refletir em como isso atravessa suas histórias, 

sua biografia e, consequentemente, este trabalho. Admito que me deparei com um nó 

e foram muitas as discussões que tive com meu orientador, também branco, sobre 

como proceder, sobre abordar ou não abordar a questão na cena, falar ou não falar 

sobre racismo. Tentei algumas vezes conversar diretamente com minha avó sobre o 

assunto, mas o fato é que essa preocupação, essa necessidade de tratar das 

desigualdades sociais e não as ignorar, muito provocada pela academia, não chega 

para a minha avó da mesma forma como chega para mim, para o meu orientador, 

para a banca, para os meus colegas brancos, todos favorecidos por um sistema 

desigual que privilegia pela cor. E já que ocupo um lugar que me permite ter a voz 

ouvida, é também meu dever não me calar. Estou falando sobre minhas avós e uma 

delas é negra, negra em um dos estados considerados dos mais racistas do país, 

negra em um país que tem a sua estrutura fundada no racismo. 

 O Brasil tem sua raiz na colonização e escravização de negros e indígenas, e 

muitas casas, inclusive a minha, são reflexo dessa estrutura calcada nas 

desigualdades raciais. Quando existiram aqui patrão e empregada, o patrão era 

branco e a empregada, negra. E ainda que a relação da Cidinha e da Lin sempre tenha 

envolvido afeto, ainda que a relação de trabalho tenha acabado há quase trinta anos, 

ainda que as duas se consideravam irmãs, ainda que minha mãe e meus tios tenham 
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na Lin uma segunda mãe e ainda que ela seja – e é - minha avó, é impossível negar 

que a origem dessa estrutura familiar é racista e muito anterior à cada um de nós. A 

filósofa Djamila Ribeiro (2019) aborda essa questão de forma muito didática: 

 
O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, 
fazer um debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e 
começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas 
consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando 
economicamente por toda a história a população branca, ao passo que a 
negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e a 
distribuição de riquezas. É importante lembrar que, apesar de a Constituição 
do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os 
cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras escravizadas. A 
cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, 
inclusive a negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a 
posses e rendimentos, justamente para dificultar aos libertos o acesso à 
educação. [...] Quando estudamos história do Brasil, vemos como esses e 
outros dispositivos legais, estabelecidos durante e após a escravidão, 
contribuem para a manutenção da mentalidade “casa-grande e senzala” no 
país em que, nas senzalas e nos quartos de empregada, a cor foi e é negra. 
(p.9-11) 

  

 

 Ao trazer à tona a discussão, não estou colocando em questão os valores 

morais dos meus avós. Assisti esses dias à palestra performativa Racismo e 

branquitude – tutorial básico em 40 min do PPGAC da UFRGS32 onde foi dito que 

mais do que ser sobre valores morais, o racismo é, na verdade, sobre a estratégia de 

sobrevivência do poder sistêmico e que por isso é necessário que reconheçamos o 

nosso próprio racismo, nós, pessoas brancas, que somos diariamente privilegiados 

por ele. O racismo é uma invenção branca. 

 Na perspectiva deste trabalho, tento abordar o assunto como uma forma de 

respeito à identidade da minha avó Lindária, que é a grande responsável por esse 

caráter biográfico da pesquisa. É através do convívio com ela, principalmente no 

isolamento social, que decido o tema do meu TCC. É a partir das histórias dela que, 

em um primeiro momento, decido criar e somente depois expando o universo para 

abarcar histórias das minhas outras avós. É ela a avó com quem convivo diariamente, 

é com ela meus tragos do final de semana, meus domingos na piscina e minhas tardes 

                                            

32 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Y63dm0P0hp8&feature=youtu.be (Acesso em 4 
de janeiro de 2020) 
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assistindo Casos de Família e Balanço Geral33. E é impossível que ao falar dela eu 

ignore a sua cor. 

 Ainda assim, foi muito difícil chegar em uma decisão sobre a abordagem a ser 

feita neste trabalho. Ao mesmo tempo que não quero ignorar a questão racial, não 

quero me equivocar e nem tomar o lugar de “branco bonzinho e consciente” como 

quem se vitimiza ou autopromove. Pensando no lugar da branquitude crítica, segundo 

o professor e pesquisador Lourenço Cardoso aquela pertencente ao indivíduo ou 

grupo de brancos que desaprovam “publicamente” o racismo (2017), tento descobrir 

uma forma coerente de me colocar sobre esse assunto, que emerge em mim mais 

forte conforme o processo do trabalho avança e eu me vejo travado com medo de 

abordá-lo.  

 Foi só no final de dezembro que mostrei ao meu orientador o vídeo que acabou 

indo para a cena. O registro, agora adaptado ao formato televisivo, surgiu da proposta 

da Profa. Dra. Mariana Silva da Silva de que cada aluno criasse livremente uma caixa. 

Era início de outubro e eu ainda não conhecia ninguém da turma de Tridimensional II, 

estava inseguro, até meio atrasado quanto à realização do primeiro trabalho do 

semestre e pedi ajuda a Lin. Perguntei a ela se tinha uma caixa que eu pudesse utilizar 

para um trabalho e também se ela poderia responder às duas perguntas que eu tinha 

pré-estabelecido como mote. Para minha surpresa, ela me emprestou uma caixa de 

marchetaria, feita pelo meu tio, onde ela havia colado três imagens: uma foto dela, 

uma foto minha e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a santa, negra, 

padroeira do Brasil, de quem minha avó é fielmente devota.  

 Ao responder às perguntas sobre lembrar e sobre ser avó, Lin me pega de 

surpresa ao associar a memória ao pezinho de café que ela tem no quintal, associação 

que nos coloca diretamente em ação, ao acharmos uma boa ideia transformar o café, 

em suas diferentes formas, no material da criação. Intitulei nossa caixa de: um desvio 

pelo saguão das memórias34 de minha avó, conduzido pelo ciclo do café – da folha ao 

filtro e gravei o vídeo, colocando sua resposta como uma narração.  

 A nossa criação material logo foi desmontada, reaproveitamos os grãos, 

jogamos o filtro fora, e a caixa voltou a ser caixa. De forma muito mais rápida do que 

                                            

33 Programas de televisão, respectivamente do SBT e da Rede Record, que minha avó assiste todas 
as tardes. 
34 Saguão da memória é uma expressão que roubo de Philippe Gaulier (2016, p.94) 
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pode parecer relatado por aqui e minha avó talvez nem se lembre assim com tanto 

carinho do nosso momento criativo que por um momento fugiu até a mim. É só 

quando, dois meses depois, tenho contato com ele de novo, que o percebo diferente. 

Ao contar, mesmo que brevemente, a sua história, as palavras da minha avó 

abrangem muito mais do que seu significado. E nas entrelinhas ela diz tudo.  

 Com relação ao Jogo das Velhas, eu tinha noção de que esse material trazia 

um tom diferente, mas busquei por elementos que me ajudassem a encaixá-lo no todo. 

Sem mexer na essência do vídeo, crio um logotipo para o canal que transmite A Caixa 

atribuindo-lhe o caráter televisivo que é tão evidenciado - através de outros elementos 

como ritmo e trilha – presente nos outros canais. 

 
Figura 13 - Nancy, a tartaruga 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
 Quando eu era pequeno, minha avó me deu uma tartaruga. Eu chamei ela 

de Nancy. A Nancy era pequena e vivia em um aquário. Não, na verdade era um 

potinho de sorvete cheio de água que eu chamava de aquário. A Nancy vivia de 

folhas de alface e de minhoca. E ela passeava, às vezes ela saía, devagarzinho, e 

essa era a vida dela. Eu me lembro do dia em que a Nancy saiu do potinho e foi 

devagarzinho até a grama. Era um gramadão. Aí ela cavou um buraquinho na 

terra, e cavou... e cavou... e cavou... e essa foi a última vez que a gente se viu. 
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 Acredito que esse pequeno conto - se é que posso chamar assim - sintetiza 

bem a atmosfera que pretendo criar com o que denominei, na composição 

dramatúrgica, de narração. Contei essa memória pela primeira vez na disciplina de 

Atuação Teatral II, no início de 2019, quando críamos o espetáculo Distrópikus: não 

há do que se arrepender sob orientação do professor Carlos Mödinger. Foi também 

sugestão dele que eu retomasse essa escrita na criação atual. Nos dois momentos, a 

mesma história acaba tomando rumos bem diferentes. Em Distrópikus, o tom 

humorístico da encenação e a contracenação com os colegas transportam para outro 

lugar o que é, neste TCC, contado sobre um tom nostálgico. 

 Em alguns momentos da encenação, desligo a televisão e apareço em 

situações rotineiras que geram como que uma suspensão no frenético universo 

televisivo. Momentos nos quais pretendo que a reflexão biográfica se afunile para uma 

autorreflexão, uma autobiografia.  

 No início do processo, assisti à Masterclass35: Documento, memória e 

autobiografia na cena contemporânea36 de Janaína Fontes Leite, na qual ela disse 

que realizar um trabalho autobiográfico é também se permitir descobrir o que eu não 

sei sobre mim. E talvez essa suspensão surja nesse sentido de descoberta, do que 

eu encontrei de mim neste processo.  

 Nesta perspectiva, revisito meus escritos e encontro neles alguns desabafos. 

Este material não faria sentido, para mim, sendo encaixado no universo rápido e 

paródico da televisão e, ao mesmo tempo, é um material que sinto necessário na 

narrativa da vídeo-cena. É nesse momento, fora da TV, que deixo transparecer qual 

é a motivação por trás dessa programação frenética e compartilho um pouco do 

contexto no qual esse trabalho foi criado. Dentro da minha terminologia criada, é nas 

narrações que me vejo exposto e ao mesmo tempo me vejo confrontado a abordar os 

assuntos mais difíceis que rondam as narrativas e que eu, confesso, evito ao máximo.  

 A morte da minha avó Cidinha é um desses assuntos dos quais eu gostaria de 

fugir, mas que, ao escolher trabalhar com narrativas biográficas, me obrigo a 

enfrentar. Leite (2017) denomina como momentos de exceção essas experiências 

extremas da vida de um indivíduo que se convertem em matéria artística. 

 

                                            

35 Masterclass – termo em inglês, referente à uma aula magna, geralmente em moldes virtuais. 
36 Na Programação do 27o Festival Porto Alegre Em Cena, 2020. 
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Figura 14 - A morte 

 
Fonte: Autor (2020) 
 
 Nesta perspectiva, transcrevo alguns escritos de exceção que transformo em 

momentos de narração na composição dramatúrgica. 

 
 No dia desta escrita, teria sido aniversário da minha avó Cidinha. Maria 

Aparecida Moreira Dias Focesi nasceu no dia 10 do 10 de 1940 e em 2020 ela 

faria 80 anos. Lembro-me bem do aniversário de 70. Eu tinha 13 anos, era o neto 

primeiro, escrevi uma carta, fiz uma montagem no PowerPoint, imprimi e colei 

na geladeira. Não tenho mais esse registro impresso, mas tenho essa memória. 

Depois do almoço, quando todo mundo já tinha cantado parabéns, eu li a carta 

em voz alta – porque eu sempre fui aparecido – e ela chorava. Eu chorava com 

ela. Aliás eu sempre digo que desde que minha avó se foi eu esqueci como chora. 

Por vezes é claro que dá vontade, que o peito aperta, que a voz embarga, mas 

chorar copiosamente, aquele choro que deixa lágrima escorrendo até o pescoço 

e baba por tudo... esse choro eu não me lembro de ter chorado. Como se a fonte 

tivesse secado naquele 28 de setembro de 2012. Como quando chove em um só 

dia o que está planejado pra meses... Não sei, talvez tenha sido uma enchente 

pessoal. Gastou.  

 Lembro-me também de quando, no meio do processo deste TCC, um 

grande amigo me ligou aos prantos. O pai dele, que acaba de terminar um 
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tratamento contra o câncer descobriu que é reincidente. O câncer, essa praga 

sem rosto e nem cura que chega sem a gente ver e faz um estrago danado. 

Receber uma noticia dessas me fez pensar nessa coisa de consolar ao outro. 

Dizer palavras bonitas que talvez reconfortem, mas que, no fundo, nós mesmos 

não queríamos ouvir. “Dá tempo ao tempo, a medicina hoje em dia está tão 

avançada...” que ódio! Ódio de ter que dizer isso, ódio de reconhecer que disse, 

ódio do câncer e de tudo que ele tira da gente. Ainda no início de 2020, no dia 

primeiro de abril, o câncer me tirou uma amiga, a Laura. E eu acho importante 

dizer o nome dela porque acredito que ela gostaria de se ver lembrada, aqui, 

nesse vídeo (quase que) dentro da Universidade, no meu trabalho de conclusão 

desse curso que iniciei com ela. Acho que a Laura ia gostar de ser lembrada aqui, 

exatamente como ela era aqui, nesse espaço – ainda que virtual -  da UERGS, que 

eu sei que ela gostava tanto de frequentar, mas que infelizmente não pôde. Quero 

lembrar da Laura aqui, até por quê a lembrança é um dos bens que o câncer não 

nos tira.  

 Mas tem bens que o câncer nos tira, né? Foi também o câncer que há pouco 

mais de oito anos me tirou uma avó.  

 Aliás, talvez eu culpe o câncer por coisas demais. As vezes ele age sozinho, 

mas ele também tem seus fiéis escudeiros. Um deles a gente conhece bem, o tal 

do cigarro. Minha avó Cidinha fumava muito... 

 O velório foi atípico. Foi um dia cheio de acontecimentos, e sim, teve muito 

choro, muita tristeza e aquele primeiro contato com a saudade que a gente sabe 

que vai ser eterna, mas não só. Quando Lindária, que compartilhou a vida com 

Cidinha desde que as duas tinham vinte e poucos anos, percebeu que a roupa 

escolhida para a “passagem” não era a que a falecida tinha previamente 

selecionado, lavado e separado, ficou completamente irritada. Minha avó 

Cidinha sabia que iria falecer e não contou da leucemia para ninguém além da 

Lin. Cidinha queria ser enterrada com o último vestido que meu avô tinha lhe 

dado antes de partir em 1998. Ela já tinha decidido como seria o reencontro no 

plano de cima e tinha deixado tudo preparado no plano de baixo. Foi quando a 

Lin, estarrecida com a escolha errada do figurino, embrulhou o vestido desejado 

em uma sacola e, antes de ir embora do velório, colocou-o no fundo do caixão e 
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disse para Cidinha: “Não se preocupa, minha amiga, tem tempo, você se troca no 

caminho. 

 

 Tento, na cena, transmitir a delicadeza com a qual esse material me toca. É 

neste fragmento de vídeo que, em memória de minha avó, retomo Clara Nunes - que 

canta pelo mar e embala a criação, do mesmo jeito que embalava as minhas tardes 

de infância compartilhadas com a Cidinha.  

 Ainda que a o material biográfico seja abarcado por toda a vídeo-cena, é nos 

momentos de narração que o sinto mais evidenciado. O quanto há de vida do lado de 

fora da tela? 

 

6.3 MANOBRAS DA CRIAÇÃO 

 
 A programação televisiva do Jogo das Velhas abrange ainda diversas cenas, 

cápsulas e narrações que complementam o universo criado, mas que se encaixam 

dentro dos modos de criação explicados até aqui. Cada vídeo é resultado de um 

equilíbrio entre atuação, edição e dramaturgia adaptado conforme a necessidade da 

cena em questão, mas fronteiras de cada função se misturam. Nas cenas Telenovela 

e O lado oculto, conforme roteiro na página 65, por exemplo, precisei trabalhar o jogo 

do ator pensado para a edição visto que, no resultado final, estou contracenando 

comigo mesmo através de duas personagens diferentes e o efeito dessa construção 

só surge no vídeo. Para conseguir certa verossimilhança, o formato escolhido implicou 

em marcações e repetições que limitavam, sobretudo, a minha movimentação, que 

precisava ficar fidedigna no jogo das duas personagens da mesma cena. A fim de 

atingir o resultado almejado, precisei pedir ao Matheus Wobeto que atuasse como 

dublê de corpo – o que pode ser visto na cena Telenovela no único momento que as 

personagens dividem a tela. Ele aparece de costas, com figurino completo, mas sem 

mostrar o rosto, já que nossas estaturas parecidas possibilitam essa manobra. 

 Como essa, várias outras manobras foram sendo descobertas e incorporadas 

ao longo da extensa programação criada no Jogo das Velhas, que tem o seu formato 

possibilitado pela somatória de todas as funções que precisei assumir e pelo auxílio 

de quem vivenciou tudo isso comigo. Assim como o jogo do ator é indispensável, sem 

o jogo da edição, da dramaturgia, do olhar da orientação e da operação do material, 
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a vídeo-cena deste trabalho não seria possível. É só porque cada peça estava em seu 

lugar – em ação consigo e com todas as outras – que, no final deste processo, o Jogo 

das Velhas pode estrear.  

 Para dar ideia, ainda que sumária, das diferentes matérias que compõem a 

dramaturgia da minha vídeo-cena, incluo a seguir um roteiro parcial da criação, ainda 

em processo. 

 
ROTEIRO 

Jogo das Velhas 
 

ABERTURA – LIGANDO A TV 

1 – Cápsula: O MÉDICO; 

2 – Cena: HORA DO FOFOCO; 

3 – Cápsula: I HAVE A CONFESSION TO MAKE; 

4 – Cena: O DEPOIMENTO; 

5 – Cápsula: MARILIA GABRIELA; 

6 – Narração: A TARTARUGA NANCY; 

7 – Cena: O MAFIOSO DE DRACENA; 

8 – Cápsula: PROPAGANDA DO VIDENTE; 

9 – Cena: SUSAN (parte 1); 

10 – Cápsula: YOU’RE DEAD; 

11 – Cena: A CAIXA – O CICLO DO CAFÉ; 

12 – Cápsula: SEM SINAL; 

13 – Cena: SUSAN (parte 2); 

14 – Cápsula: METEOROLOGIA; 

15 – Narração: AS AVÓS, A TELEVISÃO E O NETO; 

16 – Cena: O LADO OCULTO; 

17 – Cápsula: A FAZENDA; 

18 – Cena: TELENOVELA; 

19 – Cápsula: PORQUE A VIDA É AGORA; 

20 – Cápsula: PROPAGANDA DE CIGARRO; 

21 – Narração: A MORTE; 

22 – Cena: MÔNICA FLORES; 
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23 – Cápsula: ABERTURA – SENHORA DO DESTINO; 

24 – Narração: O FIM. 
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7 O ÚLTIMO CAPÍTULO 
 
 Na história da teledramaturgia, o último capítulo é aquele onde tudo se amarra. 

É o capítulo dos casamentos e das realizações, é quando os arcos se cumprem e o 

ciclo se fecha. Retomando minhas referências, é quando em O Beijo do Vampiro, Bóris 

reencontra seu filho, quando nos reality-shows alguém ganha o prêmio final e, 

principalmente, quando em Celebridade se descobre quem matou Lineu – o que faz 

com que eu retome o meu caderninho de apostas e me frustre vendo que só quem 

acertou foi um colega que nem era tão meu amigo assim.  

 Eu não sei ao certo quais são, neste trabalho, as considerações finais, mas sei 

que aqui algo se encerra. E ainda que não seja um grande mistério como aquele que 

a personagem de Cláudia Abreu guardava a sete chaves, a conclusão do Jogo das 

Velhas também me revela um bocado.  

 Quando iniciei este TCC, não tinha muitas certezas sobre os rumos que ele 

tomaria. Sabia que as circunstâncias mundiais demandavam uma cena feita por meio 

de vídeo, sabia da minha vontade de homenagear as quatro avós e tinha uma ideia 

sobre quais autores me ajudariam neste processo. Todo o resto surgiu depois. 

 Surgiu depois a necessidade de dar nome a esse Teatro feito de casa, e 

questionar esse nome, e renomear. E investigar se é ou não é Teatro. E não descobrir. 

E me contentar com o fato de que algumas perguntas ficam sem resposta. 

 Surgiram depois as diferentes formas de coletar material sobre as avós. E as 

infinitas ligações. E as conversas regadas a vinho tinto nos finais de semana, e em 

alguns dias de semana também. E a busca desenfreada por fotos e cartas e outros 

tipos de registro. E as frustrações. E a saudade.  

 Surgiu depois a vontade de abarcar todas essas histórias em um outro 

universo. E então optar pela televisão. E investigar a programação. E descobrir como 

criar canais e só então criá-los E revisitar as memórias de infância. E a Cuca. E o 

Pedrinho. E a Angélica e até o Pedro Bial. 

 Surgiu depois também a descoberta de que o jogo do ator é parte de um todo. 

E de que os novos formatos de operar exigem de mim outras funções. E descobrir 

quais são essas novas funções. E descobrir como realizá-las. E só então realizá-las.  
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 E as novidades. E as dificuldades. E as nomenclaturas. E a escrita – ah, a 

escrita. E as respostas das perguntas que geram novas perguntas e, assim, me levam 

em busca de mais respostas. E tudo de novo.  

 Acredito que este trabalho exista em processo e a partir do processo. A 

pesquisa em Artes ocupa um lugar diferente daquele que geralmente se associa à 

palavra pesquisa. A professora Marilia Velardi define: 

 
Talvez o lugar da pesquisa em Artes na universidade não seja garantido pela 
capacidade de encontro de verdades científicas, generalizações ou 
mudanças de paradigmas. Talvez seja o resgate de uma vocação de não ser 
como os outros, de não querer aquele mesmo lugar, rompendo radicalmente, 
elevando às últimas consequências (e assumindo-as) o agir/pensar/fazer de 
outros modos; (2015, p.101). 

  

 Encontro, na pesquisa em Artes, uma impossibilidade de dissociar o sujeito da 

obra, o meu objeto de estudo faz parte de mim. Eu não o decifro com uma distância 

impessoal de análise sobre o que ele é. Eu o descubro, e me descubro através dele. 

Penso, de certa forma, que eu não escolhi o meu objeto de pesquisa, eu o identifiquei 

buscando em mim as minhas vontades latentes. Havia algo no meu interior, reflexo 

da minha relação com o mundo, pedindo para vir à margem. 

 Neste trabalho, emergiu a relação com as avós e tudo foi se moldando para 

abarcá-la. Foi em processo que me deparei com a dor e a delícia de trabalhar na 

criação de cenas com material de vida e que me dei conta de que, neste TCC, as 

divisas entre o biográfico e o autobiográfico são turvas. Retomo o que eu disse: ao 

escolher falar de minhas avós, expando o olhar para a minha relação com elas e me 

relaciono com suas histórias de tal forma que elas acabam também sendo minhas. 

Culpo o afeto do neto que há em mim.  

 
Narramos nossas vidas e ideias de nós como função de performarmos uma 
imagem de nós mesmos e daquilo que chamamos de nosso passado. Trata-
se da imagem de algo ausente. [...] Mas narramos também para não 
esquecer. Para não deixar que esqueçam.  (LEITE, 2017, p.9) 

  

 É o afeto quem confere a cena o ar de verdade. Não a verdade nua e crua, 

factual, mas a verdade sustentada na relação que o autor estabelece com a história. 

A verdade que pode envolver um quê de mentira, de esquecimento, de deformação, 

mas que permanece autêntica em sua enunciação (LEITE, 2011). Repito: a memória 
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é traiçoeira – ela tem o poder de nos lembrar do que queremos esquecer e vice-versa. 

Neste trabalho, também joguei com a memória. 

 Sustento a afirmação de que este trabalho é autobiográfico pelo desconforto 

em lidar com as histórias escolhidas. Existe um pudor gerado pela exposição e eu me 

senti exposto. Demorei a conseguir recolher, estruturar e jogar com o material. Percebi 

que o tom humorístico do formato televisivo encontrado me auxiliava nestas horas de 

bloqueio, mas percebi também que o humor não daria conta de tudo, que a paródia, 

às vezes, não seria bem-vinda e tive que descobrir novas nuances. E dentro das 

nuances também tive que fazer escolhas. E por vezes tive que abrir mão de algumas 

histórias, que precisam de outro universo para existir.  

 Uma das minhas maiores preocupações era não atrelar às minhas avós os 

clichês atribuídos a velhice. Quis diversificar a narrativa, explorar a velhice por outra 

perspectiva. E acho que consegui. As figuras e os diversos canais criados permitiram 

que eu desse outra forma às histórias escolhidas, diferente do que teria sido se eu 

tivesse continuado com a ideia de ter como personagens as próprias avós. A sensação 

do início teria continuado, eu me sentiria preso, com medos e limites muito mais 

acentuados. Ao dissociar as narrativas das avós, pude trabalhá-las com certa 

irreverência, sem precisar me ater aos seus trejeitos e particularidades.  

 Ficcionando as histórias, além de expandir a gama da criação, também 

consegui relacioná-las com o espectador que, ao assistir, poderá se conectar com as 

situações relatadas de forma mais direta, sem ficar pensando: “são as avós do 

Eduardo”.  São histórias, histórias de humor, de terror, de superação, de vingança, de 

vida, de morte – histórias de todos nós. Com isso, não estou refutando de que minhas 

avós são, sim, os sujeitos de suas histórias. São, e fico cheio de orgulho de pensar 

nisso, mas, na criação deste TCC as narrativas tomaram outras proporções. Retomo 

novamente as cenas: Susan foi inspirada pela minha avó Edi e relata um episódio de 

sua infância – no Jogo das Velhas, a história é contada no universo de um reality-

show musical, mas não acredito que ela perca sua essência. 

 A principal metodologia deste trabalho está ligada à abordagem de pesquisa 

performativa (HASEMAN, 2015), com enfoque na criação artística e no trabalho do 

ator. Porém, afirmei várias vezes nesta monografia que o jogo do ator é coadjuvante 

à criação deste TCC e sinto a necessidade de me explicar. O jogo do ator, com todas 

as instâncias que lhe envolvem, foi parte fundamental deste trabalho. A questão é, 
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que no formato encontrado, por mim e pelo meu orientador, de fazer teatro em vídeo, 

o jogo do ator necessitava de outros elementos para existir. Eu não conseguiria dar o 

aspecto desejado às cenas sem o trabalho de edição e de montagem e sem as trilhas, 

sem os cenários, sem os elementos gráficos, o jogo do ator talvez não despontasse. 

Ao mesmo tempo, o formato proporcionou diversidade ao jogo do ator, visto que tive 

que transitar por diversas linguagens nesta programação inventada. Um telejornal é 

diferente de uma telenovela, um reality-show é diferente de um filme de ação e tudo 

isso é muito diferente da vida como ela é.  

 As histórias de vida, aliás, transitam por todo esse trabalho, ainda que em 

aparições indiretas – nas músicas, nos figurinos, nos elementos. Clara Nunes, o 

cigarro e até os elementos que escolhi para apresentar as avós na primeira vez que 

experimentei o vídeo, compõem essa encenação que tem sua base nas memórias.  

 Base que se expande, mas que se mantém fiel à origem, fazendo com que eu 

percebesse relações nas minúcias. Quando a televisão surgiu neste trabalho, ela 

apareceu apenas como um material externo que me ajudou a compor. Mas, ao longo 

da criação, percebi que ela tinha tudo a ver com o que já estava em jogo. Foi em uma 

orientação de dezembro que me dei conta de que a televisão sempre compôs uma 

tríade na minha relação com as avós. E que nos aproximava. E que me fazia lembrar 

delas. Desta forma, ela estava em jogo muito antes de eu percebê-la como parte deste 

todo. A televisão também é memória.  

 Escrevo esta monografia relatando a engenharia da criação, que mistura 

biografia, teatro, vídeo e televisão. Uma criação que é transpassada por autores que 

me ajudaram a construir um universo de retalhos e a nomear as etapas do processo. 

Biografia. Autobiografia. Pandemia. Jogo. Tecnovívio. Composição-dramatúrgica. 

Velhice. Clichê. Paródia. Edição. Montagem. Fundo Verde. Microfone de lapela. 

Teleprompter. Memória. Exceção. Racismo. Vida. Morte. Avó. Neto. Televisão. Teatro. 

Sempre Teatro. Ainda que vídeo, Teatro. 

 Ao contrário do que eu imaginei lá no início, escrever não foi mais fácil pelo 

tempo em casa que o isolamento social exige. A escrita impõe que se reconheça e se 

lide com o que se relata. A escrita, como parte do jogo da criação, envolve emoção, 

envolve afeto. Lidar com as emoções que se afloraram nesse contato direto com as 

histórias de vida de minhas avós não foi fácil e muitas vezes me paralisou. O que as 

histórias escolhidas revelam de mim?  
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 Bom, este último capítulo não pertence a nenhuma telenovela, e ainda que eu 

gostaria de ter resposta para tudo, certas perguntas precisam ficar em aberto para 

que o ciclo da pesquisa em Artes possa continuar em movimento. E, ao final deste 

trabalho – que, sendo pesquisa em Artes, não acaba quando termina – posso dizer 

que o Jogo das Velhas foi, entre escolhas e imposições, descobrindo a sua forma de 

existir. E carrega a palavra jogo em seu nome porque foi jogando que se tornou 

possível. Jogando com as circunstâncias impostas pelo mundo pandêmico, jogando 

com o Teatro, jogando com o vídeo, jogando com a vida. E carrega a palavra Velhas 

porque é a partir delas que tudo se cria. Elas, que me ajudam a ressignificar este 

termo e pluralizar a velhice. Elas, minhas avós, Edi, Gilda, Lindária e Maria Aparecida. 

Este trabalho é um reencontro com o neto que fui e que sou, mas que é evidenciado 

agora como nunca antes. 
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