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RESUMO 
 
 

Por meio de performances teatrais que provocam risos, choros, divagações, instabilidades, 

desconforto naqueles que delas partilham, a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz traz para o 

concreto muitas das concepções ditadas pelo pensador, ator e dramaturgo Antonin Artaud. 

Imbuídos da intenção de uma (re)criação artística que problematize os fatos, dados e relações 

sociais e que seja capaz de “tocar a vida”, esses atores e ativistas políticos promovem o teatro de 

vivência, acionam uma comunhão com a platéia e assim possibilitam o intercâmbio entre a arte e o 

cotidiano. 

Através da etnografia do teatro de vivência “Aos que virão depois de Nós – Kassandra in 

Process – A criação do Horror” verifica-se a presença do trágico e da crueldade artaudiana, e um 

diálogo profícuo com as teorias do ritual e da performance dos antropólogos Victor Turner e 

Richard Schechner. Kassandra in Process, é uma performance cultural que também se apresenta 

como um drama social: um processo ritual devido a abordagem e disseminação do tema da peça por 

moldes artaudianos. Provoca a reflexão e a reflexividade aos moldes de Schechner e como “teatro 

ritual” apresentado - como uma totalidade ritual - traz a tona um conflito que se tornou o mote 

discursivo e teórico de Artaud: a necessidade de experimentar um mundo repleto de vida. 

 

Palavras chaves: Teatro Ritual, Kassandra in Process, dramas sociais, performance. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

Pelo fato de ser integrante durante quatro anos do Grupo de Teatro Amador do Colégio 

Estadual do Paraná – GRUTA-CEP, passei a freqüentar mais ativamente os espaços cênicos e a 

conhecer, mesmo que de maneira insuficiente, as pesquisas cênicas nas quais os grupos se 

envolviam. Sempre objetivava a possibilidade de fazer, de atuar ou presenciar uma produção que de 

alguma maneira me fizesse repensar o cotidiano. E, ao assistir a uma peça de teatro de rua intitulada 

o “Amargo Santo da Purificação” da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, vivenciei e 

assimilei a sensação de desestruturação, um verdadeiro abalo consciencional, perante atitudes 

cotidianoas permeadas de estagnação; conclui que meus ideais já eram há muito tempo colocados 

em prática.  

No mesmo período que assisti tal apresentação, fazia a disciplina de Antropologia e Teatro 

ministrada pela professora dra Selma Baptista na graduação de Ciências Sociais pela Universidade 

Federal do Paraná, e então vislumbrei a idéia de dissertar sobre tal prática teatral sob a ótica da 

Antopologia. Entretanto, na época a idéia não estava suficientemente madura; tracei outros 

caminhos de possibilidade de dissertações (na linha da Antropologia Teatral e Literária), até que 

com uma bagagem de leituras mais densa e um impulso de minha orientadora para o voo, ocorreu a 

possibilidade de desenvolver um estudo antropológico sobre o feitio teatral desse grupo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A “Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz” é um grupo de enfoque artístico que surgiu na 

cidade de Porto Alegre-RS, em 31 de março de 1978 – dentro de um contexto de final de ditadura 

militar brasileira. A Data de criação do grupo faz uma alusão direta aos eventos ocorridos em 31 de 

março de 1964 e que culminou no golpe militar de 1º de abril deste mesmo ano; seus primeiros 

integrantes foram Paulo Flores, Rafael Baião e Julio Zanotta.1  

Desde a sua criação, o grupo desejava um fazer teatral diferente daquele que foi sempre 

produzido no cenário artístico gaúcho, o dito teatro comercial e sem nenhum tipo de reflexão tanto 

para os atores quanto para os espectadores; o Ói Nóis ambicionava a busca de um teatro que tocasse 

na vida, como um “duplo da existência.” 2 

A Tribo recorreu a tal denominação (tribo) justamente por se caracterizar como um grupo de 

pessoas que não prezava a hierarquia nas suas relações pessoais e de trabalho, além do que possuía 

uma continuidade dos seus afazeres ao não se desfazer da reunião de pessoas quando finalizado um 

processo de criação teatral. Até hoje, identificam-se como atores e ativistas políticos - daí o termo 

atuador, sugerindo segundo Sandra Alencar “a transformação de arte em vida e da vida em arte.”3 

Já a nomeação “Ói Nóis Aqui Traveiz” remete a um título de uma das faixas do disco Ói Nóis Aqui 

Traveiz, do grupo musical Demônios da Garoa; e, na visão de Paulo Flores a frase - pelo seu 

português incorreto e sentido de persistência existente – fazia uma aproximação com a proposta do 

grupo cujas atitudes eram de contestação perante a forma do fazer artístico e das relações sociais. 

Atualmente a Tribo continua a se pautar pela afirmação da diferença, pela independência radical em 

relação ao mercado e estruturas de poder, e a liberação da subjetividade e da criatividade. 

 A prática organizacional da Tribo se dá pelo processo autogestionário, no qual cada atuador 

tem o poder de intervir e fazer parte de qualquer atividade realizada dentro do espaço do Ói Nóis – 

a “Terreira da Tribo”. Em suma, o grupo é movido por um “ideal libertário”, por ações permeadas 

por novas concepções de vida, as quais extrapolam o cotidiano moderno e convencional.  

Dos seus primeiros integrantes só continuou com o processo artístico e político o atuador 

Paulo Flores. No decorrer desses 32 anos de existência, o grupo perdeu e incorporou novos  

________________________ 
 1 Paulo Flores e Rafael Baião eram alunos egressos do curso de arte dramática da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS na década de70. Julio Zanotta era ex-militante de um grupo político de extrema esquerda na cidade de 
Lima no Peru. 
2 Termo utilizado pelo ator e dramaturgo Antonin Artaud. 
3 

ALENCAR, S.  Atuadores da Paixão. Porto Alegre: Secretaria Municipal da Cultura/ FUMPROARTE, 1997, p. 32. 
 



 9 

membros por meio da abertura de oficinas e de trabalho de treinamento dos interessados na 

proposta artística. Segundo Beatriz Britto, o Ói Nóis é um grupo que não pertence a um único 

sujeito no sentido de mando ou chefia e tem por característica uma dinâmica movente4. 

 Para Sandra Alencar as referências primeiras do Ói Nóis estavam no trabalho do Teatro de 

Arena e Oficina (o primeiro com seu caráter de denuncia do regime social, e o segundo com a sua 

estrutura de ação baseada no happening, que valorizava a ação do ator e não a construção de um 

personagem), e no teatro radical norte-americano da década de 60 representado pelos grupos Living 

Theater, Open Theater, Bread and Puppet e San Francisco Mime Troup, os quais expressavam de 

maneira cênica os problemas sociais da época. Mas a referência principal do grupo e que até hoje 

permeia o trabalho está na obra de Antonin Artaud e no seu Teatro da Crueldade, o qual propõe 

uma arte não desvinculada da vida e que retira o espectador do conformismo vivido em sua rotina. 

 Atualmente o trabalho de criação teatral do grupo está focado em duas vertentes: O teatro de 

rua – que visa à intervenção no cotidiano da cidade e recorre a uma linha de teatro brechetiniana; e 

o teatro de ritual ou de vivência (o qual foco minha pesquisa), no sentido de uma experiência única 

partilhada entre atuadores e público – baseado na linha teatral artaudiana5. Além disso, ocorre no 

espaço da Terreira da Tribo variados projetos, como a Escola de Teatro Popular com oficinas 

abertas e gratuitas e o Teatro como Instrumento de Discussão Social, com o objetivo de fomentar a 

organização de grupos culturais. 

Analisando o percurso histórico e social do Ói Nóis verifica-se uma constante busca de um 

sólido vínculo entre arte e vida (semelhante às idéias propostas por Artaud), e de um teatro - como 

eles mesmos denominaram num manifesto escrito à imprensa – com “Pedra nas Veias”; que desvele 

a realidade e que faça com que muitos espectadores vivenciem o inesperado e desestruturante, 

podendo assim criar uma reflexão sobre a vida e/ou um repúdio por este tipo arte que desconforta6. 

O audiovisual e o texto dramático do teatro de vivência “Aos que virão depois de Nós– 

Kassandra In Process” traduzem todas as concepções presentes nesta Tribo de Atuadores; permitem 

a discussão a respeito dos resultados causados pela experimentação artística e ritual sobre o 

universo social7.   

Sendo assim, sob a lente dos preceitos do intelectual e dramaturgo Antonin Artaud de arte e 

ritual em conjunção com as pesquisas a respeito das performances sociais enfocados nos estudos 

dos antropólogos Victor Turner e Richard Schechner – pretendi neste trabalho discorrer a respeito  

________________________ 
4 Beatriz Britto publicou uma pesquisa em torno do trabalho do Ói Nóis, intitulada Uma tribo nômade: a ação do Ói 
Nóis Aqui Traveiz como espaço de resistência. Porto Alegre: Terreira da Tribo Produções Artísticas, 2008. 
5 

Minha pesquisa tem como recorte e enfoque o “ teatro ritual ou de vivência”. 
6 Todas propostas do Ói Nóis são semelhantes as teorias de Antonin Artaud. 
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das diferentes perspectivas de experimentação da existência social e a contribuição para a possível 

desestabilização das bases e relações sociais vivenciadas e não problematizadas. Como objeto para 

tal análise, recorri as performances teatrais da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. No 

capítulo um, discorri a respeito das concepções do ator e diretor teatral Antonin Artaud e de um 

feitio teatral que renovasse a arte ocidental e assim proporcionasse uma outra maneira de se 

experenciar a vida e o cotidiano. Adiante, no capítulo dois apresentei a decupagem do audiovisual 

da apresentação teatral “Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – A criação do 

Horror” como minha produção etnogáfica; apesar de ser parte integrante do audiovisual/teatro optei 

por não acrescer o texto drámatico escrito (os diálogos e rubricas produzidas pelo Ói Nóis), pelo 

fato do mesmo estar contido no anexo deste trabalho. No capítulo três, auxiliada pela decupagem e 

pelo texto dramático da peça, analisei  - por meio de uma revisão bibliográfica - a presença de 

elementos trágicos e pertinentes ao teatro artaudiano, que por sua vez, dialogam com as teorias 

antropológicas do ritual e da performance. Nas considerações finais discorri sob a ótica 

antropológica, a respeito da contribuição deste rito teatral como um ato que ressignifica o cotidiano 

através da reflexão a respeito das sociedade.  

Este trabalho se apresentou como uma contribuição para um diálogo entre a antropologia e o teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
7 O questionamento que norteou a pesquisa foi com relação aos acontecimentos sociais que são reinventados pela ação 
artística, e se assim sendo podem ou não contribuir com uma reflexão e/ ou com uma mudança de postura dos grupos 
sociais. 
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INSPIRAÇÃO ARTAUDIANA 

 

 

Infinitas possibilidades de pensar, estar e agir no universo do qual fazemos parte enquanto 

humanos: esta é a forma de experienciar o mundo e o universo social proposta pelo artista e 

pensador Antonin Artaud (1896 – 1948). Em meio a uma trajetória de busca constante pela cura 

psíquica do eu e de outra concepção de cultura européia, Artaud publica vários escritos que 

perpassam pelo tema da cultura, da arte e da vida; sendo que tais assuntos possuem uma relação de 

complementaridade. 

 A vida e a cultura se manifestam num mesmo plano de ação e não são alcançadas por formas 

de ação prontas e estagnadas. É através da não forma, da experiência da cultura no vazio que se 

ganha a vida. Ao se aproximar dos estudos do filósofo Heráclito e da filosofia da ação, Artaud 

encontra o mote para explicar a ação e produção da vida e da cultura. Segundo Artaud, a vida só se 

constrói devido à manifestação da morte - não se revelando sem passar pelo seu contrário. A morte 

vem a ser a manutenção das forças que impulsionam a vida. O que se percebe é a afirmação de um 

pelo outro e, neste caso, a vida se afirma pela morte; ela se dá, ou acontece pelo seu duplo. Nesta 

dialética encontra-se a verdadeira cultura, que se equilibra nestas duas forças: e é em meio a esse 

caos que se exprime a arte e em conseqüência o teatro.  

A manifestação da cultura não se dá pela supremacia da vida, mas pelo princípio da morte, já 

que esta contém a força para que tudo se produza.  Tudo se edifica devido este espaço vazio que 

garante a ação de forças potenciais. Neste duplo da vida, o fluxo das forças vitais não permite que 

as formas fiquem estagnadas e por conseqüência essas formas produzidas a partir do vazio geram 

uma cultura viva e vigorosa; este é um local de desestabilização onde se extrai um impulso criativo.  

Para Artaud, o teatro e a cultura se apresentam como uma mesma atividade e como um meio único 

no qual a vida se apresenta, estão neste constante movimento de forças que possibilita a 

instabilidade e as incertezas. 

 É neste universo abalado que Artaud propaga o termo crueldade. Crueldade que está para um 

mal que é determinante e inerente a vida; manifestando-se no combate, no forte movimento de uma 

correnteza; um movimento que coloca o ser diante das incertezas, do inesperado existente no 

mundo e nas relações com o outro, daquilo que não há possibilidade de fuga quando se almeja um 

novo estado de ser. Ainda sobre a crueldade, Artaud a define: 

 

Eu deveria ter especificado o uso muito particular que faço dessa palavra e dizer que a 

utilizo não num sentido episódico, acessório, por gosto sádico e perversão do espírito, por 
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amor dos sentimentos estranhos e das atitudes malsãs, portanto não num sentido 

circunstancial, não se trata de modo algum da crueldade-vício, da crueldade efervescência 

de apetites perversos e que se expressam através de gestos sangrentos, como excrescências 

doentias numa carne já contaminada; mas, pelo contrário, de um sentimento distanciado e 

puro, um verdadeiro movimento do espírito, calcado sobe o gesto da própria vida e na 

idéia de que a vida, metafisicamente falando e pelo fato de admitir a extensão, a espessura, 

a condensação e a matéria, admite, por conseqüência, o mal e tudo que é inerente ao mal, 

ao espaço, à extensão e à matéria (OC:IV,110)8 

 

  A verdadeira cultura em Artaud rompe com a estagnação, a artificialidade, a separação e a 

falta de acesso aos saberes no momento em que a crueldade passa a ser um elemento integrante da 

experiência. A crueldade se manifesta como um determinante no espírito que deve ser enfrentado 

para produzir um constante estado de alerta sobre o devir, sobre tudo e todos.  

 Na moderna cultura européia não há a manifestação da crueldade. O ocidente produziu  

manifestações artísticas que reproduzem a rotina e corpos presos a automatismos; fatores pelos 

quais a vida se torna estagnada e petrificada. É no contato com as culturas grega, mexicana e 

balinesa que Artaud encontrará inspiração para manifestação de suas idéias e elaboração de seus 

escritos do Teatro da Crueldade, que propõe a construção de outro ser e de uma arte que se funde à 

vida.  

 

 

1.1- O CONTATO COM OUTRAS CULTURAS: A APROXIMAÇÃO COM A CULTURA 

BALIBESA E A MANIFESTAÇÃO DO TEATRO DA CRUELDADE 

 

  

Em 1934 Artaud assiste a uma apresentação teatral de um grupo de Bali e a partir de tal 

contato fortalece o desenvolvimento e orientação de idéias que são contrárias ao feitio do teatro 

ocidental e psicológico que, segundo ele, não exercita o livre pensar, mas está fadado a imitação e 

reprodução do habitual devido uso da linguagem falada e de idéias esclarecidas. Em seu livro “O 

Teatro e Seu Duplo” – publicado em 1938, Artaud descreve o teatro balinês como aquele povoado 

de signos, expressões, manifestações, movimentos, gritos e sons inusitados que não pertencem ao 

universo das palavras. Ao mascarar pela alegoria e não explicitar pelo universo da linguagem 

falada, o teatro de Bali introduz uma espécie de medo do desconhecido, de desconforto e  

________________________ 
8 QUILICI, Cassiano Sydow. Antonin Artaud – Teatro e Ritual. São Paulo: Annablume, 2004, p.73. 
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  inquietação naqueles que por ele são afetados. 

 Artaud anseia por um teatro e uma arte ocidental que – como o experenciado com a cultura 

balinesa - sensibilizem os participantes, e que os mesmos se sintam envolvidos pelo extraordinário. 

Compara a ação deste novo teatro como uma peste, um “teatro com misteriosa alteração, como 

peste que mata sem destruir os órgãos.”9
 Ainda no Teatro e seu Duplo, Artaud discorre sobre a 

possibilidade das ações teatrais ocorrerem com a força similar de uma epidemia, um transtorno que 

resulta numa impotência sobre os atos e numa potente liquidação; assim como a peste, o teatro deve 

provocar um horror e uma sensibilização naqueles que dele participam, afetando corpos e mentes a 

fim de alterar o modo de sentir, pensar, estar, enfim; de vivenciar o presente.  Teatro e peste 

possuem “algo de vitorioso e de vingativo ao mesmo tempo.”10 Em trechos finais do seu ensaio 

sobre o “O Teatro e a Peste” contidos no O Teatro e seu Duplo, Artaud argumenta: 

 

O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. E a peste é um 

mal superior porque é uma crise completa após a qual resta apenas a morte ou uma 

extrema purificação. Também o teatro é um mal porque é o equilíbrio supremo que não se 

adquire sem destruição. Ele convida espírito a um delírio que exalta suas energias; e para 

terminar pode-se observar que, do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a da 

peste, é benfazeja pois, levando os homens a se verem como são, faz cair a máscara, põe a 

descoberto a mentira, a tibieza, a baixeza, o engodo; sacode a inércia asfixiante da matéria 

que atinge até os dados mais claros do sentido; e, revelando para coletividades o valor 

absoluto delas, sua força oculta, convida-as a assumir diante do destino uma atitude 

heróica e superior que, sem isso, nunca assumiriam.”11 

   

A apatia social é superada pela vivência e pela consciência do instável. É para essa retomada 

de sentidos que se apresenta o “teatro da crueldade”: como uma ação que não se delimita na 

realidade e reage de tal maneira que convoca o extremo, provocando o conflito, a redenção e uma 

renovação sobre a vida. O Teatro da Crueldade propõe a saída da superficialidade e a entrada em 

um universo profundo, no qual não há a manifestação da racionalidade, mas a convocação de 

sonhos que proporcionam situações de risco, de confrontação e de choque que sensibilizam o corpo, 

a mente e os sentimentos; os quais estão inertes devido o modo de vida presente na cultura. A 

crueldade exercida no teatro mobiliza e impacta a audiência - que vem sendo pautado pela 

indiferença e previsibilidade das ações – pela experiência do acidental.                                           

________________________ 
9 ARTAUD, Antonin. O teatro e seu Duplo. São Paulo: Marins Fontes, 2006, p. 22 
10 ARTAUD. Op. cit. p. 23 
11 ARATUD. Op. cit. p. 28, 29 
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A crueldade exercida no teatro mobiliza e impacta a audiência pela experiência da 

transformação proporcionada pela cena que não recorre às palavras. 

 

 

1.1.2 - O CONTATO COM OUTRAS CULTURAS: A VIVÊNCIA COM OS TARAHUMARAS 

 

 

Ao se aproximar da cultura mexicana, Artaud encontra neste modo de vida e da prática 

cotidiana a busca pela vida e a conexão com forças vitais. Esse contato contribuiu - assim como o 

contato com a cultura balinesa - para a incorporação de novas perspectivas que poderiam atuar 

sobre a cultura européia, a qual se faz ausente de práticas próximas desta concepção presente nas 

sociedades arcaicas. Segundo Cassiano Sydow Quilici, a vivência de Artaud com os índios 

mexicanos Tarahumaras permitiu uma visão ampliada da semelhança do seu teatro com a ação 

ritual:  

 

Participar dos ritos Tarahumaras torna-se assim um modo de se aproximar do cerne de sua 

tradição. Os ritos indígenas encarnam plenamente a idéia artaudiana de um teatro que se 

constitui como evento fundamental de uma cultura, local em que o próprio organismo do 

homem é reconstruído.12  

 

As experiências de Antonin Artaud com os índios Tarahumaras – grupo do tronco lingüístico 

“Nahuas” - cuja tribo principal era a dos Astecas, habitante das montanhas do noroeste do México- 

resultaram na publicação do livro “Os Tarahumaras” de 1955.13 Nos textos encontram-se descrições 

e sensações por ele experimentadas como participante do Ritual do Peyotl, no qual apreendeu um 

universo manifesto por outros códigos e linguagens14. Artaud acredita encontrar nos Tarahumaras 

um modo de vida anacrônico aos códigos temporais manifestos na civilização Ocidental; acredita 

que eles vivem pelas idéias e, seus rituais despertam para o mistério e para o mito. Para Artaud a 

ingestão da raiz do Peyotl traz à tona a verdade e a “fixação” da consciência que promove o contato 

com o não nomeado. 

O sobrenatural já não é mais extraordinário para essa cultura que mantém suas práticas rituais 

como modo de contatar outros planos e não apenas uma representação sobre o mundo. A visão 

________________________  
12 QUILICI, Cassiano Sydow. Antonin Artaud – Teatro e Ritual. São Paulo: Annablume, 2004, p.176 
13 QUILICI. Op. cit. p. 172, 173 
14 Segundo Quilici o Ritual do Peyotl é um ritual religioso no qual são ingeridas quantidades da planta denominada 
Peyotl, ou Ciguri. 
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artaudiana sobre este ritual enfoca a emergência do “não racional” e a busca pela cisão da 

individualidade.  

O ritual do Peyotl dos índios Tarahumaras e as sensações vividas e descritas por Artaud como 

participante ativo do mesmo, aproximam-se de seus escritos a respeito do Teatro da Crueldade. As 

elucubrações a respeito deste teatro conduzem a uma perspectiva de um feitio ritual, de uma 

ritualização do ato teatral. 

 

 

1.2 – TEATRO DA CRUELDADE COMO UM TEATRO RITUAL 

 

 

À medida em que o “teatro da crueldade” visa um fazer artístico que transforme o que se está 

dado - expondo as fissuras e rompimentos do modo de vida ocidental; encaminhando  o homem 

para uma transformação física e espiritual e o libertando dos mecanismos coercitivos impostos pelo 

meio social – ocorre uma aproximação com a prática ritual.  O teatro artaudiano vem a ser um “ato 

de recriação do homem e do mundo o qual tem relações com o universo dos ritos arcaicos, fazendo 

repensar o lugar da arte no mundo contemporâneo.”15  

A arte de representação teatral deve ser substituída por um teatro que tenha na sua ação uma 

similaridade com a ação ritual; a qual deve ser um acontecimento que preserva o seu sentido 

sagrado. O teatro necessita ser uma prática como uma forma artística “operativa”, produzindo 

transformações no ser. O teatro precisa ser como um ritual que possui um poder de contágio perante 

aqueles que dele partilham; a “experiência do sagrado” existente no ritual deve prevalecer no teatro 

e dessa maneira não sugerir, mas provocar efetivamente a alteração orgânica. Neste sentido o teatro 

está próximo a magia, manifesta naquele que dele se integra diferentes percepções sobre a 

realidade, tem o poder de causar tumultos físicos e espirituais no homem.16 O entendimento de 

Artaud a respeito deste teatro é esclarecida no seguinte trecho:  

 

Concebo o teatro como uma operação ou uma cerimônia mágica, e concentrei todos os 
meus esforços para lhe devolver, por meios atuais e modernos, e também compreensíveis 
a todos, seu caráter de ritual primitivo. (OC:V, 31)17 

 

 

  Ao se abrir para novos modos de percepção e compreensão da realidade ocorre o processo 

________________________ 
15 QUILICI, Cassiano Sydow. Antonin Artaud – Teatro e Ritual. São Paulo: Annablume, 2004, p. 31 
16 QUILICI. Op. cit. p.38 
17 QUILICI.Op. cit. p. 37 
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denominado por Artaud de “metafísica em atividade”. Esta ocorre pelo contato com dimensões das 

quais as palavras entram em desuso devido à impossibilidade que as mesmas possuem em explicar 

o acontecido e o vivenciado; ela se manifesta e causa impactos nas estruturas físicas e psíquicas do 

ser humano. Em suma: 

 

(...) visa provocar deslocamentos e fissuras naquilo que já está estratificado e 

sedimentado, conduzindo-nos a uma região de incertezas que nos acordam e nos desafiam. 

Para tanto apóia-se na multiplicidade das formas de expressão, na qual não há 

‘sobrecodificação’ dada pela linguagem verbal18 

 

O teatro ritual coloca em desuso a palavra para possibilitar a manifestação de outros códigos 

que manifestam o duplo da vida, daquelas manifestações de forças que ocorrem devido ao vazio. 

Ocorre uma inconstância na comunicação, um rompimento no nível da semiotização. Este teatro 

reconduz ao fluxo cotidiano as potências geradoras da vida e do caos, reconduz a uma forte lucidez. 

O ritual transposto para o teatro da crueldade pode estabelecer a ligação entre o material encontrado 

na natureza e o virtual que se encontra no terreno do não compreendido.  

 Neste contexto de transformação há a busca pela libertação e dissolução do sujeito. Ao 

discorrer a respeito de uma transformação humana orgânica, Artaud traz a tona questões que serão 

discorridas por Michael Foucault (1926 – 1984) e que enfatizam a ação microscópica do poder 

perante a formatação do indivíduo. Para Foucault as técnicas de sujeição do corpo fazem com que o 

mesmo se torne dócil e suscetível a operações específicas com determinada ordem, determinado 

tempo, determinadas condições internas; o corpo que obedece a novos mecanismos de poder 

oferece novas formas de saber. O sujeito moderno imbuído de razão foi ele próprio inventado pela 

chamada lógica disciplinar, ou seja, este indivíduo que aparenta ser auto constituinte foi ordenado, 

organizado por uma teia de saber, poder e verdade. 19 

Esta figura do “sujeito assujeitado” presente nas teorias foucaultianas pode ser transformada - 

segundo uma visão artaudiana - pela presença de uma cultura verdadeira - vivenciada no teatro 

ritual - que mantém o corpo liberto de amarras em uma realidade instável. Para Artaud o teatro é a 

única ação e local possível no qual a sociedade moderna ocidental poderá libertar-se dos 

automatismos condicionados ao corpo e a mente através de um plano não verbal. Ao se tornar um 

duplo do invisível, temos no teatro da crueldade a na sua ação ritual a presença do trágico, na 

________________________ 
18 QUILICI. Op. cit. p. 40. 
19 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Rio de Janeiro: Vozes, 1984. 
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presença do “obscuro, violento, turbulento, apaixonado, inarticulado em seu êxtase musical”20
 

que devolve as mentes adormecidas à consciência. 

Os escritos de Antonin Artaud pela busca de uma cultura vital repercutiram em várias ações 

artísticas de grupos simpatizantes pelas idéias do Teatro da Crueldade, como a Tribo de Atuadores 

Ói Nóis Aqui Traveiz. Ao estudar minuciosamente audiovisual e o texto dramático do teatro ritual 

“Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process: a criação do Horror” verifica-se a presença 

da tragédia grega e das concepções artaudianas a respeito da crueldade. Kassandra in Process, 

através de um ciclo trágico desencadeado pela Guerra de Tróia, nos aproxima da instabilidade tanto 

na sua estética, quanto na sua temática de um teatro ritual.21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
20 ESSLIN, Martin. Artaud. São Paulo: Cultrix, 1978, p.76 
21 A análise da peça, através das temáticas do Teatro da Crueldade e da tragédia, será tratada nos capítulos dois e três. 
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DECUPAGEM NARRATIVA 

 

 

Esta “decupagem” permite um estudo minucioso e o resgate de elementos recorrentes 

existentes no audiovisual da peça “Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – A criação 

do Horror”, que possibilitam um diálogo fortuito com a Antropologia. Dentre as muitas 

possibilidades de estudo a partir desta etnografia, me limito a explorar os elementos da Tragédia 

Grega, do Teatro da Crueldade, dialogando com uma lógica ritual. 22 A etnografia, que neste caso se 

estabeleceu através da leitura do audiovisual e uso complementar das rubricas e dos diálogos do 

texto dramático,23 possibilita uma aproximação com as reflexões antropológicas de Lévi-Strauss.24 

Este ato artístico etnografado pode ser situado como uma totalidade, uma criação artística que se 

constituiu devido a presença e junção de um ou mais objetos e/ ou acontecimentos. Segundo Lévi-

Strauss, o ato criativo - e neste caso, a confecção desta peça - advém de vários aspectos existentes 

no meio social. A arte se comunica com o pensamento científico e com o mítico ou mágico, 

 

(...) pois todos sabem que o artista tem, por sua vez, algo do cientista e do bricoleur: com 

meios artesanais ela confecciona um objeto material que é, ao mesmo tempo, um objeto de 

conhecimento.25 

  

Em Lévi-Strauss, o trabalho de bricoleur é aquele que se manifesta através de fragmentos já 

existentes num universo, os quais já foram moldados em sua origem, num primeiro instante; é um 

ofício que se lança ao uso de materiais já existentes, e que possibilita, através da sua junção, um 

terceiro, uma (re)criação. Neste sentido, o ato teatral do Ói Nóis é composto de elementos oriundos 

de outros universos primeiros, os quais para este momento artístico e somados uns aos outros 

recebem um novo vigor, uma outra maneira de se inserir  e estar no meio social. 

A partir da decupagem, o resultado deste fazer artístico - a filmagem do “Aos que virão 

depois de Nós – Kassandra In Process – A criação do Horror” – se situa a partir de e como um  

somatório de um trabalho de bricolagem arquitetado pelos artistas envolvidos neste espetáculo; 

_____________________ 
22Decupagem, termo usado no cinema e audiovisual em geral, vem do verbo francês “Découper”, recortar, e constitui a 
base da metodologia da “montagem das cenas filmadas”. Permite a recomposição das cenas filmadas e montadas 
posteriormente. 
23 Fiz uso do texto dramático por este se enquadrar dentro do audiovisual. Os diálogos escritos se incluem como 
linguagem falada no audiovisual e as rubricas explicitam elementos que estão contidos em cena e intenções realizadas 
pelos atuadores nessa performance. Além disso, este material contido no anexo deste trabalho auxiliou as análises 
posteriores, contidas no capítulo três.  
24 LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. São Paulo: Nacional, 1976. 
25 Op. cit. p. 43 
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 devido a este recurso, as ações e demais elementos presentes neste teatro/audiovisual se 

caracterizam de outros sentidos que não aqueles costumeiramente presentes em nosso cotidiano e 

assim muito próximos também, da análise artaudiana da vida e da arte: gestualidades  implicam em 

uma comunicação não verbal e não usual, sujeita a interpretações não explícitas; entonações e 

palavras recebem outras significações; fatos históricos e fatos não verídicos ganham uma outra 

conotação.“Aos que virão depois de Nós – Kassandra In Process – A criação do Horror”, se 

apresenta como essa (re)criação artística, uma manipulação da realidade primeira, que foi o recurso 

à intertextualidade com os textos anteriores existentes e possibilitaram, através da construção do 

audiovisual, uma experiência disponível; e, com ela, a transmissão de um legado a respeito das 

relações sociais. 

 

 

2.1 UMA LEITURA SOBRE “AOS QUE VIRÃO DEPOIS DE NÓS – KASSANDRA IN 

PROCESS – A CRIAÇÃO DO HORROR  

 

 

O filme tem início com imagens monocromáticas e em ritmo acelerado de uma metrópole e o 

visível caos que paira sobre a mesma: avenidas preenchidas por automóveis, condomínios e 

arranha-céus, pessoas anônimas que perambulam por este meio. Ouvem-se sons resultantes da 

produção desse modo de vida aparentemente descontrolado e em ritmo desenfreado: são buzinas 

de veículos, sirenes policiais, “tic-tac” de relógios; sons que em consonância formam uma sinfonia 

urbana.  

Tais elementos contidos em um único ambiente traduzem a pressa e a sensação de falta de 

tempo, o compromisso com o trabalho intenso, a violência, o desespero, o desprezo e a indiferença 

pelo outro.  Tudo termina em um som explosivo; como o que ocorre ao final desta cena: o desgaste 

se encerra ao som de uma batida de veículos acompanhada de uma gravura – desenhada em cor 

vermelha – de alguém gritando desesperadamente sem ser escutado  

Inicia-se a filmagem do ato teatral propriamente dito. Ouve-se um canto de uma sonoridade 

diferenciada, a qual remete a sons produzidos por instrumentos de origem oriental. Em meio a 

escuridão incide um foco de luz em tons vermelhos – advindos do espaço teatral – devido a uma 

pequena abertura da cortina. Esta cortina separa a luz da escuridão, bem como o recinto que abriga 

os elementos de uma nova experiência que esta por vir, daquele que se representa pela espera e 

pela curiosidade.  

A tela do televisor é tomada por um fundo preto preenchido por um texto em letras brancas:
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É noite no Sul do Brasil. É noite no Sudeste. No Nordeste. O ronco dos motores dos 

automóveis e as músicas dos aparelhos eletrônicos preenchem a atmosfera dos primeiros 

anos do terceiro milênio. Mas do interior de um galpão, uma longínqua melodia começa a 

dissipar os ruídos. As antigas notas e acordes produzidos pelo harmônio e pela cítara 

trazem, junto de si, uma voz há muito calada pela espada de seu próprio filho; é 

Clitemnestra, a rainha de Micenas, quem canta. Abrem-se as portas do galpão. A canção, 

então, se intensifica, reverberando em um corredor escuro, divisor de águas etário, cuja 

luz final banha o Portal de Micenas, erigido em pedras que contam, através de suas 

esculturas, a guerra que se transformou no princípio do Império Ocidental26 

 

Tal texto aparece na tela dividido em três fragmentos: 

1° fragmento: “É noite (...) terceiro milênio”. 

2° fragmento: “Mas do interior (...) rainha de Micenas quem canta”. 

3° fragmento: “Abrem-se as portas (...) do Império do Ocidental”. 

 

CENA 1: PORTAL DE MICENAS.27 

 

Ocorre a encenação (teatralização) desta primeira cena. Sob uma luz de cor vermelha, 

avistam-se em frente ao chamado Portal de Micenas três pessoas trajadas com burcas brancas. 

Duas delas estão sentadas - a da esquerda do Portal toca uma cítara, e a da direita um harmônio. A 

terceira pessoa está em pé e canta em grego antigo, é Clitemnestra que recepciona o retorno do 

comandante Agamêmnon depois de anos de guerra com a cidade de Tróia. Clitemnestra por vezes 

tem seus braços estendidos, movimenta-os e conduz para perto do rosto. Suas mãos vão para a 

direção onde se encontra Agamêmnon.  

O enfoque se direciona para Agamêmnon que está mascarado - tal máscara possui pontas 

que se assemelham a chifres. Ele veste uma túnica que vai até seu joelho e coturnos. Agamêmnon 

traz consigo Kassandra. Segura com sua mão direita o punho direito desta jovem que é sua 

prisioneira de guerra. Kassandra está envolta por tecidos que se assemelham a uma burca - da qual 

somente seus olhos estão visíveis.  Atrás deles está mais uma pessoas também envolta por uma 

burca – o auriga. Kassandra olha para Agamêmnon enquanto este agarra com força o seu punho. 

________________________ 
26 SANTOS, Valmir (org). Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – O desassombro da utopia. Porto 
Alegre: Tomo Editorial, 2005, p. 49 
27 Optei pela inclusão dos títulos das diferentes ações cenográficas (os quais estão contidos no texto dramático). Este 
método se deu devido ao fato de que as cenas gravadas correspondem, dialogam com aquelas do texto escrito; e, essa 
junção das linguagens servem como base para a análise produzida do diálogo entre o Teatro e a Antropologia. Além 
disso, os títulos demarcam situações diferenciadas na totalidade do audiovisual. 



 21 

A mão esquerda de Kassandra está espalmada e suspensa na altura dos ombros; os dedos estão 

afastados, rígidos e curvados.  

A cena retorna ao Portal. Clitemnestra mantém seus movimentos de braço, enquanto o resto 

de seu corpo permanece imóvel. Leva em direção ao público o seu braço direito que antes estava 

elevado; repete o mesmo movimento com seu braço esquerdo. Com movimento circular leva seu 

braço esquerdo, com a mão espalmada, para perto do seu rosto. O outro braço continua em direção 

à Agamêmnon. Clitemnestra - ao levar seu braço esquerdo já na altura do peito - abre novamente 

seus dois braços, que de forma circular se encontram e fecham o circulo em direção ao chão. Neste 

instante suas palmas das mãos se encontram e parecem apontar para aqueles que tocam os 

instrumentos.  

Surgem mais dois personagens também trajados com burcas brancas, estão posicionados à 

direita e à esquerda deste grupo presente no Portal. No lado oposto ao Portal encontram-se duas 

pessoas ajoelhadas e de trajes brancos. Entre estas pessoas está Kassandra que parece se comunicar 

com o grupo deste Portal através de ações gestuais: sua mão esquerda repousa sob o abdômen e 

seu braço direito se eleva em direção ao monumento. A mão direita está espalmada e parece querer 

tocar em algo que até então é inexistente. Kassandra mantém sua cabeça levemente elevada e seu 

olhar se direciona para o Portal; seu pé direito está um pouco mais a frente da sua perna esquerda.  

 O foco dado agora é do auriga; ele está estático. Lentamente é possível observar a sua 

posição corporal e sua vestimenta. Sua túnica vai até seus joelhos, ele está descalço. 

A imagem retorna para Clitemnestra. Ela prossegue os mesmos movimentos com seus braços.  

Agora seus braços se escondem por dentro de sua vestimenta e então; seu braço esquerdo é 

elevado trazendo a mostra um machado. A personagem gira, na intenção de apresentar a arma para 

todos e por todos os ângulos. Volta-se para Kassandra, que está com os dois braços elevados 

próximo a altura dos seus lábios; suas duas mãos permanecem fechadas (com os dedos voltados 

para o seu rosto). Seus cabelos longos, escuros e encaracolados estão soltos. Seu vestido é longo e 

parece ser composto de pedaços de tecido, de tricô e sisal; as mangas são longas.  

Kassandra caminha lentamente em direção ao portal com os braços permanecendo na 

mesma posição anterior. Cessa a sua caminhada e inicia movimentos que se assemelham a uma 

dança ritual: seu tronco é levado a 90º com relação as suas pernas; seus braços estão atrás do seu 

tronco. Rapidamente eleva seu tronco e direciona os braços semi-estendidos - com as palmas da 

mão voltadas para cima  - em direção a Clitemnestra. A música acaba neste instante.  

Kassandra parece ter seu corpo muito tensionado, movimenta lentamente seus braços e em 

especial os seus dedos das mãos. A cabeça está inclinada, profere seu discurso tranquilamente. 
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A profetisa comenta a respeito da dor; ela movimenta seu corpo de maneira diferenciada: volta a 

ficar arqueada, agita os braços, caminha de forma lateral (passos leves e rápidos, semelhantes a de 

um caranguejo). Manifesta-se para um daqueles que compõem a platéia. Ao encerrar seu discurso, 

tem início uma canção com vozes femininas e que remete a uma caixinha de música. Kassandra, 

com o mesmo caminhar (descrito a pouco) se volta ao centro do espaço; em frente ao Portal eleva 

seus braços para cima com suas palmas das mãos espalmadas. Com a cabeça também elevada e 

olhando para o alto, vai girando lentamente ao som desta canção.  

Aparece em cena e cantando em outro idioma, um duplo de Kassandra. Seus cabelos longos 

estão soltos e cobertos por um gorro de tricô; o vestido é semelhante ao da profetisa. O duplo traz 

na mão uma flor vermelha. Com sua mão direita entrega uma flor para Kassandra, que por sua vez, 

aceita e a apanha com sua mão esquerda.  Ao entregar esta flor, o duplo olha para os olhos de 

Kassandra, sente o perfume da sua flor e se afasta. Kassandra parece estar encantada com o 

momento, seu olhar converge para direção que se encontra seu duplo. Kassandra cheira a sua flor e 

produz gestualmente uma expressão peculiar com sua mão direita: seus dedos polegar, indicador e 

médio estão unidos, e o anelar e mínimo estão inclinados.  

Kassandra caminha em direção a um ambiente escuro e começa a cantar a mesma canção. Suas 

mãos são tomadas por muitos gestos, os quais são performatizados em ritmo lento. Toca a mão de 

uma pessoa do público e o conduz por um corredor. 

 

CENA 2: CORREDOR DA MEMÓRIA 

 

Nesta outra cena Kassandra está ligeiramente curvada e observa a sua flor, que segura com 

as suas mãos. Na sua frente há uma pequena luminária portando uma vela branca. Este local só 

possui iluminação através da vela; de maneira que o ambiente é bem escuro. Os instrumentos que 

executam a canção vão cessando, destaca-se a voz de Kassandra e uma sonoplastia característica 

de chuva e trovões.  

Ao discorrer sobre a sensação de estar viva e a espera pela morte Kassandra tem seu olhar 

muito atento voltado para a flor – estão arregalados, em movimento, o qual se manifesta por vezes 

de forma lenta. Falando pausadamente, movimenta a flor e seus braços em sincronia. Mantém a 

flor na sua mão direita, ouvem-se trovões. No decorrer do seu discurso palavras são repetidas. No 

instante que comenta da sua relação com imagem e palavra a cena é transportada para o Conselho 

Real. 
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CENA 3: CONSELHO REAL / INÍCIO DA GUERRA 

 

Em meio a um ambiente pouco iluminado encontra-se Príamo, o pai de Kassandra. Está 

sentado num trono com soldados mascarados a escoltá-lo, tanto do seu lado direito quanto do seu 

lado esquerdo. O traje de Príamo remete ao de um nobre, usa uma túnica e uma espécie de “estola 

decorada”. Porta uma coroa que se assemelha a um turbante.  

A guarda veste túnicas pretas, seus rostos são cobertos por máscaras de fisionomia humana 

e cor grafite. Esses guardiões movimentam suas mãos que parecem desenhar símbolos no ar. 

Emitem sons semelhantes à de animais ferozes (grunhido animal). 

No Conselho está Kassandra (agora com o gorro na cabeça) levemente curvada, suas mãos 

estão voltadas para as suas costas e as mesmas se movimentam. Caminha de um lado para o outro 

e continua a gesticular as mãos. Seus movimentos são mais bruscos, por vezes pausados, 

circulares; a personagem possui maneiras de caminhar não costumeiras. Parece que seu corpo está 

transmitindo, traduzindo algo que vem de sua linguagem verbal. O tom de voz é linear, o ritmo por 

vezes se acelera e se torna lento. 

Ao se pronunciar sobre o absurdo da guerra movimenta os braços de forma e ritmos 

diferenciados. Kassandra está em frente ao seu pai, e este sentado no trono (que parece ser 

esculpido a partir de uma pedra bruta) começa a dialogar. Os guardiões são no total de quatro, dois 

estão à esquerda e os outros dois à direita de Príamo; aqueles que se posicionam mais a frente 

estão em nível baixo, e os outros em nível médio. Kassandra discorda de seu pai, falando e se 

movimentando aceleradamente. Neste diálogo, Príamo executa movimentos lentos, gesticula as 

mãos de forma circular, seu olhar parece mirar o horizonte. Kassandra está mais curvada e leva 

suas mãos para os seus lábios. Príamo levanta e lentamente se direciona corporalmente à 

Kassandra; e esta se localiza na região esquerda do Conselho. 

Kassandra então se movimenta para o outro lado do espaço, em direção aos guardiões (que 

se assemelham a um agrupado de animais), e parece conversar com os mesmos. Posiciona-se em 

frente à Príamo. Seu pai segura o seu punho esquerdo com a mão direita. A voz de Príamo se 

altera, solta sua filha de maneira que o corpo desta é arremessado para o outro lado no qual se 

encontram os guardiões, que por sua vez a capturam. Kassandra observa seu pai com um olhar 

firme e atento. Príamo está furioso com a atitude de desacordo de Kassandra, se mantém do lado 

esquerdo do Conselho. Kassandra tenta se soltar daqueles que a seguram, mas não consegue. 

Príamo, ao falar sobre a morte do irmão de Kassandra – Troilo – provoca uma reação: a 

guarda se desvencilha de Kassandra, a qual se distancia de seu pai. Os guardiões vociferam ao 

redor de Kassandra que parece rememorar o ocorrido. Ela caminha para frente e então impulsiona 
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seu corpo no intuito de saltar nos braços da guarda. Segundo ordens de Príamo, estes a carregam 

para fora do Conselho.  

 

CENA 4: COMBATE DE AQUILES E TROILO/ FUNERAL DE TROILO 

 

A cena ocorre na arena de batalha, em meio a uma sonoplastia de som distorcido e uma 

iluminação de cor amarela. Apresentam-se em combate dois guerreiros mascarados trajados com 

túnica e coturno. Os combatentes são Aquiles e Troilo: o primeiro está com uma túnica vermelha; 

o segundo veste uma túnica azul.  

Ambos combatem munidos de lanças das quais emitem um som característico quando 

encostadas; o luta se assemelha a uma dança, de ritmo marcado. Aquiles retira a lança das mãos de 

Troilo e emite um grito vitorioso ao matar seu oponente; ao passo que ergue o corpo do mesmo e o 

gira rapidamente. 

Ocorrem então, flashes de imagens monocromáticos apresentando pessoas mortas, vítimas 

da violência. Este momento é acompanhado de um cântico dos duplos de Kassandra (as quais farão 

aparição na próxima cena) e se compara a um lamento. 

 

CENA 5: KASSANDRA E SEUS DUPLOS 

 

 Sob luminosidade de cores quentes Kassandra discorre a respeito do sacrifício de seu irmão. 

Presentes com ela estão seus duplos. Duas moças vestidas com gorros na cabeça, semelhantes ao 

de Kassandra, entoam a canção. Estão atrás de grandes leques que possuem imagens florais e de 

animais. A voz de Kassandra tem um ritmo mais acelerado, parece em desespero. Seus braços e 

mãos se mantêm em constante movimento. Em meio seu discurso ela transmite seu 

descontentamento e tristeza ao imitar balidos de ovelha.  

 Os duplos abanam os leques em direção a Kassandra produzindo a movimentação do ar e 

agitando os tecidos do seu vestido. Kassandra diminui o ritmo de suas frases pronunciadas, 

algumas sílabas são proferidas com maior lentidão. Os duplos repousam seus grandes leques do 

lado do avesso sobre os ombros. Repetem - cada uma no seu tempo e ritmo - o lamento proferido 

por Kassandra; caminham e trocam  seus lugares que realizavam as suas ações  - uma ocupa o 

lugar que antes pertencia a outra. 

 Kassandra agora se movimenta, apóia sua mão direita no seu maxilar e sua mão esquerda se 

torna um apoio para seu braço direito; seu joelho direito sustenta sua mão esquerda. Seu corpo está 

ligeiramente voltado para sua direita.  
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 A sacerdotisa se desfaz desta posição e volta à sua anterior, entretanto os gestos da sua mão 

estão próximos a sua face. Os duplos caminham, se encontram e criam um grande circulo com seus 

leques atrás da imagem de Kassandra. Desfazem o círculo, o duplo ao lado direito de Kassandra 

vai para o esquerdo e o da direita faz o movimento contrário. 

 O grande leque se mostra novamente com sua face colorida. Agora à frente de Kassandra, um 

é sobreposto ao outro. Kassandra leva seu braço esquerdo para perto do leque e gesticula a mão 

com o mesmo movimento repetidas vezes; seu braço direito está elevado. Kassandra e seu duplo 

da sua direita parecem olhar para o leque, já o duplo da esquerda fixa seu olhar para o horizonte. 

Ao pronunciar a palavra silêncio, Kassandra profere a silaba “si” com certa demora, para então 

falar a palavra por completo; ela retorna a repetir esta mesma ação. Os duplos de Kassandra 

novamente estão posicionados atrás dela e unem seus leques formando uma espécie de semi-

circulo. Kassandra continua a gesticular suas mãos e braços.  

 

 CENA 6: APRESENTAÇÃO DE EUMELO 

 

 A cena ocorre no espaço do Conselho; a sonoplastia se assemelha a um rádio fora de sintonia 

(o som da cantoria dos duplos e do rádio se sobrepõem) e em meio à platéia surge a figura de 

Eumelo. A luz é um estreito foco sobre o personagem. A imagem antes sem cor torna-se colorida.  

 O figurino deste personagem é composto por uma calça laranja, blusa de manga comprida 

marrom e com detalhes laranja nos ombros. Está mascarado, sendo que a mesma possui dois 

rostos. A pronúncia das palavras é lenta e pausada, no discurso sua voz inicia com volume baixo e 

no decorrer se altera, aumenta por vezes seus finais de frases que ecoam. Seus movimentos 

corporais são lentos, posições próximas ao chão e em nível alto. O discurso aparece no televisor, as 

palavras estão na vertical. 

 

CENA 7: APRESENTAÇÃO DE POLIXENA A ENÉIAS / SAGRAÇÃO DE KASSANDRA A 

SACERDOTISA / ENÉIAS RECUSA AS OFERENDAS 

 

 Duas portas de aço deslizantes são abertas para um espaço mais escuro e sombrio, ao ar livre 

onde se encontram Polixena e Enéias. Neste local também se encontra Eumelo; este possui em 

suas mãos duas piras com fogo que ateia em um grande círculo de ferro. A postura física de 

Eumelo se assemelha aquela da cena anterior: joelhos semi-flexionados, corpo arqueado; suas 

palavras são proferidas lenta e pausadamente.  
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A cena enfoca Enéias e Polixena. Enéias veste uma túnica, um capacete de guerra e um 

coturno, segura com sua mão direta uma espada. Polixena está de vestido e sandálias, seus cabelos 

cobrem seu rosto.  

 Enéias perece triunfante, está em pé e Polixena movimenta seu tronco em direção ao chão. 

O guerreiro levanta a espada enquanto Polixena se pronuncia, a imagem se transfere para o 

momento de sagração de Kassandra como sacerdotisa.  

Volta-se para a cena do pátio: enquanto Enéias está próximo ao chão, Polixena está mais a frente 

deste. Enéias apóia sua cabeça na espada, agora sem a arma eleva seu tronco e braços, vai ao chão. 

Polixena cai ajoelhada e eleva seus braços, recai sob o tapete, segue a trajetória de joelhos.  

Enéias encerra seu discurso, novamente em posição vertical, movimenta seu braço esquerdo de 

maneira a descrever um semicírculo sobre sua face. Este feitio se intercala pela imagem de 

Polixena. 

 

CENA 8:  SONHO DO MAR EM FOGO 

 

 Sob uma iluminação de cor amarela e ao som de uma marcha em companhia da sonoridade 

de uma cítara, quatro soldados vestidos de preto com chapéu e mascara de gás giram correntes de 

fogo. Aparecem em cena Kassandra e Enéias. Kassandra eleva seus braços, Enéias abraça eleva o 

corpo da amada e vai girando lentamente. Os soldados se ajoelham em volta do casal. 

Kassandra e Enéias se abraçam de costa, se acariciam. Em torno do casal os soldados correm e em 

suas mãos giram as correntes com bolas de fogo. 

O casal tenta se desvencilhar desta guarda, se posicionando em espaços diferentes na arena, 

mas não se encontram novamente; os soldados saem correndo enfileirados e continuam a agitar 

suas correntes. A cena termina.  

 

CENA 9: ARISBE CHAMA PARA A GRUTA. 

 

 Dentro de um ambiente de iluminação azulada, no qual se tem uma parede ao fundo decorada 

com tambores e uma mandala; encontra-se Arisbe produzindo um som ritmado de um tambor e de 

um chocalho.  

  A vestimenta da sacerdotisa se assemelha a uma árvore – uma túnica coberta de cipós – traz 

em sua cabeça um objeto que assemelha a um bico de pássaro. Arisbe gira constantemente 

enquanto toca seus instrumentos. Pausa o movimento, bate o tambor e levanta um dos pés sempre 
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que finaliza uma seqüência de batidas no instrumento. Acelera o ritmo das batidas e ao se 

aproximar da finalização desta apresentação fica arqueada.  

 Cessa e retorna a movimentar seu chocalho, enquanto pronuncia uma palavra em outro 

idioma. Inicia um canto semelhante ao de tribos indígenas. Arisbe, então se desloca para outra 

parte da gruta. Sob uma iluminação avermelhada a platéia está acomodada aos arredores do 

ambiente. Arisbe movimenta seu chocalho bem lentamente e permanece de cócoras na entrada da 

gruta; retorna a cantar. Surgem mulheres carregando um cesto sobre os ombros, caminham em 

torno de um casulo suspenso no centro da gruta. Essas personagens vestem saia, blusas curtas e 

tecidos envoltos na cabeça. 

  Arisbe acelera o ritmo do toque do chocalho e da sua entoação. O casulo parece aumentar de 

tamanho. Abre-se uma fenda por onde aparecem os pés de Kassandra, ela vai se desvencilhando 

desta proteção que envolve seu corpo. 

 A cena enfatiza o nascimento ritual de Kassandra e a proteção que recebe de Arisbe. Junto de 

Arisbe, Kassandra esta nua e em posição de cócoras - se assemelha a um anfíbio, um sapo. Atrás 

dela como um protetor, encontra-se Arisbe, com os braços elevados. Com a mão tremula e em 

ritmo frenético, Arisbe introduz um objeto na boca de Kassandra, a qual apresenta um rosto sem 

expressão e os olhos bem abertos. Kassandra aproxima este objeto do bico de Arisbe; esta sorri e 

aparenta grande satisfação no momento. O tambor e o canto ainda se fazem presentes. 

 Kassandra usa suas mãos e região lombar próximos ao chão para se locomover, mantém sua 

perna esquerda elevada. Aproxima-se de uma espécie de ninho constituído de palha. Permanece 

arqueada com a cabeça em direção do solo, seus braços se estendem por suas costas e os dedos das 

mãos estão levantados e rígidos. Movimenta seus ombros acompanhando o ritmo das batidas do 

tambor.  

As quatro mulheres formam um apoio com seus braços e Kassandra cai de costas nesta teia 

que a sustenta.  Começam a girar Kassandra, ela sorri e abre seus braços. As batidas do tambor se 

aceleram em conjunção com o giro de Kassandra; esta profere palavras em outro idioma. 

 Agora com um canto diferente, as mulheres estão unidas e posicionadas de costas para quem 

as observa. Elevam seus braços, sentam sobre seus pés, e do centro deste círculo fechado e de 

movimentações coreografadas surge Kassandra com uma vestimenta similar destas jovens. 

Kassandra gesticula através do movimento de braços, mãos e dedos e lentamente se levanta (neste 

momento seus braços são os primeiros a se elevar). As mulheres se movimentam, se abraçam, se 

unem e Kassandra parece se apresentar. Ao final, cada uma delas bate nas costas de sua 

companheira, como se esta parte do corpo também fosse um tambor. 
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 Cantam agachadas em torno de um cesto. Gesticulam, sentam-se, seus troncos e braços 

formam movimentos circulares e lineares. Aproximam-se do cesto. Neste instante vão ao público e 

oferecem uma bebida dentro de um pequeno recipiente oval. Ao experimentar a bebida, o 

participante tem seu rosto assinalado: uma das mulheres banha seu dedo na bebida e aciona gestos 

na face do convidado. As mulheres tornam a se encontrar, próximas ao chão demonstram sinais de 

afeto, beijam-se, acariciam-se e transmitem uma alegria pela situação ocorrida no momento.  

Os tambores são interrompidos por uma sirene policial. 

 

CENA 10: REPRESSÃO POLICIAL. 

 

 A tela do televisor escurece. Luzes de lanterna iluminam a gruta, local que ocorreu o ritual. 

Aparece a escultura da deusa Cibele. Os soldados emitem um diálogo abafado devido às máscaras 

que possuem em suas cabeças; ao mesmo tempo em que conversam focam a luz em pessoas da 

platéia. A conversa se assemelha às palavras de ordem proferidas costumeiramente pelos grupos 

militares. Estes soldados levam consigo alguém da platéia. 

A cena se interrompe. 

 

CENA 11: DE VOLTA A HORA DA MORTE / PORTAL DE MICENAS 

 

 Esta cena é acompanhada pela musica inicial da peça, pois é a continuidade da cena1; de 

início a imagem não possui cores. Kassandra está de costas para portal, onde se encontra 

Clitemnestra e os instrumentistas. Os demais personagens também se encontram no espaço. 

Próximo ao Portal duas pessoas com burcas brancas enrolam lentamente um tapete que conduzia 

ao monumento. 

 Novamente o foco está em Kassandra. Ela cessa seu caminhar e começa como que a dançar 

ritualmente: Seu tronco é levado a 90º com relação as suas pernas; seus braços estão atrás do seu 

tronco e rapidamente eleva o mesmo e conduz os braços semi-estendidos (com as palmas da mão 

voltadas para cima) em direção a Clitemnestra. Ao sinal desta última posição a canção é 

interrompida abruptamente. 

 Kassandra aproxima suas mãos de sua face, seus dedos indicador e médio se unem e separam 

do anelar e mínimo, que por sua vez também estão unidos. Aproxima as mãos da região dos olhos 

e repuxa sua pele. 
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 Ao discorrer sobre a necessidade de viver, permanece de costas para o Portal e de frente para 

a platéia. Eleva sua mão direita e a bate ligeiramente contra o peito. Seu olhar muito atento e seus 

olhos arregalados contemplam o distante. 

 Suas palavras são expressas lentamente, e em algumas situações possuem um ritmo 

acelerado. Seu discurso é interrompido pelo auriga que lhe faz um questionamento. Ele está 

curvado, de braços abertos e descalço (ao seu lado há um par de coturnos dispostos ao chão). A 

voz deste personagem se assemelha a de um ancião, é rouca e parece cansada. 

 Neste momento a imagem torna-se colorida e o ambiente é invadido por luzes vermelhas e 

amarelas. Kassandra responde ao auriga e este fica de costas para ela. Ainda curvado, com os olhos 

voltados para Kassandra, lhe faz uma nova pergunta; neste instante ele movimenta as mãos 

lentamente, por vezes com gestos circulares. O auriga recolhe o par de coturnos. Novamente 

Kassandra tem uma resposta e ao prever um fim trágico, observa suas mãos; sua voz ecoa. 

 

CENA 12: COMBATE DE AQUILES E HEITOR / MORTE DO FILHO DE PRÍAMO. 

 

 No campo de batalha, a platéia ao redor presencia a luta dos combatentes. Aquiles está 

trajado com uma túnica vermelha, botas e capacete de guerra; Heitor traja uma veste similar, 

porém de cor verde. Sob uma iluminação de cor amarela, lutam com espadas e escudos. Aquiles 

desarma Heitor, que parece tentar escapar da luta. Esta cena é sobreposta pela imagem de Eumelo 

(imagem não colorida).   

A cena do combate retorna: Heitor é atingido por uma lança, ao gritar cai sobre Aquiles. Os 

balidos de ovelha novamente se fazem presentes, como um lamento. A cena anterior se desfaz para 

surgir em meio uma iluminação de cores vermelhas Kassandra. A personagem está envolta por um 

véu em sua cabeça; ela rodopia constantemente e emite os balidos. Movimenta lentamente seus 

braços e suas mãos e eleva sua cabeça. Emite palavras pausadamente, em seguida altera o ritmo e 

volume da voz, (das sílabas das palavras proferidas). Os braços são levados ao chão rapidamente. 

Levanta-se e retorna ao seu ritmo de discurso costumeiro, sempre a gesticular sinais inusitados 

com braços e mãos. Termina sua exposição com os mesmos balidos. 

 No campo de batalha encontra-se Príamo, horrorizado com a morte de seu filho. Enquanto 

profere seu lamento pausadamente e exerce movimentos lentos, a cena alterna entre o momento 

presente da arena e a imagem do Portal – (monocromático), no qual se encontra Kassandra  

inconformada.  

 Retornando ao campo de batalha, Príamo se aproxima do corpo do seu filho e da figura de 

Aquiles - que está de pé, ao lado do cadáver.  Novamente aparece a imagem de Kassandra no 
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Portal; ela possui um o véu envolto na cabeça e gesticula suas mãos. Neste jogo de cenas, retorna a 

imagem de Príamo próximo ao cadáver. Aquiles observa Príamo e com sua mão direita segura a 

espada e com a esquerda o escudo. Príamo se ajoelha diante do filho e de Aquiles, a imagem de 

Kassandra reaparece e ela se joga ao chão. Já no campo de batalha, Aquiles pisa no cadáver e 

aponta sua espada para Príamo, que está de braços abertos, simbolizando uma redenção.  Aquiles 

repentinamente gira seu corpo e novamente aponta a sua espada, agora em direção ao alto. Avista-

se então a figura nua de Polixena com os braços estendidos e envoltos por um véu. Polixena solta o 

tecido da sua mão direita e sua aparição se desfaz. 

 Aquiles volta-se para Príamo, o qual apanha seu filho nos braços. Adiciona-se 

à cena o som do vento, e a voz sussurrante de Kassandra. 

 

CENA 13: OS JUSTOS. 

 

 Em meio uma luminosidade vermelha avista-se Kassandra caminhando lentamente e 

cantando em outro idioma. A sacerdotisa está novamente com seu gorro e segura sobre sua cabeça 

um objeto de madeira. Seu olhar está voltado para o chão, e seus passos emitem o som do atrito de 

sua sandália com as pequenas pedras daquele solo.  

 O diálogo de Kassandra e Enéias pode ser ouvido. Kassandra agora permanece no campo de 

batalha sob uma iluminação amarelada. Ajoelhada, se curva e apanha o escudo disposto no centro 

da arena. Kassandra e Enéias ficam próximos; este permanece de pé e ela agachada com o rosto 

próximo ao chão. Kassandra toca no escudo e segura uma espada com suas duas mãos; cantarola 

baixo. Leva a espada em direção da sua testa. 

  Enéias discorre desesperadamente sobre o terror da guerra; ele se movimenta de forma que 

seu corpo e seu braço esquerdo vão em direção ao chão, e seu braço direito fica suspenso e 

levemente inclinado para trás. Os dedos das mãos são gesticulados. A imagem passa também a 

focar Kassandra, que próxima ao chão emite novamente o balido; levanta uma parte do tecido do 

seu vestido e bate vigorosamente contra seu ventre repetidamente. 

 Enéias mantém seus movimentos corporais tensionados; curva sua coluna - de modo que seu 

peitoral está voltado para cima, estende seu braço esquerdo e leva até a nuca a sua mão direita. 

Desespera-se, encolhido toma posse da sua lança e arremessa a ponta  contra o chão. Suas palavras 

são ditas em ritmo acelerado e com volume alterado. Começa a correr a fim de cumprir a sua 

função de guerreiro – matar os oponentes. Kassandra também gesticula e discursa velozmente, 

como um desespero.  
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 A personagem repousa seu corpo e seu rosto sobre o chão de pedras, Enéias já estático, tem 

seu rosto direcionado a Kassandra que retoma o diálogo de forma mais serena e tranqüila. Enéias 

caminha ao redor de Kassandra e a questiona também proferindo as palavras mais calmamente. 

 A imagem enfoca Kassandra sentada no centro do campo de batalha. Atrás dela e a esquerda 

se encontra Enéias de pé. A direita de Kassandra encontra-se o escudo e o objeto que ela segurava 

sobre sua cabeça. Kassandra acomoda os tecidos do seu vestido sobre o chão. Suas palavras 

sempre se alternam em ritmos lentos e acelerados; movimenta seus braços, mãos e dedos, os quais 

às vezes parecem tremer. 

 Enéias parece refletir sobre o diálogo travado com Kassandra. Estão distantes um do outro, 

num traçado em diagonal. Kassandra abre seus braços e grita seus pensamentos, corre até Enéias e 

agarra seus cabelos. Conversa muito próxima ao rosto de Enéias, segura a sua cabeça e dá ligeiras 

palmadas ao redor do olho do seu amado. 

 Por meio de gestos corporais inusitados, Enéias toma Kassandra em seus braços e se 

movimenta dentro deste espaço. Kassandra insiste em tocar o olho esquerdo deste com sua mão 

direita; além disso, ela movimenta constantemente seus pés, como uma criança no colo de um 

adulto. 

 Enquanto Enéias observa atentamente a expressão de Kassandra, esta vai levando seu corpo e 

sua cabeça próximos ao solo. Enéias acaricia seus pés suspensos apoiados em seus braços. 

Kassandra agora deitada, com seus pés repousando sobre as pernas de Enéias - que permanece na 

vertical - se comunica verbalmente e gestualmente através das suas mãos. As mãos se unem 

novamente, e num impulso Kassandra retorna ao colo de Enéias - os braços e pernas dela 

envolvem o quadril e a nuca do guerreiro, respectivamente. 

Apoiada junto ao corpo de Enéias, a personagem continua a tocar o rosto e o cabelo do guerreiro. 

Muitas vezes só ameaça o toque que não vem a se realizar; gesticula suas mãos constantemente. 

Enéias está estático, sua expressão corporal remete a um ser inanimado do qual Kassandra tem 

total domínio. 

 Kassandra senta sobre as pedras e vai se desvencilhando de Enéias. Este corre 

regressivamente e se afasta dela, que o observa e gesticula as mãos. 

 Em outro momento, Enéias está frente a frente com Kassandra: ele ajoelha-se e ela 

permanece sentada no chão. Ela lança pedrinhas que segura em sua mão esquerda. Enéias eleva a 

sua mão direita. Kassandra se levanta de forma não usual e verbaliza suas idéias de frente para 

presentes na platéia. Enéias permanece na mesma posição. 

 Kassandra rodopia ao redor de Enéias, que a admira. A moça cessa seus movimentos, e se 

aproxima do guerreiro. Enéias grita com Kassandra; ele se levanta e caminha rapidamente. Ela o 
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acompanha, dialogando desesperadamente. Enéias retorna e empurra sua amada que vai ao chão; 

grita com violência. 

 Ele se desespera, eleva suas mãos para o rosto e deita sobre o ventre de Kassandra. Ela cessa 

seu choro, estende seus braços ao longo do chão, toca nas pedrinhas e pede perdão. Suas mãos 

tocam a cabeça de Enéias.  

 Kassandra eleva seu tronco para perto de Enéias e ambos se acariciam; ela caminha de 

joelhos até o centro do campo de batalha, parece estar feliz, olha para o horizonte e discursa sobre 

o verão. Senta-se, enquanto Enéias está de pé e afastado da moça. Kassandra toca no tecido do seu 

vestido e aponta para a direção à sua frente; neste instante Enéias também observa e aparenta 

sentir-se feliz. O espaço vai se tornando escuro e somente ao redor de Kassandra ainda há um feixe 

de luminosidade azulada. Enéias se aproxima, senta-se e encosta sua cabeça no corpo da amada. 

Com o auxilio de Enéias, Kassandra cobre as suas cabeças com um tecido do seu vestido, como se 

fosse um véu. A cena termina ao som de uma cirene policial. 

 

CENA 14: LAMENTOS CRAVADOS NO CORAÇÃO DA HUMANIDADE/ NO 

SOFRIMENTO SOMOS TODOS IGUAIS. 

 

 A cena se inicia com a imagem monocromática dos coturnos de soldados marchantes. Em 

seguida ocorre outra cena de uma mulher agachada com um castiçal à sua frente. Ela entoa uma 

canção em outro idioma e observa o objeto; gesticula seus braços de forma circular e em cada uma 

de suas mãos possui acendedores, de maneira que lentamente acende as velas com os mesmos. A 

imagem agora ganha cores, o local permanece pouco iluminado e o traje desta senhora se 

assemelha a uma burca de cor azul marinho e branco. 

 Focaliza-se ao lado esquerdo desta senhora, uma outra mulher, também de burca, traje em 

preto e vermelho. Sobre ela incide uma luz de cor verde. Esta segunda mulher se levanta e gira seu 

corpo lentamente, possui um livro sagrado na sua mão direita. Ela então segura o livro com suas 

duas mãos e o abre; após, fecha o mesmo e o coloca sobre sua cabeça. Lentamente se ajoelha, 

reverencia a obra e repousa sua cabeça sob o mesmo. No decorrer, esta senhora executa variados 

movimentos de corpo, os quais traduzem gestos de saudação e respeito para com o objeto sagrado. 

Tudo fica na completa escuridão. 

 Ocorre uma explosão e então num outro ambiente surge um soldado, portando um objeto 

luminoso que irradia temporariamente - não há cores nesta cena. Neste espaço há três grandes 

tonéis. Esta cena se intercala por cenas monocromáticas de guerras, explosões e pessoas mortas 
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devido essas ações militares. Em meio a esse jogo de cena o soldado gira lentamente, acaba a cena 

arqueado, próximo ao chão.  

 Outra cena monocromática acontece: a mulher que cultuava o livro sagrado agora tem em seu 

colo um soldado morto. Retira sua burca e cobre o corpo do soldado. À esquerda desta mulher está 

àquela outra (que anteriormente acendia os castiçais). Agora também lamenta a morte de outro 

soldado; eleva os seus braços e segura o tecido que compunha sua vestimenta; com movimentos 

lentos cobre o corpo que está a sua frente. Ambas entoam uma cantiga de lamento.  

Tudo se torna escuro e sons de moeda surgem juntamente com a voz de Príamo. 

 

 

CENA 15: BANQUETE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE PRÍAMO E MENELAU. 

 

 Avista-se sob uma iluminação de tons amarelos o Conselho Real de Tróia. Príamo está ao 

redor de um carneiro morto e pendurado; seu filho Páris circula vagarosamente pelo espaço do 

Conselho e degusta um pedaço de carne do animal sacrificado. O filho de Príamo veste-se 

semelhante ao seu pai. Um pouco a frente encontra-se Menelau. Este último leva seu braço direito 

até sua cintura e sua mão esquerda repousa sobre seu peito. Em meio à conversa, Páris se aproxima 

de Menelau, no entanto vai ao encontro do carneiro pendurado. Menelau movimenta seu corpo de 

forma que parece saudar Príamo. O tilintar de moedas continua. Príamo discorre lentamente.  

 Ocorre outra cena: na arena de combate Kassandra observa o encontro no Conselho. A imagem 

do Conselho é retomada e o tilintar de moedas novamente ocorre. 

 

CENA 16: RETORNO DO NAVIO DA PÁRIS / O FANTASMA DE HELENA. 

 

 Na arena de combate Kassandra se debate: suas mãos batem num ritmo acelerado sobre seu 

ventre; o movimento cessa. Seu discurso é proferido rapidamente e o volume do som da sua voz é 

alto. Salta e se aproxima do chão, gesticulando as suas mãos.  Lentamente conta para a platéia o 

caso do rapto de Helena. Kassandra levanta-se corre em direção ao Portal; nesta trajetória faz 

pequenas pausas nas quais sacode rapidamente todo o seu corpo.  

 Uma outra cena monocromática apresenta uma locomotiva; em seguida surge a imagem de 

um corredor escuro e sombrio: uma mulher vestida com roupa branca e com parte do rosto 

marcado também de branco, se rasteja ao ver um soldado que a persegue. Ao fundo se ouve o som 

produzido pela locomotiva; e no mesmo corredor surgem mais soldados, os quais enfileirados 

transmitem a impressão de que irão pisotear a mulher. Os movimentos dos soldados estão em 
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sincronia com a sonoplastia produzida. Intercala-se com esta cena a imagem de Kassandra na 

escuridão semeando pequenos bonecos de pano pelo chão. 

 Ao final da cena dos soldados, retorna-se para Kassandra. A personagem está a frente de uma 

extensa parede (ao fundo do campo de batalha). Tudo está escuro, somente um feixe de luz a 

ilumina. Ouvem-se sons produzidos por pratos. 

Kassandra tem seus braços elevados e enquanto discorre atrita as palmas das mãos. 

Aproxima suas mãos em movimento para perto do seu rosto. Solta as mesmas e permanece 

arqueada. Movimenta-se ao ritmo do toque deste instrumento; produz uma mesma seqüência de 

movimento com seus braços por três vezes seguidas.  

 Tudo se torna escuro e silencioso; Kassandra está deitada e estática sobre as pedras, 

encontra-se na região central do campo de batalha. Rapidamente ergue a sua cabeça e lentamente o 

seu tronco; profere pausadamente sobre a loucura e tem seus olhos atentos e arregalados. A 

personagem repete por muitas vezes, de várias formas, ritmos diferentes e entonações de voz a 

frase “ali ao lado” e “ao longe”. Movimenta a sua cabeça e gesticula sua boca. Ao terminar de 

proferir tais palavras, ainda está sentada, com as pernas estendidas. Repousa suas mãos sobre as 

pernas, seus dedos se tocam; e começa a chorar.  

 Inicia-se outra cena. Agora Kassandra está de pé no centro do campo de batalha. Olha para 

cima e pede para sair do lugar que se encontra; como se estivesse no fundo de um poço. A imagem 

ganha cor, há um foco de luz incidindo sobre ela.  O som de tambor se manifesta. Kassandra 

discorre pausadamente, seus braços estão elevados e seus dedos sempre sinalizam algo através de 

sinais. No decorrer a cena se intercala com imagem monocromática e colorida. A jovem 

sacerdotisa grita, parece estar sem forças para continuar sua trajetória. Cai ajoelhada, e sua cabeça 

se volta para cima. Deita-se e se debate com seus pés; coloca as mãos nos seus ouvidos, pois se 

incomoda com o tilintar que escuta. Movimenta seus braços e eleva seu tronco. Ocorre a aparição 

de Páris. 

 Páris sorri e emite gargalhadas constantes. Suas mãos estão estendidas e as palmas estão 

voltadas pra cima. Caminha e faz pequenas pausas dos seus movimentos como se estivesse a se 

apresentar e um desfile. Cessa sua movimentação e permanece próximo à Kassandra; ele eleva 

seus braços e sua cabeça, gargalha constantemente. Seus passos passam por cima do corpo de 

Kassandra, como se este fosse um obstáculo; continua o percurso fazendo um “ziguezague” pelo 

espaço. A cena termina bruscamente e então surge a imagem do Conselho de Tróia com a presença 

de Kassandra. O local está envolvido por uma luminosidade verde.  
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CENA 17: PLANO PARA MATAR AQUILES PRISÃO DE KASSANDRA. 

 

 Além de Kassandra estão presentes Príamo, Páris e Menelau. Esses homens estão 

posicionados ao lado esquerdo do Conselho; Páris segura a mão esquerda de Príamo.  Kassandra 

está cabisbaixa, de frente para uma parede de escudos. 

Príamo dialoga com Kassandra autoritariamente, seu ritmo de voz é lento. Ele caminha 

lentamente em companhia de Páris para o centro do Conselho. Páris se desvencilha do pai; 

Kassandra acerta sua cabeça contra os escudos por quatro vezes. Príamo altera a voz e neste 

instante as cores da imagem tornam-se coloridas. Kassandra vira-se para o Conselho e discute 

vigorosamente. 

A imagem novamente se torna esverdeada; o enfoque é dado a Kassandra e Príamo, o qual 

não olha para a filha. Páris que se localiza a direita de seu pai, intervém no diálogo com intuito de 

coibir Kassandra; tenta deter sua irmã. Kassandra se retira do Conselho e é detida por soldados. A 

cena torna-se menos iluminada. Surge uma canção, lentamente uma gaiola se eleva com Kassandra 

em seu interior. 

 

CENA18: SEDUÇÃO E MORTE DE AQUILES. 

 

Nesta cena a sonoplastia é constituída por tambores e com o decorrer da ação por flauta. 

Polixena corre nua em volta do espaço (arena de combate). A filha mais nova de Príamo lança seu 

véu sobre a espada do guerreiro Aquiles; ajoelha-se ao lado do véu. Aquiles está de costas para 

Polixena e com o véu da moça em sua cabeça; ela então crava uma flecha ao lado do seu 

calcanhar. Eumelo reaparece, seus movimentos corporais se assemelham a um macaco. A cena 

termina. 

 

CENA 19: TORTURA DE ENÉIAS. 

 

Ouve-se a sonoridade de uma gaita. Eumelo caminha como um macaco; discorre 

lentamente. A cena apresenta a tortura de Enéias, sob vários ângulos de filmagem. Tudo é escuro, 

somente uma luz branca ao redor de Enéias, e sobre ele incidem luzes de tons vermelhos e azuis. 

Os objetos de cena são todos metálicos e transmitem uma sensação de temperatura fria e 

sentimento de desalento e abandono. Nesta cena ocorre o efeito similar a uma interrupção 

eletrônica (efeito que ocorre no televisor quando é retirado o fio conector entre a antena e o 

aparelho, por exemplo). À esquerda do televisor surge em letras brancas a frase que Eumelo 
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disserta: “Se queres uma visão do futuro, imagina uma bota pisando o rosto humano para 

sempre”.28 

 

CENA 20: VISÕES DE KASSANDRA 

 

Novamente no campo de batalha Kassandra e seus duplos cantam e correm pelo espaço. 

Elas brincam, duas delas estão estáticas, outra agachada próxima de Kassandra. Todas se vão ao 

chão e seguram um tecido vermelho, com o qual formam uma estrela. Ao ritmo da música, 

Kassandra se movimenta rapidamente. Uma pequena caixa de madeira se encontra posicionada no 

início da estrela, já a sacerdotisa está no centro da mesma estrela. Os duplos giram e saltam ao 

redor deste desenho produzido com o pedaço de tecido.   

Kassandra bate a caixa. A canção cessa; ela se deita dentro da estrela e usa a caixa como 

apoio para sua cabeça. Um dos duplos que se encontra na direção dos pés de Kassandra, discorre 

em alemão. Ajoelhada, gesticula seus braços e aproxima suas mãos em direção ao seu ventre. Os 

demais duplos se encontram ao redor de Kassandra. Deitada Kassandra discursa com imenso vigor, 

sua voz ecoa. Ajoelha-se; seus duplos seguram os tecidos que compõem o seu vestido.  

Ocorre o tilintar de pratos, todas se vendam e começam a entoar um canto. Kassandra está 

com o tecido em suas mãos, levanta-se, segura a caixa e a conduz para o centro da arena; 

novamente se posiciona de cócoras. Bate a tampa da caixa, e sobe na mesma. Bate novamente na 

caixa com seu pé esquerdo. Eleva o tecido que segura em mãos. 

Os duplos de Kassandra se encontram amordaçadas. Elas começam a enrolar o tecido que 

desenhou a estrela, ao redor da cabeça da sacerdotisa, depois do feito, saem. Concomitante com o 

discurso de Kassandra, aparece o mesmo texto escrito na parte final da tela do televisor: 

 

Vejo a chegada de uma época onde reis bárbaros governam um mundo cheio de vícios, 

onde homens audaciosos e maus vivem vidas curtas, têm os cabelos brancos aos 

dezesseis anos e copulam com animais. Suas mulheres prostitutas fazem amor com bocas 

de cobiça. As vacas são secas e estéreis. Já não há mais flores nem pureza, só ambição, 

corrupção, comércio. 29 

 

Enquanto isso o canto continua. As frases ditas por Kassandra ecoam; ela se encontra arqueada, 

________________________ 
28 Frase extraída de “1984” de George Orwell, in SANTOS, Valmir (org). Aos que virão depois de Nós – Kassandra 
in Process – O desassombro da utopia. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005, p. 104 
29 Fragmento do livro Sagrado Indiano “Mahabharatha”, in SANTOS, Valmir (org). Aos que virão depois de Nós – 
Kassandra in Process – O desassombro da utopia. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005, p. 107 
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sua cabeça está mais a frente em relação ao seu corpo; seus braços movimentam-se lentamente e  

seus dedos parecem gesticular símbolos.  

Agora, ao centro do campo de batalha encontra-se a sacerdotisa. Ela sacode seu tronco 

constantemente. Sua voz tem um tom de lamento. A pronúncia de suas palavras recebe novas 

configurações de sons; algumas sílabas são pronunciadas lentamente e em alto volume. Kassandra 

vai se arqueando e se aproximando do chão na posição de cócoras como se fosse parir; parece 

tremula e sem forças. Os movimentos dos seus braços são lentos, já seus dedos movimentam-se 

rapidamente e lentamente. 

Ao terminar sua profecia, ao som de uma única batida de tambor e prato, Kassandra 

levanta-se e traz consigo uma tesoura. Ela a segura com seus dois braços estendidos por um tempo; 

então solta seu braço esquerdo, caminha em linha reta e cessa seus movimentos. 

 

 CENA 21: DESPEDIDA DE ENÉIAS. 

 

Em cena, no centro da arena, apresenta-se Enéias com sua farda de guerreiro. Kassandra 

permanece na lateral do espaço e corta seu tecido vermelho. Enéias gira ao centro; aproxima-se de 

Kassandra e se ajoelha, dialoga freneticamente. Kassandra o interrompe, grita e rapidamente se 

aproxima do rapaz.  

Em outra localidade da arena, ainda ao lado de Enéias, Kassandra apanha aquela pequena 

caixa de madeira e leva seu corpo ao chão. Abre a caixa lentamente, enquanto Enéias caminha. 

Esta moça segura a tesoura com suas duas mãos e a eleva até aproximadamente a altura do seu 

rosto; movimenta este objeto com suas duas mãos. Enéias agora está frente a frente com 

Kassandra, ele larga seu anel que vai ao chão.  

Com a mão direita Kassandra apanha o anel, eleva sua cabeça e olha para Enéias. Os braços 

de Kassandra movimentam-se em direção ao guerreiro, ela mantém o anel na palma da mão direita 

e a tesoura na palma da mão esquerda. 

Enéias aponta um punhal - com sua mão esquerda – em direção a sua amada; que amarra 

um pequeno boneco de pano num pedaço de tecido. De joelhos, Kassandra se aproxima de Enéias; 

ele desaparece lentamente, ao compreender que ela recusara o punhal. Kassandra canta, eleva seus 

braços acima de sua cabeça e coloca o colar de tecido em seu pescoço. A pequena caixa permanece 

à sua frente. 
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CENA22: KASSANDRA E A PESTE 

 

Kassandra, já sem o gorro, caminha lentamente; demonstra grande cansaço (ao fundo 

avista-se o Portal de Micenas). Vira-se em direção do povo Troiano, os quais – através de suas 

expressões faciais - parecem zombar de sua pessoa. 

A imagem desaparece, e a cena agora enfoca Kassandra e Eumelo. Ela conversa com 

Eumelo veementemente, movimenta seus braços constantemente. Lentamente, Eumelo se 

aproxima da sacerdotisa. Os ombros dele estão desnivelados, sendo que direito se encontra mais 

direcionado para o chão.  

Kassandra observa o rosto de Eumelo atentamente. Ao lado esquerdo da moça se encontra a 

pequena caixa envolta pelo tecido vermelho (que compôs a estrela de seis pontas), e pelos 

pequenos bonecos de tecido. Uma canção se faz presente. Ao passar por Kassandra, Eumelo sai de 

cena correndo, ligeiramente corcunda. 

Kassandra parece ter visões sobre o Cavalo de Tróia. 

 

CENA 23: ENTRADA DO CAVALO EM TRÓIA, INVASÃO, ESTUPRO E MORTE. 

 

Kassandra apresenta-se muda, ouve-se sua voz em “off”. A cena se alterna entre esta 

imagem de Kassandra e a chegada do grande monumento do cavalo em Tróia. A sacerdotisa 

caminha em direção ao Portal, aponta com seu braço direito; olha para os lados rapidamente, 

somente movimentando seus olhos. Estende seus braços e os leva de encontro ao seu rosto. Seu 

tronco se arqueia - de modo que seu abdômen está voltado para cima. Permanece com o colar de 

fita que anteriormente pendurou em seu pescoço.  

Retorna a imagem de Kassandra discorrendo para o público; ela aponta para o cavalo, 

caminha rapidamente em direção ao mesmo e então fica estática. Aos sons de tambores, o cavalo 

gigante se movimenta. Em sentido oposto ao monumento do animal, Kassandra caminha ao 

encontro de Polixena. 

Kassandra e Polixena se olham e se tocam; Kassandra parece estar desesperada. A imagem 

volta ao cavalo e então de uma fenda deste saem soldados com uniformes vermelhos. Kassandra e 

Polixena cantam enquanto são capturadas pela milícia. O foco se volta para Polixena. Seus braços 

estão elevados e imobilizados pelo soldado, enquanto outro veste um capuz nesta jovem.  

Acima, no cavalo Kassandra é violentada por um soldado, ela parece estar inconsciente: 

seus braços estão soltos, seu tronco está relaxado e suas pernas se apóiam ao quadril do soldado. 
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Após esta prática de violência, este soldado salta do cavalo e carrega consigo uma espada na sua 

mão direita. 

Aparece uma imagem monocromática de Príamo: ele está ajoelhado. A tela é tomada pela 

escuridão, um soldado grita ao som do tilintar de moedas. 

 

CENA 24: MALDIÇÃO DE KASSANDRA 

 

Corpos nus de vítimas da guerra são carregados por uma carroça. Kassandra toca levemente 

em um deles. Ao centro da arena de batalha, faz um desabafo, profere as palavras em alto volume e 

chora. Movimenta aceleradamente seus braços e suas mãos. Suas palavras por vezes soam como 

um grito, que ecoa; por outras são quase um sussurro. A sacerdotisa olha para cima e seus cabelos 

cobrem a sua face.  

Kassandra movimenta freneticamente seu braço direito. Cessa seus movimentos e retorna 

aos mesmos anteriores e em ritmo desacelerado. Suas pernas estão imóveis, seu tronco está 

curvado e seus braços se movimentam; foca seu olhar para um horizonte específico.  

A personagem leva seu tronco ao chão, seu braço esquerdo se eleva, os dedos das mãos são 

movimentados e parecem criar símbolos. Seu dedo indicador aponta para o alto. Levanta-se vai 

correndo chorando e gritando em direção ao Conselho, cessa novamente seus movimentos. Olha 

para o alto e discursa. Vira-se, caminha em diagonal e permanece em frente a uma pessoa presente 

na platéia. Nesta posição levanta seu braço direito com a mão fechada, o movimenta lentamente e 

rapidamente. 

Caminha e retorna para o local no qual se encontrava anteriormente: discorre o seu 

pensamento conclusivo. Estende seu braço esquerdo e apresenta sua palma da mão voltada para 

cima; seu braço direito se eleva. Observa sua mão esquerda. Tudo fica escuro e aparece a imagem 

da pequena caixa de madeira, envolta pelo tecido vermelho e pelos pequenos bonecos de pano; 

sobre este objeto incide um foco de luz. Final do ato. 
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APROXIMAÇÕES INTERPRETAVIVAS 

 

 

3.1 - A PRESENÇA DO TRÁGICO 

 

 

Segundo os atores e criadores de Kassandra in Process, todo o espetáculo se embasa no livro 

da autora Christa Wolf intitulado Cassandra, o qual discorre a respeito do drama existencial da 

princesa troiana Cassandra que discorda das medidas planejadas por seu pai – o rei Príamo – que 

por sua vez, pretendia alcançar o sucesso na batalha empreendida contra os gregos. A peça enfoca o 

conflito denominado Guerra de Tróia e as conseqüências sociais deste conflito.30 Vale salientar,  

que no decorrer da trajetória deste espetáculo - como um ato de um bricouler – delineia-se ao 

público ações de conflitos bélicos contemporâneos, cuja a essência de sofrimento é similar ao da 

saga troiana. O cerne de todo percurso deste teatro/ audiovisual consiste na presença dos elementos 

constituintes da Tragédia Grega: os questionamentos existenciais presentes no enredo e na ação 

artística permitem a conexão com o pensamento trágico.  

No livro intitulado “Mito e Tragédia na Grécia Antiga” os autores Jean-Pierre Vernant e 

Pierre Vidal-Naquet analisam o gênero literário trágico; estilo que surgiu na Grécia no século V 

A.C., e que deteve sua produção focada na lenda heróica.31 Através dos dilemas que acometem o 

herói - o qual não é um ser destituído de dúvidas a respeito da vida e de angústias - a tragédia se 

aproxima dos questionamentos e da vivência humana; revela, coloca como problemática as relações 

humanas e seus impasses, muitas vezes não passiveis de resolução. 

Assim como o herói torna-se um problema, toda a matéria da lenda e do mito é revista na 

tragédia e nela desnaturalizada, a intriga tem sua lógica refeita conforme a necessidade do 

questionamento que pretende ser colocado diante de seu público. Para Vernant e Naquet a tragédia: 

 

(...) propõe ao espectador uma interrogação de alcance geral sobre a condição humana,  

_______________________ 
30 Segundo fragmento retirado da pesquisa histórica feita pelo Ói Nóis a respeito da Guerra de Tróia: “Príamo, rei de 
Tróia, cujo filho Páris raptou Helena, a mais bela mulher, filha de Zeus, e alimentou o pretexto que os senhores da 
guerra queriam para engatilhar a batalha que durou dez anos. Pretexto tampão, sabe-se, pois o conflito fora provocado, 
sobretudo, por questões econômicas. Tróia era a rota de entrada para a rota do comercio rumo a Ásia, o Mar Negro. Era 
estratégica, daí a cobiça dos gregos que desejavam tirá-la do caminho e isentar seus navios do pagamento de impostos”. 
( Cf. SANTOS, Valmir (org). Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – O desassombro da utopia. 
Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005, p.24 
31 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2008 
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seus limites, sua finitude necessária. Ela traz consigo, na sua mira, uma espécie de saber, 

uma teoria relativa a essa lógica ilógica que preside a ordem de nossas atividades de 

homem.32 

 

Ao analisar o surgimento da tragédia, estes autores verificam que a mesma se faz presente como um 

elo que conecta e confronta um universo de valores antigos com o de valores novos: a tragédia faz 

referência a um tempo passado – tempo mitológico – e as novas concepções coletivas presentes nas 

cidades democráticas, situa-se numa zona de fronteira que articula o humano e o divino. Além 

disso, ela traz para o debate temas de cunho moral, político, ético e cultural que a priori não eram 

discutidos e ponderados; estavam presentes na coletividade como um dado natural e não 

questionável. A tragédia nasce como um gênero singular,  

 

(...) traduz aspectos da experiência humana até então desapercebidos; marca uma etapa na 

formação do homem interior, do homem como sujeito responsável. Gênero trágico, 

representação trágica, homem trágico: caracteres irredutíveis de tal fenômeno; (...) toma 

como objeto o homem que em si próprio vive esse debate, que é coagido a fazer uma 

escolha definitiva, a orientar a sua ação num universo de valores ambíguos, onde nunca é 

algo unívoco e estável. 33 

 

Em suma, o intuito do gênero trágico a da apresentação do mesmo para uma audiência 

pretende levantar o questionamento a respeito do todo social; provoca o debate para que se 

confronte fundamentos valorativos. Para Vernant e Naquet o que melhor define a tragédia, na sua 

essencialidade é   

 

(...) que o drama levado em cena se desenrola simultaneamente ao nível da existência 

quotidiana, num tempo humano, opaco, feitos de presentes sucessivos e limitados e num 

além da vida terrena, num tempo divino, onipotente, que abrange a cada instante a 

totalidade dos acontecimentos, ora para ocultá-los, ora para descobri-los, mas sem que 

nada escape a ele, nem se perca no esquecimento. Por essa união e confrontação 

constantes do tempo dos homens e com o tempo dos deuses ao longo da intriga, o drama 

traz a revelação fulgurante do divino no próprio decurso das ações humanas”.34 

 

________________________ 
32 Op. cit. p. 218 
33 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 
2008, p. 01 
34 Cf. VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. O momento histórico da Tragédia na Grécia: algumas 
condições sociais e psicológicas. In: VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia 
Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2008. 



 42 

A temática trágica constituinte de uma literatura dramática e da apresentação teatral não é 

inerente somente a produção grega do século V A.C.; muitas obras atuais contemplam o modo 

operacional da tragédia aqui descrita. Tais produções contemporâneas se inserirem num outro 

contexto social, cultural e histórico, entretanto a sua base permanece no teatro antigo tradicional, 

pois propõe uma estética e questionamentos próprios de uma dramaturgia estruturada na 

consciência trágica.  

Assim sendo, alguns elementos aqui descritos estão contidos ao longo do texto dramático e da 

decupagem do audiovisual “Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – A Criação do 

Horror”. A análise dos elementos trágicos presentes neste espetáculo abrangem as ações e 

apontamentos feitos pela personagem Kassandra.35
 

Nas cenas intituladas “Portal de Micenas” e “Corredor da Memória”, a personagem Kassandra 

discorre sobre a sua trajetória de vida: na primeira cena ela comenta que recorre as suas memórias e 

que as mesmas trazem boas e más lembranças; na segunda discorre a respeito de experiências belas 

e aterrorizantes: as primeiras experiências são comparadas a um bloco branco, as segundas a um 

bloco negro. Tais referências destas cenas aproximam a personagem de uma experiência de vida 

composta de dilemas e contradições. 

A cena “Conselho Real Início da Guerra” assim como “Combate de Aquiles e Troilo Funeral 

de Troilo” possibilitam o questionamento a respeito da guerra e dos ganhos positivos e/ou 

negativos desta conduta para a humanidade. O posicionamento de Kassandra a respeito da conduta 

política e econômica de Príamo evidencia um desencontro de concepções e interesses: para a 

sacerdotisa as causas e a continuidade da guerra são absurdas, pois propiciam dor e morte aos que 

dela partilham voluntaria ou involuntariamente. Segundo Kassandra a morte de seu irmão Troilo é 

um dos muitos motivos para que a guerra cesse e que não ocorra mais derramamento de sangue; 

mas para Príamo esta morte significa necessidade de vingança. Através da análise do diálogo 

travado pelos personagens, o tema “guerra” é colocado em reflexão e não naturalizado devido ao 

fato de existir diferentes concepções sobre o mesmo na cena; segundo Príamo a guerra é lucrativa, 

já para Kassandra a batalha é desvantajosa. 

O conflito inerente a tragédia também se configura nas divagações de Polixena e Enéias, na 

cena intitulada “Apresentação de Polixena e Enéias”: a irmã de Kassandra discorre sinteticamente  

________________________ 
35 Recorrendo à mitologia grega Cassandra foi sacerdotisa do Deus Apolo e profetisa; entretanto as suas profecias sobre 
as catástrofes devido a Guerra de Tróia não eram creditadas pelos troianos devido uma maldição do Deus Apolo 
(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cassandra). A (re)criação deste personagem na versão da Tribo de 
Atuadores  mantém as características descritas na mitologia além de somar outras atribuições: a Kassandra do Ói Nóis é 
inspirada numa história que revisita a mitologia grega (como citado anteriormente, a criação desta personagem toma 
como base a obra de Christa Wolf – Cassandra); além disso outros traços dessa (re)criação estão presentes, como a  
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sobre sua trajetória de vida, os sacrifícios feitos e o fim próximo de sua vida. Enéias analisa a sua 

função de combatente: verifica o dilema de se dedicar a uma causa – neste caso a guerra – mas não 

ter um entendimento, ou uma explicação sobre a mesma. 

Na cena “Sonho de Mar em fogo”, através dos gestos e encenações corpóreas presentes nos 

personagens, apresenta-se a marca da impossibilidade: o casal de namorados pretende se aproximar, 

se abraçar, entretanto são impedidos pela necessidade de se fazer guerra. Por meio desta linguagem 

verifica-se o ordenamento de condutas que corrompem valores emocionais: a necessidade de paz e 

afetuosidade é impelida das relações devido à imposição de uma necessidade extrema de instaurar o 

combate armado em prol de interesses por poder político, social e econômico. 

Kassandra - na cena: “De Volta a Hora da Morte Portal de Micenas” - ao profetizar sobre o 

destino mortífero e cruel daqueles que insistem em compactuar com a guerra - questiona a lógica 

deste sistema combativo. Ao discorrer que a comemoração de uma vitória deste tipo acarreta em 

mais vingança, luta por poder e morte, conclui que a guerra e seus pequenos ganhos acarretarão 

cada vez mais em grandes perdas de vidas; o ganho é uma perda. A busca por poder acarreta 

rebaixamento do próprio modo de se estar e de significar o mundo - cena: “Tortura de Enéias”; a 

diferença é suprimida pela imposição de uma única vontade. 

As contradições inerentes de uma ação belicosa também são expostas na cena “Combate de 

Aquiles e Heitor – morte do Filho de Príamo”: Em nome de uma falsa vitória, a violência destrói 

sentimentos, emoções, relacionamentos; substitui a vida em suas variadas manifestações pela 

destruição. A necessidade se cometer a aniquilação é colocada em questão. As inquietações sobre 

as conseqüências de profundas tomadas de decisões políticas que envolvem questões éticas e 

morais continuam a povoar o discurso dos personagens: através do diálogo extraído de “Os Justos” 

de Albert Camus, a cena intitulada sob o mesmo nome traz a tona a impossibilidade de conciliar a 

justiça e a amorosidade para com o próximo; aqueles que conciliam justiça e vingança estão numa 

relação indireta com o sentimento terno e fraterno. É debatido - em outro diálogo entre Kassandra e 

Enéias, na cena “Despedida de Enéias”, assim como no diálogo de Kassandra e Eumelo, na cena 

“Kassandra e a Peste” - o abandono de valores em prol do ganho de poder: muitos se corrompem ou 

abandonam seus ideais pela busca de se conformar a uma determinada lógica política, outros 

mantêm um posicionamento de idéias e de condutas não passíveis de mudança, no intuito de não 

perverter o ordenamento destas concepções de mundo que lhe são próprias. 

________________________ 

 substituição da primeira letra do seu nome (a letra “c” é substituída pela letra”k”); a presença de profecias e reflexões 
que são pertinentes as sociedades contemporâneas e não somente a antiguidade. Esta Kassandra, criação da “Tribo de 
Atuadores Oi Nóis Aqui Traveiz”, se manifesta como um herói trágico e vivencia dilemas pertencentes a 
contemporaneidade).  
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Na cena intitulada “Lamentos Cravados no Coração da Humanidade no Sofrimento Somos 

Todos Iguais”, verifica-se que o sofrimento como conseqüência da guerra transpassa questões 

culturais e temporais: na contemporaneidade, mães do Oriente e do Ocidente sofrem a perda de 

seus filhos independentemente dos mesmos garantirem vitória em alguma batalha travada. A 

corrida pela satisfação de uma causa ou objetivo através das armas ocasiona malefícios de mesma 

intensidade para ambos oponentes. 

 Como o herói trágico, Kassandra tem uma visão diferenciada dos acontecimentos e das 

estratégias políticas que envolvem Tróia: atenta para o fato de se naturalizar algo que não o é. Para 

ela, perder a vida por egoísmos e travar a guerra não é uma ação habitual; além disso, a verdade 

também pode ser uma mentira bem fabricada; é necessário (des)conhecer o que se faz conhecido. 

Na cena “Plano para Matar Aquiles Prisão de Kassandra”, a sacerdotisa expõe seu ponto de vista 

que é contrário à maioria e externaliza suas angústia e crises a respeito da vida envolta pela guerra. 

Por mais que tente apontar que esta caminhada bélica é destrutiva - cena “Entrada do Cavalo em 

Tróia, Invasão, Estupro e Morte” - todos estão como que hipnotizados pelo combate incisivo entre 

gregos e troianos - cujo símbolo maior desta luta incessante que só acarreta dor e morte é O Cavalo 

de Tróia. A princesa de Tróia vive intensamente as conseqüências maléficas da disputa belicosa.  

Ao profetizar sob um tempo em que a destruição imperará - cena “Visões de Kassandra”, a 

jovem determina o fim da civilização devido a conduta humana permeada de ódio, corrupções, 

relações antiéticas e de ganhos individuais. O destino de todos está fadado a uma era de sofrimento 

como conseqüência de ações pautadas na falta do respeito ao próximo. Na cena “Maldição de 

Kassandra” a saga da profetiza parece ter seu fim, no entanto suas perguntas, seus questionamentos 

sobre a vida continuam sem uma resposta. 

 

3.2 A MANIFESTAÇÃO DO TEATRO DA CRUELDADE: POR UM TEATRO RITUAL 

 

 

Nesta ação artística há a ocorrência de elementos que se assemelham as concepções do 

Teatro Ritual de Antonin Artaud. É na presença e confecção de diferentes recursos cênicos 

recorrentes nos movimentos corporais, na cenografia, no figurino, na sonoplastia, que se provoca o 

estranhamento e a abertura para sensações outras e motivações reflexivas as quais podem acarretar 

debates sobre os parâmetros da conduta humana. 

Toda trajetória criativa resulta na formação de uma lógica própria e não costumeira: 

movimentos corporais com ritmos e sonoridades vocais em consonância, figurinos e máscaras que 
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extrapolam o comum trazem um sentido específico e a possibilidade de viver uma experiência 

nova para a audiência que partilha o momento extra cotidiano.  

As mensagens e reflexões a respeito da temática da guerra e da violência proposta pelo grupo 

não se manifestam somente por meio da linguagem falada e por meio da expressão corporal; o Ói 

Nóis procura explorar a esta temática através de recursos e elementos cênicos variados, na busca 

de um teatro rico em criatividade. Neste sentido, ao longo de todo o ato teatral as gestualidades 

corporais (re)novadas -  experimentações com novos movimentos corpóreos são uma constante: os 

movimentos têm uma significação específica dentro dos contextos; ao se comunicar corporalmente  

de forma não usual, a partir de uma reinvenção dos movimentos há uma quebra de padrões e de 

condicionamentos físicos. Os pequenos gestos recebem uma importância enfática, na tentativa de 

que os mesmos não sejam despercebidos e que o corpo esteja liberto dos automatismos; este corpo 

traduz um somatório opulento em novos sentidos. A respeito da importância dada ao trabalho com 

o corpo os atuadores possuem o seguinte posicionamento: 

 

(...) a construção da cena por uma via muito mais corporal. Processo de construção que 

não parte só do intelecto, mas de uma via corporal (...). Questão do visceral, que está 

tanto presente no trabalho do Ói Nóis. De que maneira tu estimula pra que isso venha a 

tona? Pra que as pessoas não partam de uma marcação pré- estabelecida, é um trabalho 

que o improviso te dá isso....pra depois ir desenhando a cena pra ver como ela vai ficar 

num futuro.36 

 

A composição, ou criação de alguns personagens (Eumelo, Arisbe, Kassandra no momento do 

ritual na Gruta, soldados na cena “Engrenagem da Violência”) trazem características e trejeitos não 

convencionais: há uma simbiose entre o animal e o humano, a máquina (movimentação corporal 

robotizada) e o homem, que proporcionam a manifestação do diferente. 

Como visto, o Ói Nóis não dispensa o uso das palavras (como propõe Artaud), entretanto as 

mesmas recebem - assim como a expressão corporal - resignificações, outros sentidos. A palavra 

não é usada somente como manifestação de uma língua, ela se soma a uma manifestação estética, 

resultando numa comunicação verbal que está para além do estritamente dito: o som da pronúncia 

da palavra pode sugerir uma outra coisa que não o seu significado literal ao qual todos estão 

acostumados a se remeter e compreender. Os ritmos, entonações das palavras diferenciadas das 

usuais, formas que são estranhas às comuns, trazem a tona outros entendimentos e experiências 

________________________ 
36 Trecho de depoimento concedido por Paulo Flores no DVD Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process 
– A criação  do Horror / extras. 
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sobre o que se está sendo posto e comunicado. 

Os atuadores argumentam a respeito deste tipo de comunicação verbal e sua contribuição 

para o estranhamento do que se coloca como naturalizado e rotineiro; a respeito da cena intitulada 

“Arisbe chama para a Gruta” a atuadora Carla comenta: 

 

Quanto a comunicação verbal sabíamos: se tratava da recriação de uma língua. Tomamos 

como base um dicionário Maia, datado em 1850, e, em pouco tempo, as palavras têm sua 

sonoridade transformada por um processo de suprimir ou prolongar sílabas e letras, dar a 

elas melodias e permitir que se misturem a sons e grunhidos que vêm a tona nos 

laboratórios. A soma destes elementos gerou uma espontaneidade na execução e uma 

significação muito própria para a palavra  articulada.37 

 

Sonoplastia também é permeada de manifestações criativas: sons de objetos trazem um 

entendimento e se conectam com demais elementos presentes em cena; músicas são compostas a 

partir de uma junção instrumental de grupos culturais; alguns sons são distorcidos e integram a 

proposta de estranhamento, da inclusão do diferente: 

 

Há uma interessante desconstrução das coisas. Nada é por inteiro. Não é apenas uma 

musica árabe. Mistura musica árabe com tambor quase africano e ao mesmo tempo uma 

forte sonoridade indígena. Este tipo de desconstrução parece evidenciar outras camadas, 

tanto nos movimentos do corpo como nos tons, na musicalidade.38 

 

O cenário é repleto de códigos que também expressam a proposta de vivenciar a ação 

colocada, objetos resultam da junção de outras formas existentes e que passam por uma 

transformação ao se unirem. Segundo o público: 

 

(...) local minuciosamente construído. Objetos dotados de sentido e de expressão. Marcas 

de um teatro ritualista, um teatro sem pressa. Um teatro do impacto e ao mesmo tempo 

com a beleza e a necessária força que o bom teatro sempre tem que ter. Elementos 

cênicos como parte viva de um todo, como uma unidade que contem dentro de si diversos 

elementos que reforçam uns aos outros (...)39 

 

________________________ 
37 SANTOS, Valmir (org). Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – O desassombro da utopia. Porto 
Alegre: Tomo Editorial, 2005, p. 28 
38 Op. cit, p. 28 
39 Trechos de depoimentos concedido por Rosyane Trotta, Luciano Alabarse e Jorge Arias, respectivamente, no DVD 
Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – A criação  do Horror / extras. 
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A cena “Corredor da memória” (re)cria; apresenta cheiros, sons, gestos com intenção de 

provocar e gerar outras sensações e vivencias a respeito de elementos já presentes na natureza que 

aqui tomam outras funções e propiciam outras experiências; o mel, por exemplo, é utilizado não 

como alimento, seu uso se dá de outra forma, através do olfato. Outras realidades são alcançadas, é 

a presença da virtualidade artaudiana. Segundo o Ói Nóis: 

 

O ambiente cênico sedimenta essa imersão. O objetivo é, sempre construir uma gramática 

do sonho, um ambiente de sensações para o público embarcar na viagem. É assim no 

“Corredor da Memória”, a segunda cena da peça. Abre-se uma porta e o publico ingressa 

ali para atravessar um estreito caminho entre as paredes de Micenas. Velas atenuam a 

escuridão. O cheiro de mel. A sonoridade lúdica da caixinha de música que vem não se 

sabe de onde. O barulho da chuva lá fora, pingos sobre o plástico transparente que 

envolve esse rito de passagem emaranhado por elementos como a água, o fogo e o ar. A 

transição se dá vagarosamente. O público, um atrás do outro, não necessariamente vai 

entender de cabo a rabo tudo que Kassandra diz a frente da fila indiana. A idéia é que 

cada um construa seus sentidos, como em tudo que o Ói Nóis faz. 40 

 

A presença de ações rituais (como a cena “Corredor da memória, Arisbe Chama para a 

Gruta”) com a possibilidade de participação ativa da audiência reforça a proposta de fazer com que 

as partes presentes nesta ação artística – platéia e atuadores - se integrem, e neste todo e partilhem 

de um momento único. Há todo um movimento de (re)criações, associações, gestualidades para 

que esta operação provoque e/ ou transforme de alguma forma todos que ali estão envolvidos. 

O tempo não linear também se faz presente: as lembranças de Kassandra se presentificam e 

se associam aos seus lamentos a respeito do estado atual das sensações e experiência que vive; 

possibilitando um corte temporal. O passado materializado no presente é associado com o 

“presente vivido”, ou seja, tempos e espaços se associam e passam a serem únicos: as diferenças 

temporais e espaciais se unem e trazem outro momento, ocorrendo dessa maneira um 

reordenamento  de tempo e espaço; ou uma (des)ordem que causa uma outra ordem. Kassandra in 

Process cede espaço para virtualidades: a personagem Kassandra parece estar só em seus lamentos 

desesperados a respeito das conseqüências maléficas da guerra, entretanto, num mesmo espaço–

tempo, partilha a sua dor com a manifestação de pares seus. 

Vale ressaltar que este modelo artístico pode resultar em interpretações e reflexões 

diversas, justamente por não explicitar o conteúdo e os símbolos que ali estão expostos. A  

________________________ 
40 SANTOS, Valmir (org). Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – O desassombro da utopia. Porto 
Alegre: Tomo Editorial, 2005, p. 34 
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audiência têm seu imaginário aguçado e suas interpretações podem ou não ser similares a aquelas 

produzidas por seus idealizadores. Para a atuadora Tânia: 

 

O espetáculo de vivência exige que o cara esteja ali. Se não, vai achar um saco, é natural 

que ele ache um saco. Ele tem que definir se vai ficar aqui ou lá, se vai sentar ou vai ficar 

em pé, se vai ficar perto ou longe, se vai no fluxo de todos ou não. Ou  se não vai se 

permitir chorar, rir, ir embora, ficar, abraçar o ator... Ao mesmo tempo que se deixa levar, 

pode vivenciar muitas coisas, pois o tempo inteiro esse público participante tem que 

tomar decisão e se expor inclusive entre aqueles que estão ao seu lado e foram ao teatro 

naquela mesma noite. Ele precisa estar realmente vivo, despojado, movimentar o corpo, 

ser tocado, enfim, sua cabeça também estará processando todas as informações.41 

 

Toda construção da peça, toda junção dos elementos presentes possibilitam uma atenção constante 

e participação do público, permitindo a partilha da experiência encadeada pelos atuadores. 

 Esta análise permite uma aproximação com as concepções de Artaud sobre a arte e a vida: 

a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz confecciona uma prática artística que dialoga com a 

teoria de teatro artaudiana, a crueldade aqui esta implícita justamente pela necessidade de se fazer 

um teatro que rompa com a estagnação, que propicie sentimentos, sensações, ações, reflexões e 

sensibilizações através do contato com um novo, um desconhecido, o extra cotidiano. Todo 

trabalho corporal visa a liberação de automatismos, de um corpo rico de movimentos e 

simbologias. 

Similar ao anseio artaudiano de uma saída da superficialidade, de uma proposta artística 

visceral que não reproduza a realidade ilustrativa, que fuja do racional e adentre num terreno de 

sensibilização integral, no ambiente do corpo, mente, e sentimentos; os atuadores fazem a seguinte 

colocação a respeito da criação teatral da tribo: 

(...) quando a gente pensa que vai fazer um teatro que vai envolver o público de uma 

maneira... em um outro nível, não é no nível da compreensão só através do racional, do 

intelectual que a questão da organicidade, e a única maneira de tu propor que a pessoa 

tenha essas sensações se aquilo for de alguma maneira orgânico, vivo(...)42 

 (...) junto com o espectador tu tá construindo o sentido da cena (...) onde se quebra vários 

parâmetros do espectador... e o espectador se sente realmente vivenciando aquele 

momento.(...)43 

________________________ 
41 

SANTOS, Valmir (org.). Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – O desassombro da utopia. 
Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005, p. 34 
42 Trecho de depoimento concedido por Tânia Terreira no DVD Aos que virão depois de Nós – Kassandra in 
Process – A criação  do Horror / extras. 
43 Trecho de depoimento concedido por Paulo Flores no DVD Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process 
– A criação  do Horror / extras. 
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(...) acabou que a gente descobriu que isso era possível através dessa sensação que fica, 

sensação de possibilidade. Na novela da Christa Wolf este é o momento que deixa  

marcas para os que virão. Claro que a peça toda nunca é igual, todos os dias, mas tem 

alguns momentos de contato direto com o público, em momentos pontuais mesmo da 

peça que nunca é igual e certamente o tempo que leva com uma pessoa, com a outra, é 

certamente diferente. O público participa de uma maneira que não é aquela coisa tô 

participando como um... eu estou junto... não é só na questão física da participação, mas é 

na participação também da construção do sentido, na importância que tu tem, porque tu 

amarra as coisas com o teu corpo, as tuas sensações, com as tuas experiências, com a tua 

memória emotiva... trabalhar essa percepção que a gente não trabalha no nosso cotidiano, 

a gente tá tão condicionado que a gente fechou alguns sentidos”44 

 

O teatro de vivência, do qual Kassandra in Process está inserido, promove o feitio do teatro 

ritual de Antonin Artaud: o ritual está presente tanto na composição das cenas – investiduras rituais 

similares as das sociedades arcaicas (como na “Cena da Gruta”) provocando uma alteração 

orgânica naqueles que dela participam - quanto na totalidade da peça, no sentido de que este ato 

teatral como um todo também é capaz de permitir a transformação do ser, de trazer a tona outros 

questionamentos sobre o mundo e a vida. A metafísica em atividade proposta por Artaud está 

presente neste trabalho: apesar do grupo utilizar a língua falada, há outras significações, uma 

“outra linguagem” (como descrito anteriormente) devido a sua rearticulação. Através do 

depoimento dos atuadores, e dos elementos analisados a partir da decupagem e o do texto 

dramático, verifica-se que Kassandra in Process traz à audiência o desconforto, a experiência com 

um desconhecido e virtual, a busca pela liberação de automatismos psíquicos e físicos, e o impacto 

integral naquele que vivencia este processo. Mas e o sentido de tudo isso? De onde vem? 

 

 

3.3. O DIÁLOGO ANTROPOLÓGICO  

 

 

A discussão antropológica pertinente as manifestações sociais de caráter ritual e artístico 

ganhou destaque nas análises produzidas pelos teóricos Victor Turner e Richard Schechner.  Victor 

Turner na década de 50, ao desenvolver seu trabalho de campo de caráter antropológico junto à 

coletividade Ndembu na África Central, focou a sua análise na ação ritual e nos processos 

________________________ 
44 Trecho de depoimento concedido por Tânia Terreira no DVD Aos que virão depois de Nós – Kassandra in 
Process – A criação  do Horror / extras. 
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pertinentes e desencadeados nestas ações. Posteriormente, a análise em torno dos rituais das 

sociedades tradicionais impulsionarão as discussões deste autor em parceria com Richard 

Schechner a respeito das sociedades modernas e suas manifestações culturais.  

Influenciado pelo modelo dos ritos de passagens do etnólogo Arnold Van Gennep - os quais 

se constituíam por três fases caracterizadas respectivamente pelos ritos de separação, ritos de 

transição e ritos de reagregação - Turner desenvolveu o conceito de drama social. O drama social 

se apresenta em momentos que ocorrem uma maior efervescência social dentro de um quadro 

visível de contradições, está para momentos sociais críticos. Em Turner esta categoria se processa 

no quadro coletivo em quatro etapas, ocorridas na seguinte ordem: 1- ruptura ou quebra, fissura de 

relações; 2- crise e intensificação da crise; 3- reparação da crise, ou ação remediadora; 4- desfecho, 

o qual pode ser a solução para a crise e o fortalecimento da estrutura, ou uma cisão social 

irreparável. O processo ritual se encontra no momento da tentativa da reparação da crise e é através 

do ritual, dessa investidura, que ocorrerá ou não a solução da crise. 

  Segundo Turner, as sociedades refletem sobre os problemas e conflitos inerentes a sua 

estrutura social ou a sua realidade a partir de movimentos que incitam um rompimento com este 

ordenamento, ou seja, através de ações que enfocam a sua antiestrutura. São nesses contextos de 

desordem, ou de drama social, que se passa a investir nos processos rituais e estes se tornam 

momentos que revelam categorias e lógicas sociais que não estão expostas de forma clara dentro 

dos grupos humanos. Neste sentido, momentos que extrapolam o cotidiano acionam tensões 

suprimidas que se fazem presentes e não presentes no consciente dos indivíduos e do grupo, e 

assim, permitem “captar a intensidade da vida social”45  

O estado de antiestrutura, que se apresenta devido um conflito presente na estrutura social, 

coloca os grupos envolvidos neste estado “à margem de”, ou vivenciando um momento de 

ambigüidades que proporcionam a reflexão da estrutura social dada por meio da investidura ritual. 

Esta margem, ou liminaridade (termo retomado de Van Gennep) se caracteriza como uma fase de 

suspensão dos papéis sociais vividos pelos indivíduos cotidianamente. 46  

Em síntese, o momento ritual é o próprio liminar por causar uma suspensão no modo de vida dos 

grupos sociais. Para Turner, o foco antropológico nas margens da sociedade, nos seus momentos de 

suspensão de papéis e a conseqüente ação ritual, possibilitam – parafraseando Dawsey -“estudar a 

cultura a partir dos seus substratos”; o drama social permite o exercício do “pensar sobre” através  

________________________ 
45 DAWSEY, John. O teatro dos bóias frias: repensando a Antropologia da Performance. Porto Alegre: Horizontes 
Antropológicos, p.23  
46 VAN GENNEP, Arnold. Os ritos de passagem. Petrópolis: Editora Vozes, 1978 
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do processo ritual.47 

Ao analisar as sociedades complexas, nos estudos em conjunto com o antropólogo e diretor 

teatral Richard Schechner, Turner constata, assim como nas sociedades tradicionais, a ocorrência de 

momentos sociais extraordinários representados pelas práticas culturais como teatro, dança, música 

entre outros. Tanto os eventos das sociedades tradicionais representados pela investidura no ritual 

quanto as manifestações artísticas modernas possuem a mesma natureza, pois ambos são 

performances. “A performance compreende um movimento continuum que vai do rito ao teatro e 

vice-versa.”48 

Com intuito de diferenciar os ritos das apresentações teatrais, Schechner elaborou os 

conceitos de eficácia e entretenimento. O primeiro se configura como aquele que repercute de 

forma significativa na sociedade, tendo a capacidade de solucionar conflitos, promover mudanças; é 

característico dos dramas sociais. O segundo conceito não altera a sociedade de nenhum modo, e 

nessa descrição se encaixaria os espetáculos teatrais. No texto “Entre “Artes” e “Ciências”: a noção 

de performance e drama no campos das Ciências Sociais”, o autor Rubens Alves da Silva faz a 

seguinte colocação: 

 

Portanto, para Schechner, seria esta polaridade entre “eficácia” e “entretenimento”, que 

consiste na diferenciação considerável do “rito” (ou “ritual”) para o “teatro”, pois segundo 

ele, de fato, nenhuma performance é puramente “entretenimento” ou absolutamente 

“eficácia”, uma vez que dependendo das circunstâncias, ocasião, lugar e, principalmente, 

o tipo de envolvimento da audiência “rito” pode ser visto como “teatro” e vice-versa.49  

 

Como ressalta esta colocação, apesar de existir essa possível diferença, esses conceitos não são 

estanques e podem se comunicar. Assim como as performances sociais - caracterizadas pelos 

rituais, peregrinações religiosas- as performances estéticas também podem não ser mero 

entretenimento e propiciar a presença de um espaço simbólico e de representação metafórica da 

realidade social; e, através da criatividade artística provocar a reflexão; em conformidade com uma 

condição ritual, de drama social. 

O estudo antropológico moderno acerca das performances das sociedades tradicionais e 

complexas aponta uma aproximação com o pensamento artaudiano a respeito de um fazer teatral  

_______________________ 
47 Cf. DAWSEY, John. Sismologia da performance: Ritual, drama e play na teoria antropológica. São Paulo: USP, 
2007. 
48 Cf. SILVA, Rubens Alves da. Entre “artes” e “ciências”: a noção de performance e drama no campo das 
Ciências Sociais. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, 2005. 
49 SCHECHNER, 1985, p.130-133, 1988, p.116. In: SILVA, Rubens Alves da. Entre “artes” e “ciências”: a noção de 
performance e drama no campo das Ciências Sociais. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, 2005, p. 49. 
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 que aproxime a audiência de uma situação instável, de um momento de vivência que a retire do 

conformismo. O audiovisual Kassandra in Process - que como visto anteriormente -  contempla as 

concepções teatrais de Antonin Artaud e está para uma performance que integra tanto o drama 

social/ processo ritual devido a abordagem, elaboração e transmissão da temática, quanto uma 

performance cultural, pois não deixa de ter seu conteúdo estético; Kassandra mantém essa relação 

de interdependência entre performances sociais e artísticas. 

Tal relação reporta ao seguinte modelo proposto por Schechner: 50 

 

  

 

Neste modelo o círculo esquerdo reporta ao drama social, e o direito as performances culturais 

(teatro, dança, práticas rituais, cerimônias, esportes). O semicírculo, “abaixo da linha horizontal” 

manifesta o domínio oculto, inconsciente; e “acima da linha horizontal” apresenta o visível, o 

publico. Já o “loop” representa o domínio manifesto do drama social nutrindo, possibilitando uma 

base de sustentação para o drama teatral na sua forma latente.  

Como a gravura configura, o “universo” se torna “fonte” para a arte (apresentada pelo “overt 

drama”), que através de uma releitura da experiência (ou “implicit social process”), devolve ao 

social sua reflexão por meio das performances culturais (“manifest performance”) e assim 

possibilitam a reflexividade na sociedade, que posteriormente será repensado, recriado, tornado-se 

novamente um drama social... numa comunicação sem fim. Em síntese: um drama social –  a guerra 

- é refletido pela tribo de Atuadores Oi Nóis Aqui Traveiz. E de maneira inversa o drama teatral 

Kassandra in Process e seu conteúdo expresso alimenta a dimensão latente da estrutura processual 

do drama , a qual está pronta para se ritualizar. 51 

________________________ 
50 TURNER, Victor. Acting in everyday life and everyday life in acting. In: TURNER, Victor. From ritual to 
theatre. New York, PAJ Publications, 1982 
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A partir de uma reflexão sobre um determinado tipo de realidade da qual estão inseridos, o 

público e atuadores partilham de uma experiência construída por ambos; e, ao término desta 

partilha adquirem uma bagagem de sentimentos, sensações, elucubrações que possivelmente serão 

reflexionadas no seu meio social específico. Ocorre o efeito do espelho mágico: 

 

Segundo analisa Schechner, ao assistir à performance, o “espectador” é, também, levado a 

evocar da memória muitas coisas ‘suprimidas’, fazendo aflorar os elementos residuais e 

significativos ao movimento gerador da consciência crítica. Essa analise aproxima-se, em 

parte, da noção de “espelho mágico” discutida por Turner (1982, 1987) a propósito do 

sentido metafórico do “drama social”. O “espelho mágico” não apenas reflete o “real”, 

mas também provoca a reflexão sobre esse “real”, sendo portanto, o “espelho mágico” , 

uma reconfiguração do “real”. Nesse sentido é que a noção de “espelho mágico” em 

Turner compreende, simultaneamente, ambas as categorias de “reflexão” e 

“reflexividade”.
 52

 

 

  Kassandra in Process é uma (re)criação, uma ação teatral que retorna aos rituais das 

sociedades tradicionais  e a partir de uma concepção artaudiana sobre a vida possibilita a reflexão e 

a reflexividade, revisita questões e ações sociais com objetivo de que a audiência as partilhe dentro 

do teatro de vivência e transportem para as suas experiências pessoais e coletiva e exercitando uma 

mentalidade, um modo de “encarar” a vida como propunha Artaud: repleta dela mesma, repleta de 

poesia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
51 Análise discorrida com base nas anotações de aula da disciplina de Antropologia e Teatro ministradas no curso de 
Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, pelas professoras doutoras Sandra Stoll e Selma Baptista, no 
primeiro semestre de 2007. 
 52SILVA, Rubens Alves da. Entre “artes” e “ciências”: a noção de performance e drama no campo das Ciências 
Sociais. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, 2005, p. 59, 60 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A ação teatral em questão produzida pela Tribo de Atuadores é rica em composição e em 

detalhes que permitem um estudo conectivo entre diversas áreas do conhecimento como realizado 

nesta pesquisa: “um diálogo entre o Teatro e a Antropologia”. Retomando Lévi-Strauss, o trabalho 

de bricolagem perceptível através da estética e do conteúdo presente no audiovisual e na 

apresentação teatral remete a discussão produzida por Richard Schechner a respeito do 

comportamento restaurado. 53 

Segundo Schechner as ações teatrais, rituais e até mesmo cotidianas advêm de rearranjos, ou 

novas combinações de comportamentos anteriores já desempenhados; logo, o comportamento 

restaurado se constitui devido uma reelaboração, edição, adição de práticas anteriores. Aquilo que 

se é assistido, ou participado é 

 

(...) uma recombinação de comportamentos previamente conhecidos, ou o deslocamento 

de um comportamento do lugar onde ele é aceitável ou esperado, para um especo ou 

situação em que este seja inaceitável ou inesperado (...). 

(...) Comportamentos restaurados são comportamentos vivos tratados como um cineasta 

trata um pedaço de filme. Esses pedaços de comportamento podem ser rearranjados ou 

reconstruídos; eles são independentes do sistema causal (pessoal, social, político, 

tecnológico...) que os levou a existir. 54 

 

Dessa maneira o Ói Nóis, através do comportamento restaurado - que aqui ocorre pela captura e uso 

reflexivo das concepções artaudianas a respeito do teatro e do ritual, da presença do trágico e da 

temática em torno da guerra – lança e imprime para a audiência a sua marca, o seu legado artístico 

para “os que virão depois de Nós.” Como na análise de Walter Benjamin a respeito da alegoria, o 

Ói Nóis conjuga os fragmentos possibilitando uma resignificação de fatos, histórias que na maioria 

das vezes não estão em debate ou até mesmo estão numa situação de refugo, por não se apresentar 

de forma concreta ou explícita no cotidiano. Esta chamada rememoração destrói uma aparência 

falsa sobre as coisas e as (re)cria de modo a reordenar-las, possibilitando o movimento e despertar 

do que é estagnado.55  

_______________________ 
53 SCHECHNER, Richard. O que é performance. Disponível em: http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm 
54Op. cit. p.04 
55 CANTINHO, Maria João. Modernidade e alegoria em Walter Benjamin. Disponível em: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero24/benjamin.html 
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“Aos que virão depois de Nós – Kassandra in Process – A criação do Horror”, remonta, 

resignifica o drama existente em torno da questão da guerra. Os conflitos presentes e recorrentes 

nas ações e cenas contribuem para um debate acerca das etapas do drama social propostos por 

Turner: todo o contexto e mensagens contidas nas cenas permitem uma “reflexividade” a respeito 

da impossibilidade da reparação. O encontro de uma inexistência de resposta para os 

questionamentos levantados pela personagem Kassandra, permite elucubrar a respeito de que a 

solução para os conflitos não se faz possível. A estável presença do trágico, traz à tona a 

permanência do inconstante. E é com este foco que o pensamento de Artaud traz a sua contribuição: 

como um ritual de investidura, o teatro ritual presente no Kassandra in Process remete a conclusão 

de que as suas ações artísticas estão para um tipo de reflexão que coloca em questão a necessidade 

de buscar e adquirir uma sociedade repleta de vida. 

  O processo ritual da peça Kassandra in Process pode ser analisado através de duas 

perspectivas: de um lado esta ação está em consonância com o modelo dos dramas sociais de 

Turner, por deixar como desfecho um legado reflexivo. De outro modo, numa visão artaudiana, 

informa que a eficácia desta ação não ocorre devido a falta pela busca de vida nas ações humanas e 

nas relações sociais, estamos num estado em que o estágio de crise é constante, e suas investiduras 

não possibilitam a sua reparação.  O legado, a reflexividade mostra a impossibilidade de um 

desfecho para o “drama social do mundo não harmônico”, de presença de vida e relações sociais 

pautadas no respeito mútuo. A “eficácia deste ritual, ou melhor, deste teatro ritual é mostrar a não 

eficácia”; o trágico mostra que não estamos em congruência com a presença de vida preconizada 

por Artaud. 

De modo geral, Kassandra in Process enquanto uma “investidura ritual a la Turner” e um “modus 

operandi a la Artaud” permite a perspectiva de que o processo ritual não modifica e nem mantém 

uma estrutura, mas apresenta a urgência de mudança de comportamento para que todos adquiram 

“vida nas suas infinitas possibilidades.” 
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ANEXO 

 

 

AOS QUE VIRÃO DEPOIS DE NÓS 

KASSANDRA IN PROCESS 

 

Criação coletiva Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz Livremente inspirado na novela 

Cassandra de Christa Wolf  

 

PORTAL DE MICENAS 

 

É noite no Sul do Brasil. É noite no Sudeste. No Nordeste. O ronco dos motores dos automóveis e 

as músicas dos aparelhos eletrônicos preenchem a atmosfera dos primeiros anos do terceiro 

milênio. Mas do interior de um galpão, uma longínqua melodia começa a dissipar os ruídos. As 

antigas notas e acordes produzidos pelo harmônio e pela cítara trazem, junto de si, uma voz há 

muito calada pela espada de seu próprio filho; é Clitemnestra, a rainha de Micenas, quem canta. 

Abrem-se as portas do galpão. A canção, então, se intensifica, reverberando em um corredor 

escuro, divisor de águas etário, cuja luz final banha o Portal de Micenas, erigido em pedras que 

contam, através de suas esculturas, a guerra que se transformou no princípio do Império Ocidental. 

Diante do Portal, Clitemnestra entoa seu traiçoeiro canto, acompanhada, nos instrumentos, por duas 

servas, sentadas a seus pés. As três, aprisionadas no interior de suas burcas, reverenciam 

Agamêmnon, o comandante-em-chefe da invencida esquadra argiva, que retorna triunfante, após 

dez anos em guerra com a Cidade de Tróia. As mãos que executam, única parte exposta do corpo da 

rainha, revelam, através das mudrãs da dança indiana: saudação e habilidade, adulação e 

insurreição, obediência respeitosa e a morte, seguir o destino e acender a pira funerária. Kapota e 

chatura, alapadma e katakamukha, pataka e padmakosha. Agámêmnon traz, como mais valioso 

troféu de seu butim, a princesa Kassandra, sacerdotisa de Apoio, e vem acompanhado de um auriga. 

No carro, um leve balanço e, por vezes, um impulso interno transborda aos corpos 

surpreendentemente. Do interior da cidade, saem duas outras servas, também em burcas, e, 

lentamente, desenrolam um tapete vermelho que vai do Portal até os pés de Agamêmnon. Num 

derradeiro ímpeto, Kassandra tenta correr, mas é segurada pelo Auriga. As servas abaixam-se e 

retiram os coturnos de Agamêmnon que, sobre o tapete vermelho, com os pés descalços, caminha 

em direção à cidade. Também vermelha é a luz que banha o rei, conforme se aproxima do portal. 

Assim que o cruza, Clitemnestra encerra seu canto, retira de dentro de suas vestes, um enorme 
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machado de lâmina dupla e segue-o. Aos olhos saltam as cores: vermelho, amarelo queimado, 

laranja p nos trajes e nas luzes. Em meio a este ambiente de cores quentes como o Sol, saliente está 

Kassandra, vestido azul de sisal cuidadosamente trabalhado, longos cabelos negros e olhos fixos 

frente à morte. Enquanto as duas servas musicistas continuam a tocar, as outras enrolam o tapete e 

adentram o Portal, deixando para trás os coturnos vazios de seu soberano. Kassandra aproxima-se 

do Portal e, como se lançasse ao ar a terra, pedaço cheiro de Tróia que traz guardada em suas mãos, 

congela o som e o tempo ao redor de si.  

 

KASSANDRA: Faço a prova da dor como um médico que pinça o músculo para saber se está 

anestesiado. Eu pinço a minha memória. Talvez a dor morra antes da nossa própria morte. Faço a 

prova da dor e recordo as despedidas, uma diferente da outra. Às vezes, erguíamos a mão.  

 

Uma voz, de dentro do Portal, canta.  

 

KASSANDRA: Às vezes, nos abraçávamos.  

 

Como em um sonho, Kassandra vê um servo troiano aproximar-se puxando um carro adornado 

onde, sentada, encontra-se ela própria, de touca, segurando duas flores, jovem e alegre, cantando a 

mesma canção. A Kassandra do sonho é, com certeza, Kassandra, porém loura e de grandes olhos 

azuis em qualquer parte do mundo em que houver a guerra, lá estará ela para denunciar seus 

horrores. Desce a menina do carro e vem para junto da Kassandra real que, agora, também canta. 

Dá-lhe uma das flores, dirige-se a uma pedra onde se encontra esculpida uma imagem dela mesma 

e, surpreendentemente, abre-a como a uma porta e, por ela, penetra, sendo seguida pela Kassandra 

real. Esta, com os olhos convida o público a percorrer sua memória.  

 

CORREDOR DA MEMÓRIA 

 

À sua frente, Kassandra vislumbra um comprido corredor. Sua memória é constância e pequeninos 

pontos de fogo. São velas fixas em recipientes pendurados no teto que iluminam sua direção. O ar 

recende a mel. Kassandra avança pelo corredor. O som é o da chuva que escorre pelas suas paredes 

transparentes. Na outra extremidade, uma escada ascendente...  

 

KASSANDRA: Jamais estive tão viva quanto agora, na hora da minha morte. Quando retomo, 

hoje, tateando, o fio enrolado da minha existência, eu sobrepasso a guerra, um bloco negro. 
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Lentamente alcanço, saudosa, os anos anteriores à guerra, o tempo em que fora sacerdotisa, um 

bloco branco. Adiante, a menina. Então, eu me detenho na palavra e, mais ainda do que na palavra, 

na sua figura, na sua linda imagem. Sempre me afeiçoei mais à imagem do que às palavras. E tudo 

acabará com urna imagem, não com uma palavra.  

 

Kassandra corre até a escada no final do corredor  

 

KASSANDRA: As palavras morrem diante das imagens.  

 

Sentada na escada ela brinca com os pés a menina Kassandra em um dos degraus veste sua touca 

enquanto canta e oferece num jogo mudo, a flor, a quem lhe observa os pequeninos dedos dos pés, 

depositando-a sobre um dos degraus. Ela sobe lentamente a escada transportando o público a uma 

nova e ao mesmo tempo antiga imagem. Escuta, lá do alto, sons e respirações humanos que lhe são 

familiares.  

 

CONSELHO REAL INÍCIO DA GUERRA 

 

Kassandra encontra-se agora no Conselho Real de Tróia. O peso do ouro sobre as paredes 

recobertas de escudos cujo brasão é a figura de um O cavalo, o trono de ouro do rei e, no próprio 

rosto dos conselheiros, ouro e olhos vivos no fundo das máscaras de inspiração divina. No chão 

listrado em preto e branco, a dualidade de uma potência que não se „ negará à guerra, mesmo sem a 

mínima chance de vencê-la. A mandala pintada ao centro, com figuras de soldados, remete ao ciclo 

bélico que se iniciará. As frias cores de Tróia, o roxo manto pesado do rei Príamo, a coroa repleta 

de filhos, entre eles Kassandra. Sentado, o rei é rodeado por quatro conselheiros que mantêm uma 

grotesca conversação, alheios à presença de Kassandra que, com pequenos passos, como que 

ensaiando o que dirá ao Conselho Real, mantém a cabeça baixa. Subitamente, preenche o corpo de 

poesia e desenha no denso ar hieróglifos. A canção entoada em Micenas vai cedendo vez à 

profetisa. Frente ao pai, aponta a própria mão.  

 

KASSANDRA: Esta é a imagem mais antiga que tenho, pois, preferida de papai e gostando mais de 

política do que qualquer um de meus irmãos, me era permitido ficar sentada junto a ele. Eu, que 

sabia o nome dos príncipes estrangeiros, os reis e cidades, as mercadorias que transportávamos e 

negociávamos através dos nossos famosos navios pelo estreito Helesponto, o montante de ganhos, a 
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discussão sobre como os empregaríamos. Fui eu aquela que, segundo meu pai, traí a ele e à sua 

cidade.  

 

Príamo e os conselheiros voltam-se para ela.  

 

KASSANDRA: Não existe Helena nenhuma.  

 

Todos se calam.  

 

KASSANDRA: Essa guerra é um absurdo. Sacrificar tanta gente. Tu queres sacrificar os teus 

filhos.  

PRÍAMO: Kassandra, eu já devia ter falado contigo sobre toda essa confusa história de Helena. É 

claro, evidente, Helena não está em Tróia. O rei do Egito tirou Helena desse tonto do Páris.  

KASSANDRA: Fazer uma guerra em nome de um fantasma é perdê-la.  

PRÍAMO: Por quê? Temos, apenas, que cuidar para mantenha viva no seio de nossa tropa.  

KASSANDRA: Pode um homem com os olhos abertos fazer a guerra sabendo que todos morrerão?  

Príamo levanta-se e caminha pelo Conselho, enquanto conversa com a filha.  

PRIÍAMO: Kassandra, o que os gregos querem são as nossas riquezas e o acesso livre ao Mar 

Negro.  

KASSANDRA: Então, negocie com eles.  

PRÍAMO: Era só o que faltava, negociar o nosso bem inalienável, os nossos direitos.  

KASSANDRA: Ao menos, não dês a eles o pretexto pra essa guerra. Entre nós ou no Egito, essa 

Helena não vale a vida de sequer um dos nossos.  

PRÍAMO:Perdeste o juízo, menina? Não consegues entender mais nada? Trata-seda honra desta 

casa. E aquele que não está conosco agora, menina, trabalha contra nós.  

KASSANDRA: Entreguem ouro e mercadorias aos gregos, tudo o que desejarem, desde que saiam 

daqui. Desde que afastem o hálito pestilento da sua presença. Reconheçam o que estão exigindo. 

Que Páris, ao raptar Helena, violou gravemente as leis da hospitalidade, que são sagradas pra todos 

nós.  

PRÍAMO: Minha filha. Tinha que ser ela, entre todos os outros, quem vem a este Conselho 

defender o inimigo, ao invés de, clara e abertamente, estar defendendo Tróia...  

KASSANDRA: Eu estou defendendo os troianos.  

 

Enquanto fala, Kassandra avança em direção a Príamo, mas é contida pelos conselheiros.  
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PRÍAMO: Kassandra, como podes esquecer tão rápido a morte de teu irmão, Troilo?  

 

Os conselheiros vociferam contra Kassandra. Enlouquecida, ela persegue Príamo, que se refugia 

atrás de seus homens. Kassandra salta sobre o pai, sendo pega, no ar, pelos conselheiros. Cospe no 

rosto de Príamo, que grita.  

 

PRÍAMO: Fora com ela. Não é mais minha filha.  

 

Eles levam-na para fora do Conselho.  

 

COMBATE DE AQUILES E TROILO FUNERAL DE TROILO 

 

Ao som de urros enfurecidos e uma musicalidade distorcida, fora de rotação, dois guerreiros 

armados com lanças se confrontam em um campo de batalha. Um deles é Aquiles, o mais carniceiro 

de todos os guerreiros gregos. O outro, Trono, um dos mais jovens filhos de Príamo. Enquanto se 

batem, seus pés, calçados em coturnos, afundam no chão da planície repleto de lascas de mármore 

branco. Como a demarcar o domínio da morte, um tronco de árvore jaz a um canto do campo. Do 

alto da muralha da cidade, Príamo acompanha, golpe após golpe, as investidas de Aquiles contra 

seu filho. Como se estivesse pela primeira vez ali, ele vislumbra as paredes da muralha, de aspecto 

metálico, sedimentadas por um gigantesco entulho onde as formas nele inseridas parecem gritar de 

dor, proferindo lamentos em línguas ainda não conhecidas. Projetando-se por sobre o campo, um 

emaranhado de grades desponta nas alturas, qual uma prisão à espera dos que não estão de acordo. 

Elo de ligação entre a muralha e o campo, uma escada formada por grandes aros de borracha. Ao 

longe, uma estrutura de ferro previamente colocada em pé, de aspecto humanóide, observa, 

silenciosa, o desenrolar do embate, enquanto espera o corpo de Troilo para conduzi-lo à morada dos 

mortos. Súbito, Aquiles, com um vigoroso golpe, arranca a lança de Trono, tomando-a para si e, 

agarrando-o em seus braços armados, crava seu corpo na estrutura mortuária para, logo em seguida, 

penetrar-lhe com as duas lanças. Os gritos de dor de Troilo atingem os tímpanos do pai que, 

aterrorizado, ainda vê o filho arrancar as duas lanças da carne, lançando-as longe. Neste mesmo 

instante, com a própria mão, Aquiles perfura o peito do rapaz, arrancando seu coração ainda vivo. E 

no breu que se espalha sobre Tróia neste momento, o brilho do músculo pulsante é visto, 

acompanhado de címbalos e do canto de dor de Kassandra, dos conselheiros e das troianas. Os 

conselheiros, em marcha fúnebre, descem ao campo de batalha para recolher o corpo do príncipe, 

enquanto Aquiles retorna ao acampamento, com o coração de sua presa. Príamo assiste, calado, a 
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entrada de Troilo morto p pelas muralhas de Tróia, a olhar de olhos esbugalhados para o rosto do 

pai. Em Micenas, Kassandra revive o dia da morte brutal de seu irmão. Já não mais ali se 

encontram o Auriga e as servas, porém ela não está sozinha. Atrás de si, duas outras Kassandras 

agitam enormes leques, cor de ouro e vermelho fúria. Desenham paixão, ódio à guerra e ao 

sacrifício de jovens, fazendo com que seus longos cabelos esvoacem. Por vezes, os leques 

escondem as duas Kassandras, outras, se transformam em um rubro esplendor.  

 

KASSANDRA: E o sangue humano correu pelo altar como dos corpos dos animais sacrificados. 

Troilo sacrificado.  

  

As outras se juntam a ela e, desconectadamente, anunciam.  

 

KASSANDRA E DUPLOS: Ficou um aroma entre os canaviais. Uma mescla de sangue e corpo. 

Uma penetrante pétala nauseabunda. Entre os coqueiros, os túmulos estão cheios de ossos 

demolidos, de estertores calados. Um delicado sátrapa conversa com taças, pescoços e cordões de 

ouro. O pequeno palácio brilha como um relógio e os rápidos risos enluvados atravessam, às vezes, 

os corredores e se reúnem às vozes mortas e às bocas azuis frescamente enterradas. O pranto está 

escondido como uma planta cuja semente cai sem cessar sobre o chão e faz crescer sem luz as suas 

grandes folhas cegas. O ódio se formou, escama por escama, golpe por golpe, na água terrível do 

pântano como um focinho cheio de lodo e silêncio.  

 

Fragmento do poema "Canto Geral" de Pablo Neruda  

 

APRESENTAÇÃO DE EUMELO 

 

Enquanto seus duplos entoam uma canção, Kassandra continua a proferir.  

 

KASSANDRA: Houve tempos, e eu os conheci, em que os mortos eram sagrados. Os novos 

tempos não respeitariam nem vivos nem mortos. Essa nova era já reinava antes mesmo da chegada 

do inimigo. Se insinuava por todas as frestas e, entre nós, trazia o nome de Eumelo.  

 

Ela une-se às outras duas em sua canção e, lá de Micenas, vê o Conselho Real de Tróia ser 

iluminado. Eumelo, o chefe da guarda real, meio macaco, meio caveira humana, com seus dois 
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rostos e olhos nas costas, circula entre pessoas. O senhor da guerra, que não possui o lábio superior, 

com seus dentes de predador em evidência, anuncia.  

 

EUMELO: "Vamos comemorar o sacrifício das armas e o olho que tudo ilumina será nosso. 

Teremos tambores e gritos de guerra. Teremos sangue e crânios com que bebê-lo. O sacrifício 

invadirá a noite e destruirá tudo.  

 

Fragmento do livro Sagrada Indiano "Mahabharatha"  

Durante o discurso de Eumelo, dois conselheiros entram no Conselho e abrem as portas que dão 

para o pátio.  

 

APRESENTAÇÃO DE POLIXENA E ENÉIAS 

 

No pátio do palácio, encontram-se Polixena, uma das muitas irmãs de Kassandra, branca como 

nenhum outro filho de Príamo, e Enéias, um dos mais bravos guerreiros troianos. Polixena caminha 

por sobre um tapete de grandes flores vermelhas. Enéias tem, diante de si, uma trilha de ossos de 

gregos abatidos pela sua pesada espada e um imenso aro de ferro. Ela será sacrificada. Ele 

sobreviverá. Ela o medo no rosto alucinado. Ele no dedo, o anel de serpente. Apesar de estarem 

juntos, estão alheios à presença um do outro e, cada qual, sufocado por seus próprios conflitos, 

travam um inusitado diálogo.  

 

POLIXENA: Mais longo é o tempo que a sorte.  

ENÉIAS: Eu, Enéias, tenho coragem e eu sempre quero acreditar nisso.  

POLIXENA: Eu, filha de um poderoso rei, agora escrava.  

ENÉIAS: Um gênero de coragem que eu sempre conheço.  

POLIXENA: Contra mim está lavrada uma sentença de morte.  

ENÉIAS: Eu tenho uma memória coragem. Uma memória não sentimento.  

POLIXENA: Aquiles ordena que eu seja levada para junto dele. Sacrificada diante de suas cinzas.  

ENÉIAS: Eu não consigo ouvir o que acontece.  

POLIXENA: O sangue derramado não irá parar. Correrá de meu peito e, sem demora, o túmulo 

cruel o beberá.  

ENÉIAS: Quem tem matado quem e de que modo, quem tem subido ou descido na hierarquia, 

quem está apaixonado por quem, quem rouba a mulher de quem? Tudo isso, eu tenho de ir 

perguntar a outros.  
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POLIXENA: Sem deixar cair uma gota à superfície da Terra.  

ENÉIAS: Mas eu, naturalmente, não sei. É esse o problema: quem se envolve diretamente nos 

acontecimentos é quem menos sabe das coisas.  

POLIXENA: O que o tempo separa será um só.  

ENÉIAS: Mas, independente da minha vontade, a minha memória leva a sério esses 

acontecimentos.  

 

Dentre as ossadas, Enéias separa uma vértebra.  

 

POLIXENA: Na morte, unidos pela seta da morte.  

ENÉIAS: É como se não fossem fictícios.  

POLIXENA: Mais longo é o tempo que a desgraça, pois a luz é o fim provável dos terrores.  

ENÉIAS: É como se não fossem suficientemente fictícios. Como um anel, Enéias introduz a 

vértebra em seu dedo anular.  

ENÉIAS: É como se não fossem fatos fantasmagóricos.  

POLIXENA: Como tudo parece um sonho. Polixena, de joelhos, entra no Conselho.  

ENÉIAS: Eu não sei como me entender. Por exemplo: eu, Enéias, tenho coragem e eu sempre 

quero acreditar nisso.  

 

As frases de Polixena foram extraídas de tragédias de Eurípides.  

 

SAGRAÇÃO DE KASSANDRA COMO SACERDOTISA 

 

Perante o Portal de Micenas, Kassandra repete os passos de sua sagração. Vestida de branco, ela 

encontra-se acompanhada de quatro sacerdotisas em trajes azuis com panos amarelos por sobre um 

dos ombros. Elas executam a dança da sagração. Os olhos das sacerdotisas convergem para 

Kassandra. Reverenciam aos céus e à terra enquanto cantam. Presos a seus pequenos dedos de 

unhas roídas pela angústia, Kassandra leva pequenos pratinhos, os quais, de quando em quando, 

tilinta. Cada sacerdotisa traz consigo uma oferenda para a jovem iniciada. Uma coroa, um pano 

dourado para o ombro, um jarro com água e uma árvore reduzida, por algum processo mágico, a 

apenas poucos centímetros.  

Num segundo momento, as sacerdotisas interrompem o canto, no qual apenas Kassandra persiste. 

Ela é, então, adornada com a coroa e o pano dourado, recebe a planta, a qual deposita, 

cuidadosamente, no chão e, após receber o jarro em suas mãos, derrama seu conteúdo na terra que 
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envolve a raiz do pequeno vegetal. Voltada para as sacerdotisas, Kassandra canta. Neste momento, 

entra em cena Polixena, interrompendo o ritual ao proferir, com imensa mágoa e sem melodia, o 

final da canção. Vendo Polixena à sua frente, Kassandra fala. 

  

KASSANDRA: Polixena, se nós tivéssemos trocado nossas vidas, as nossas mortes teriam sido 

iguais. Isto serve de consolo? Tu precisaste de consolo? Eu me calei e a arrastaram para a tumba 

desse Aquiles brutal.  

 

ENÉIAS RECUSA AS OFERENDAS 

 

Ao dizer estas últimas palavras, os olhos de Kassandra escurecem, e ela ouve, da distante Tróia e do 

longínquo tempo, o poderoso brado de Eumelo no pátio do palácio.  

 

EUMELO: Enéias, em todos os altares de Tróia ardem fogos em tua honra.  

 

Eumelo, portando uma lança dourada e uma tocha, termina de atear fogo à grande esfera de ferro 

que emoldura a figura de Enéias, ao tempo em que este, ajoelhado sobre uma das pernas, afia seu 

punhal no fêmur de um argivo. Enéias retruca.  

 

ENÉIAS: Isso não está certo. Então, nós devemos agradecer aos deuses porque eles deixam que 

devastem o nosso país? 

EUMELO: Agradecemos pela tua salvação, Enéias.  

ENÉIAS: É absurdo. A minha salvação é uma conseqüência da devastação que nós sofremos pelo 

inimigo.  

EUMELO: Devemos, então, apagar os fogos e irritar ainda mais os deuses?  

ENÉIAS: Por mim, sim.  

Enéias atravessa a esfera de fogo, adentra o Conselho e, lentamente, fecha uma das pesadas portas 

com cavalos estilizados.  

ENÉIAS: Ninguém ouve essa discussão.  

 

E fecha a outra porta, deixando Eumelo só, no pátio, com o moribundo crepitar das chamas a seu 

lado. Enéias aproxima-se do trono de Príamo, onde jazem seu longo manto roxo e sua coroa repleta 

de bebezinhos dourados.  
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ENÉIAS: As cerimônias de oferenda continuam. Eu não participo dos rituais como minha função 

exige: gestos, posturas, palavras sem sentido.  

 

O guerreiro pisa com seu coturno azul no assento do trono e incrusta seu punhal em. um dos braços 

do mesmo.  

 

ENÉIAS: À noite, eu me alojo nos acampamentos construídos para os refugiados. Eu não consigo 

dormir, torturado pela questão: eu me considero igual a nosso jovem e silencioso oficial? Passo em 

revista tudo aquilo que aos meus olhos e aos olhos dele me diferenciam dele. E eu fico surpreso ao 

perceber que o que nos distingue, na verdade, é muito pouco para alguém que nos observe de fora.  

 

Ao dizer estas últimas palavras, Enéias retira de seu dedo o anel de vértebra e o coloca no cabo do 

punhal.  

 

SONHO DE MAR EM FOGO 

 

Do alto das muralhas, Enéias vê aproximarem-se, correndo pelo campo de batalha, quatro soldados 

em capotes pretos, girando correntes com bolas de fogo nas extremidades. Cada qual se posiciona 

num ponto, formando um corredor. Ao fundo, desponta o vulto de Kassandra. Ao vê-la, Enéias 

salta em sua direção e ambos correm um para o outro, abraçando-se. Mas os soldados avançam para 

eles, obrigando-os a separarem-se. Quando os soldados se afastam, os dois tornam a correr e a 

abraçarem-se, mas, novamente, os soldados avançam, separando-os. Como em um pesadelo, os 

amantes e os soldados repetem a seqüência por mais duas vezes, até que, abraçados, Kassandra e 

Enéias se vêem rodeados pelos soldados. Num repentino frenesi, os soldados investem novamente, 

deixando-os a procurarem-se desesperadamente por entre os elos chamejantes de suas correntes. 

Inesperadamente, os soldados enfileiram-se e desaparecem campo afora, deixando Kassandra aos 

pés da muralha e Enéias ao longe, no horizonte, ambos com os braços estendidos a se chamarem na 

distância. Parada diante das portas das muralhas, Kassandra vê a figura de Enéias ir sumindo 

juntamente com a luz das chamas que se foram. 

 

ARISBE CHAMA PARA A GRUTA 

 

Do Conselho Real, os sons de um tambor e um chocalho são ouvidos. Em um canto da sala, uma 

mulher em traje xamânico, parecendo uma árvore centenária, com voz de pássaro, toca seus 
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instrumentos de couro e cascos de bode a rodopiar. E Arisbe, sacerdotisa da deusa Cibele e seu 

tambor de lua cheia. Os ritos à deusa mãe, adormecidos na cidadela, mas que as mulheres troianas, 

servas e artesãs, mantêm fora das muralhas, têm seu início. Arisbe desce as escadas do Conselho e, 

através de uma passagem secreta, penetra em uma gruta subterrânea, cujo teto é revestido por 

vegetação, as paredes rochosas estampam pinturas rupestres e, ao fundo, nota-se, na própria parede, 

uma escultura de Cibele por entre as pedras. Ouve-se, vindo não se sabe de onde, o som de uma 

tumbadora, muito levemente tocada. Quatro mulheres seminuas executam um curioso ritual: uma 

por vez aproxima-se de um imenso vaso em forma de carranca e, nele, despeja o conteúdo de um 

cesto cheio de sementes que, tão logo penetram no seu interior, escorrem pela grotesca boca ali 

esculpida, derramando-se pelo chão. Feito isto, cada urna retorna a um compartimento interior da 

gruta para, logo em seguida, retornar com mais sementes. No centro da gruta, pendurado ao teto, 

um casulo gigante aguarda a época de eclodir. Arisbe caminha em direção à deusa e, batendo 

compassadamente a baqueta no chão, proclama suas palavras esquecidas pelo tempo. Assim, traz 

para si e emana forças que conduzirão a um outro nascimento, ligado ao retorno à natureza. Como 

que despertado pelas evocações, o casulo começa a agitar-se cada vez mais, até que se rompe e 

libera o delicado corpo nu da profetisa Kassandra, pendurado de cabeça para baixo. Num 

movimento vigoroso e ritmado, desvencilha-se do casulo e posiciona-se acocorada. Arisbe coloca 

na boca de Kassandra um pequeno objeto e esta, como um bicho, de forma cuidadosa, mas certeira 

em movimentos que a fazem deslocar-se rapidamente do chão e ao mesmo tempo manter-se preso a 

ele, vai até o vaso e fecha-lhe a boca, interrompendo o fluxo das sementes.Neste instante, a 

tumbadora dispara, as mulheres deixam seus cestos, vão até Kassandra, formam, com seus braços, 

uma cama na qual ela c deita-se de costas e rodopiam velozmente ao ritmo das batidas. Enquanto 

isso, Arisbe se despe das roupas bestialmente impregnadas e O se funde às outras mulheres. Depois 

de algum tempo, colocam Kassandra no chão e, agachadas, circundam-na, emitindo variados sons 

de imensa alegria. Kassandra dança no meio delas. Uma a uma, elas levantam-se e a adornam com 

elementos de seu próprio vestuário: um  colar, uma saia, um adereço para a cabeça, outro para o 

braço e uma tornozeleira. A cada novo presente dado a Kassandra, ela vai transformando-se como a 

metamorfose da larva tornando-se borboleta. As cinco aproximam-se e fecham Kassandra no 

interior do círculo. A tumbadora cala. Elas cantam. Em determinado momento, elas jogam os 

corpos para trás e Kassandra desponta do meio delas, tal qual o pistilo de uma flor que desabrocha. 

E, ao som da percussão de suas mãos a baterem-se delicadamente umas nas costas das outras, elas 

encerram a canção. A tumbadora invade, novamente, o ambiente, misturando-se ao som das 

palmadas. Uma das mulheres aproxima-se de Kassandra e, em pé, elas trocam um longo beijo de 

amor, enquanto as outras giram de mãos dadas em torno delas, a produzir seus esfuziantes sons. 
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Outras começam, então, a se beijar e tocar e, aos poucos, as seis entrelaçam-se até, gradativamente, 

formarem um totem, tendo Kassandra ao alto. Por alguns segundos, o totem fita os olhos da 

carranca do vaso, agora de boca fechada. Elas desmancham a formação e, de braços entrelaçados, 

caminham, ritmadamente, em oposição à deusa, exceto Arisbe que, dos pés da mesma, apanha uma 

grande cesta. As outras giram sobre os calcanhares. Arisbe lança um chamamento, deposita a cesta 

no centro da gruta, todas correm a ajoelhar-se e, reverenciando o grande artefato de cipós trançados, 

batem compassadamente as palmas das mãos no chão. Mais uma vez, a tumbadora cala. As 

mulheres principiam uma nova canção. Aos poucos, a tumbadora vai retornando, atingindo seu 

ápice assim que a letra da música termina. As mulheres abrem a cesta e retiram potes repletos de 

um delicioso vinho de laranjas. O clima festivo se intensifica, conforme as mulheres dançam, 

cantam e sorvem a bebida. Elas correm, pulam, rolam pelo chão, equilibram OS potes nas cabeças, 

trocam-se goles de vinho, se tocam, se abraçam, se beijam e se deixam entregues a todas as 

possibilidades de carinho umas para com as outras. Às vezes em duplas, por outras se unindo em 

trios, a contagiante euforia que as envolve trilha num crescendo que se diria não mais acabar. O rito 

que engendra a vida, diante da guerra, tem significação ampliada. É preciso deixar marcas umas nas 

outras e, também, para os que virão depois de nós.  

 

REPRESSÃO POLICIAL 

 

Repentinamente, uma ensurdecedora sirene se faz ouvir, pondo um brusco fim á música da festa. 

As mulheres, aterrorizadas, fogem por todas as saídas possíveis da gruta. As luzes se apagam. Da 

passagem secreta que conduz ao palácio, seis pontos de luz adentram o ambiente, vasculhando 

milímetro por milímetro do mesmo. Vez por outra, as luzes revelam os sombrios corpos de seus 

condutores. São dois soldados, cada qual empunhando duas lanternas presas uma em cada pulso, 

mais uma acoplado junto ao capacete preto. Sempre apontando seus assustadores fachos de luz, eles 

dão início a uma estúpida oração.  

 

SOLDADO 1: Tu te curvas.  

SOLDADO 2: Alguém te vê.  

SOLDADO 1: Tu te levantas 

SOLDADO 2: Tu te vês.  

SOLDADO 1: Tu te mexes.  

SOLDADO 2: Alguém te recorda.  

SOLDADO 1:Tu te sentas.  
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SOLDADO 2: Tu te recordas.  

SOLDADO 1: Tu te amedrontas.  

SOLDADO 2: Alguém te apressa.  

SOLDADO 1: Alguém te explica.  

SOLDADO 2: Tu te acalmas.  

SOLDADO 1: Tu te explicas.  

SOLDADO 2: Tu te inquietas. 

SOLDADO 1: Onde estás sentado?  

SOLDADO 2: Sentas-te quieto.  

SOLDADO 1: O que dizes?  

SOLDADO 2: Falas devagar.  

SOLDADO 1: O que respiras tu?  

SOLDADO 2: Respiras uniformemente.  

SOLDADO 1: Onde estás sentado?  

SOLDADO 2: Falas depressa.  

SOLDADO 1: O que respiras?  

SOLDADO 2: Expiras e inspiras.  

SOLDADO 1: No que é que estás sentado?  

SOLDADO 2: Sentas-te mais quieto.  

SOLDADO 1: Onde respiras?  

SOLDADO 2: Respiras mais depressa.  

SOLDADO 1: Quando falas?  

SOLDADO 2: Falas mais alto.  

SOLDADO 1: No que é que estás sentado?  

SOLDADO 2: Tu respiras.  

SOLDADO 1: O que respiras?  

SOLDADO 2: Falas.  

SOLDADO 1:O que dizes?  

SOLDADO 2: Estás sentado. 

SOLDADO 1: Onde estás sentado?  

SOLDADO 2: Dizes e desdizes.  

SOLDADO 1: Ordenar, colocar, pôr, levantar.  

SOLDADO 2: Colocar, ordenar, pôr, levantar, pôr, colocar, ordenar, levantar.  

SOLDADO 1: Levantar, pôr, colocar, ordenar.  
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SOLDADO 2 Levantar, colocar, pôr, estar sentado.  

SOLDADO 1: Colocar, ordenar, estar sentado, estar deitado, estar sentado, estar deitado, ordenar, 

estar de pé.  

SOLDADO 2: Estar de pé, estar sentado, estar deitado, ordenar.  

SOLDADO 1: Estar deitado, estar sentado.  

SOLDADO 2: Estar sentado, estar ordenado.  

SOLDADO 1: Ouvir. 

SOLDADO 2: Ficar.  

SOLDADO 1:Abrir.  

SOLDADO 2: Ouvir.  

SOLDADO 1: Ficar.  

SOLDADO 2: Abrir.  

 

Diálogo extraído de "Kaspar Hauser" de Peter Handke  

 

Eles repetem estas últimas palavras inúmeras vezes, até começarem a escutar uma música vinda da 

distância de um continente. Atraídos pela música, eles arrancam uma cortina de cordas junto a uma 

das paredes e descobrem uma outra porta.  

 

DE VOLTA À HORA DA MORTE PORTAL DE MICENAS 

 

Os soldados abrem a porta de batente duplo e avistam no horizonte o Portal de Micenas, onde 

Agamêmnon caminha por sobre o tapete vermelho, de pés descalços, entrando em seu domínio por 

dez anos abandonado. Pelo relevo de sua burca, é possível perceber-se a boca de Clitemnestra a 

cantar, mas sua voz não é ouvida por ninguém. Ao invés, é escutada a voz de Kassandra, de costas 

para o Portal, mas plenamente consciente do que se desenrola atrás de si.  

 

KASSANDRA: Se Clitemnestra fosse como eu a imaginava, ela não poderia dividir o trono com 

esse ser inútil.  

 

Como em um espetáculo que se repete por toda a eternidade, Clitemnestra retira o machado de 

dentro de sua burca e entra.  

 

KASSANDRA: E ela era exatamente corno eu a imaginei.  
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As servas enrolam o tapete e saem. 

  

KASSANDRA: E, ainda por cima, cheia de ódio. Quando aquele homem débil ainda a dominava 

deve tê-la tratado brutalmente, como pessoas desse tipo sempre o fazem. E o mesmo sorriso 

apareceu no canto dos lábios de Clitemnestra e nos meus. Não cruel, doloroso. Pena que o destino 

não nos tivesse posto do mesmo lado. Confio que ela o saiba. Também ela será vítima da cegueira 

que rodeia o poder. Também ela não perceberá os sinais. Durante muito tempo, eu fui incapaz de 

compreender isto: que nem todos viam o que eu via. Que não percebiam a forma nua e sem sentido 

dos acontecimentos. Um povo cego. Atirando-se no poço. Afogando-se. Formando a ponte para os 

poucos sobreviventes. O núcleo de um novo povo. Como formigas, nos atiramos em qualquer 

incêndio, em qualquer rio de sangue. Apenas para não vermos a nós mesmos.  

 

Kassandra faz o gesto de lançar sobre Micenas o que trouxera consigo de Tróia, interrompendo a 

execução do harmônio e da cítara. Ela fala.  

 

KASSANDRA: Como se parecem com os meus troianos. Quem sou, que vejo neles apenas os 

vencedores e não os que continuarão vivendo? Que precisam continuar vivendo a fim de que o que 

chamamos vida continue. Que devem viver por todos aqueles que mataram. Se vocês souberem 

deixar de vencer, a sua cidade sobreviverá.  

 

Auriga, que, até então, mantivera um profundo silêncio, dirige-se a Kassandra, com sua voz 

extremamente rouca.  

 

AURIGA: Me permita uma pergunta, profetisa. A senhora não acredita, realmente, nisso...  

KASSANDRA: No quê?  

AURIGA: Que nós paremos de vencer.  

KASSANDRA: Não conheci nenhum vitorioso que o tenha feito.  

AURIGA: Então, se a conseqüência de uma vitória após a outra é a ruína, a ruína está inscrita em 

nossa natureza.  

KASSANDRA: Ouça. Eu não acredito que conheçamos nossa natureza. Quem sabe, no futuro, 

possam existir homens que saibam transformar suas vitórias em vida.  

AURIGA: No futuro, profetisa. Mas eu lhe pergunto sobre Micenas, sobre mim e meus filhos, 

sobre a nossa casa real. 

KASSANDRA: Vejo o cadáver do seu rei sangrando como uma rês no matadouro.  
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COMBATE DE AQUILES E HEITOR MORTE DO FILHO DE PRÍAMO 

 

Ao proferir estas últimas palavras, Kassandra estremece ao sentir vibrar em seus ouvidos o choque 

de espadas a explodirem com violência contra escudos de aço reluzente, misturado a monstruosos 

gritos de fúria. Súbito, o campo de batalha troiano ilumina-se à sua frente, evidenciando o terrível 

confronto entre Aquiles e o mais poderoso filho de Príamo, Heitor. Por uma passarela lateral das 

muralhas, Eumelo, sorrateiro, observa o desenlace da batalha, carregando sua lança dourada. 

Kassandra volta-se para- o Portal e, com os sentidos alucinados, percebe, na penumbra da cidade 

recém enlutada, um homem e duas mulheres troianos a cantar e tocar grandes tambores pretos de 

ferro, procurando contagiar de energia o valente Heitor. Digladiando-se ininterruptamente, eles 

permanecem a cada perfeito ataque e minucioso contra-ataque. Até que dois vigorosos golpes de 

Aquiles, desarmando Heitor de sua espada e seu escudo, freiam o andar do combate, deixando os 

tamboreiros paralisados. Tomado de pavor; Heitor recua. Da passarela, Eumelo joga-lhe sua lança. 

Os tambores explodem novamente. A luta recomeça. Heitor, revigorado, pula e grita, a provocar 

Aquiles. Mas este, agora obcecado pelo sangue de Heitor, arranca de suas mãos, também, a lança 

de Eumelo, tomando-a para si. Heitor corre de um lado para o outro, em desespero. Os tamboreiros, 

pressentindo a tragédia iminente, começam a chorar seus lamentos. Aquiles alcança Heitor, 

quebrando-lhe as costelas com o mortal abraço da lança dourada, que fica presa às suas costas, 

soltando-lhe logo após para, em seguida, perfurar-lhe o abdômen com um golpe de sua cabeça 

armada em um capacete unicórnio. Não saciado, Aquiles ergue sua espada em direção aos céus e, 

ferindo o próprio ar na sua trajetória de volta, rasga o corpo do oponente de cima a baixo o corpo 

mutilado, anatomia humana da guerra. Agarrando-se ao vestido de Aquiles, Heitor vai, lentamente, 

escorregando até o chão de pedrinhas brancas.  

O vento sibila um pranto de dor. Kassandra girando em torno de si mesma, em gritos de dor que 

lembram lamentos de animais em sofrimento mesclando força e dor em seu pranto vigoroso. Os 

troianos, pouco a pouco, vão se retirando. Kassandra, com o véu que faz parte do vestido cobrindo 

o rosto, apenas ouve o arrastar dos passos de Príamo saindo das portas de Tróia e dirigindo-se a 

Aquiles. Kassandra e Príamo falam alternadamente.  

 

KASSANDRA: Aquiles, a besta, ocupava cada polegada que havia em torno e dentro de nós. Na 

noite em que fez queimar o cadáver do seu querido Pátroclo, sacrificou, também, doze dos nossos 

prisioneiros. Naquela noite, os deuses nos abandonaram.  

PRÍAMO: Pesado do sangue dos mortos.  
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KASSANDRA: Doze vezes, os gritos de um animal. Doze vezes, as unhas de minha mãe 

afundaram na minha carne.  

PRÍAMO: Não nascemos para sermos felizes.  

KASSANDRA: As fogueiras começaram a arder. Um imenso braseiro sob o céu escuro.  

PRÍAMO: Tudo sangra, tudo chora.  

KASSANDRA: E o vento que vinha do mar trazia o cheiro de carne queimada. Doze vezes, doze 

vezes o ferro em brasa tocou-nos naquele lugar de onde podem virador, o amor, a vida e os sonhos. 

PRÍAMO: O meu coração deve ser de pedra para não ter se quebrado ainda.  

KASSANDRA: Naquele ponto tenro e sem nome que faz dos seres humanos seres humanos. Tróia 

jazia sombria, num silêncio de morte. Sombria, num silêncio de morte.  

PRÍAMO: Aquiles, é esta a minha terra, arruinada, coberta de cadáveres.  

 

As frases de Príamo foram extraídas do livro Sagrado Indiano "Mahabharatha"  

Do alto das muralhas aparece Polixena envolta em um verde e transparente véu. Mirando Aquiles, 

ela se despe por completo. Ao mesmo tempo no outro extremo do espaço Kassandra repete seus 

gestos com o véu. O guerreiro, ao avistar o corpo nu de Polixena, aponta sua espada para ela, 

exigindo-a. Príamo, compreendendo, abaixa-se e recolhe o corpo de Heitor. Cada qual segue seu 

rumo e as portas das muralhas fecham-se atrás de Sua Majestade.  

 

OS JUSTOS 

 

Com apenas um passo, Kassandra transpõe a distância entre os hemisférios. Próximo ás muralhas, 

Kassandra apanha um pequeno 00 artefato de madeira. Coloca-o sobre sua cabeça e, girando uma o 

manivela, evoca o som da chuva, acrescendo a ele um canto de despedida a seu amado irmão. Perto 

de onde ficaram esquecidos o escudo e a espada de Heitor, ela deposita o instrumento musical. 

Kassandra, então, recolhe as armas do herói. Da base de seu pequeno instrumento, ela apanha um 

punhado de gravetos e um bonequinho azul, dispondo-lhes sobre as armas como se montasse a pira 

funerária de Heitor. Enéias aproxima-se, passo a passo, parando ao lado da lança do amigo. 

 

KASSANDRA: Tu não estás desesperado, agora?  

ENÉIAS: Agora eu estou contigo e me sinto feliz.  

KASSANDRA: É uma grande felicidade essa.  

ENÉIAS: É uma grande felicidade. Tu não pensas como eu?  
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KASSANDRA: Penso como tu. Mas por que tu estás tão triste? Há dias os teus olhos cintilavam. 

Parecia que caminhavas para uma grande festa. Hoje...  

ENÉIAS: Hoje eu sei o que eu não sabia. Tu tinhas razão, não era assim, tão simples. Eu pensava 

que matar era fácil. Que a idéia bastava e a coragem. Mas, agora, eu sei que eu não sou tão grande 

quanto eu pensava ser e eu sei, também, que não pode existir felicidade no ódio. Todo esse mal. 

Todo esse mal em mim e nos outros. Guerra, covardia, injustiça. É preciso, é preciso que eu mate. E 

eu irei até o fim. Mais longe do que o ódio.  

KASSANDRA:  Mais longe do que o ódio não há nada.  

ENÉIAS: Há o amor.  

KASSANDRA: O amor não é o que é preciso.  

ENÉIAS: Kassandra, como é que tu podes dizer isso? Tu, cujos sentimentos eu conheço tão bem.  

KASSANDRA: Há demasiado sangue. Há demasiada violência. Os que amam verdadeiramente a 

justiça não têm direito ao amor. Estão erguidos como eu. Com a cabeça levantada, os olhos fixos. O 

que faria o amor nessas almas orgulhosas? O amor, Enéias, baixa docemente as cabeças. Mas 

conosco não é possível. Temos um pescoço demasiado rígido.  

ENÉIAS: E nós não amamos, então, o nosso povo?  

Kassandra corre na direção de Enéias e, pelas costas, puxa-lhe, violentamente, os cabelos trançados.  

KASSANDRA: Amamos o nosso povo com um vasto amor sem apoio. Vivemos longe dele, 

trancados nesse lugar, perdidos com os nossos pensamentos. Mas e o povo? Nos ama o povo? Ele 

sabe, ao menos, que o amamos? O povo cala-se, Enéias. E que silêncio!  

Enéias ergue Kassandra em seus braços.  

ENÉIAS: É isso o amor. Dar tudo, sacrificar tudo sem esperança de recompensa.  

KASSANDRA: Talvez. É o amor absoluto. A alegria pura e solitária. É o amor que, na verdade, me 

queima. Acertas horas, no entanto, eu pergunto a mim mesma se o amor não é outra coisa. Se ele 

pode deixar de ser um monólogo e se, por vezes, há recompensa. Imagina isso. Vês? O Sol brilha, 

as cabeças abaixam-se docemente, o coração afasta-se do seu orgulho, os braços se abrem.  

 

Enéias vai, aos poucos, deixando-a de costas sobre o chão 

.  

KASSANDRA: Se pudéssemos esquecer por uma hora que fosse o atroz mistério do mundo. Se 

pudéssemos, enfim, abandonar-nos, Enéias. Tu concebes uma só hora de egoísmo?  

 

Ele puxa-a pelas mãos e as pernas de Kassandra enlaçam sua cintura.  
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ENÉIAS: Isso se chama ternura.  

KASSANDRA: Adivinhas tudo, meu amor. Isso se chama ternura. Mas tu conheces 

verdadeiramente a ternura, Enéias? Amas a justiça com ternura? Amas o teu povo com abandono e 

com toda essa doçura ou, ao contrário, com o fogo da vingança e da revolta? Compreendes, então? 

E a mim, tu me amas com ternura?  

ENÉ IAS: Nunca ninguém te amará como eu te amo.  

KASSANDRA: Eu sei, mas não será melhor amar como toda a gente?  

ENÉIAS: Eu não sou toda a gente. Eu te amo como eu sou.  

KASSANDRA: Me amas mais do que a justiça?  

ENÉIAS: Eu não separo a ti e à justiça.  

Kassandra desce da cintura de Enéias.  

KASSANDRA: Me amas na solidão com ternura, com egoísmo. Me amarias se eu não fosse justa?  

ENÉIAS: Se tu não fosses justa e se eu pudesse te amar, não seria, então, a ti que eu amaria.  

 

Enéias ajoelha-se em frente à sua amada. Ela toma-lhe a mão e, nela, deixa cair um punhado das 

pedrinhas brancas que criam uma pequena e delicada nuvem branca a memória.  

 

KASSANDRA: Recordo o tempo em que eu era menina. Sabia rir então. Era bonita. Passava horas 

a passear e a sonhar. Tu gostarias de mim assim, leve e despreocupada?  

 

Kassandra rodopia, segurando as pontas do vestido, tal qual uma criança.  

 

ENÉIAS: Eu morro de desejo de responder que sim.  

KASSANDRA: Diz, então, que sim. Se assim pensas e se é verdade que o pensas, diz que sim. 

Apesar da guerra, apesar dos que lutam até a morte, apesar da fome.  

ENÉ IAS: Pára, Kassandra. 

KASSANDRA: Precisamos deixar falar por uma vez os nossos sentimentos. Eu espero que tu me 

chames a mim, Kassandra, e que me chames por sobre esse mundo envenenado de injustiça.  

ENÉIAS: Pára, Kassandra.  

 

Enéias atira Kassandra, brutalmente, ao chão.  

 

ENÉIAS: Os meus sentimentos só falam de ti, mas daqui a pouco a minha mão não pode tremer.  
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Ele deixa-se cair sobre ela, a cabeça encostada em seu ventre.  

 

KASSANDRA: Daqui a pouco. Eu já tinha me esquecido. Me perdoa, meu amor.  

 

Desvencilhando-se ternamente, Kassandra fala.  

 

KASSANDRA: Eu também não poderia dizê-lo. Eu te amo com o mesmo amor um pouco rígido, 

na guerra e nas prisões.  

 

Ela senta-se, olhando o horizonte. 

 

KASSANDRA: O verão, Enéias. Tu te lembras do verão?  

 

Enéias senta-se a seu lado.  

 

KASSANDRA: Mas o inverno para nós é eterno. Nós não somos desse mundo. Nós somos os 

justos. Há um calor que não é para nós.  

 

Diálogo extraído de "Os Justos" de Albert Camus  

Kassandra cobre sua cabeça e a de Enéias com um transparente tecido azul de seu vestido. A sirene 

se faz ouvir novamente, ainda mais ensurdecedora. Três soldados aparecem no campo de batalha. 

Um deles recolhe as armas de Heitor, o instrumento do som de chuva e a pequena pira funerária. Os 

outros carregam Enéias, sem qualquer reação deste, exceto de sua mão, que resiste em soltar a de 

Kassandra.  

 

LAMENTOS CRAVADOS NO CORAÇÃO DA HUMANIDADE NO SOFRIMENTO 

SOMOS TODOS IGUAIS 

 

Na passarela lateral das muralhas surge uma mulher a cantar em hebraico. Tilintando dois 

pequeninos castiçais com velas acesas, ela acende as velas de outro castiçal maior, este com sete 

braços. Do outro extremo da passarela, aparece outra mulher, vestida em uma burca, cantando em 

árabe. Esta tem, em suas mãos, um livro sagrado que ela lê. Através do Portal de Micenas, 

Kassandra vê um soldado de farda camuflada a cambalear na escuridão, sendo iluminado por 

sucessivas explosões que vêm da bomba que ele leva nas mãos. Por todo o lado, ouvem-se disparos 
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de projéteis a cortar o ar e, também, ruídos de motores a sobrevoar o espaço. O soldado vai 

tombando lentamente, até ficar estendido no chão e, assim que as explosões cessam, ele é engolido 

pela noite. As mulheres da passarela, agora, estão ajoelhadas. Elas cantam chorando seus mortos. A 

primeira tem em seu colo um soldado morto, vestido, igualmente, com traje camuflado. 

A segunda, um soldado morto de turbante e com um cinturão de projéteis de chumbo. Elas retiram, 

respectivamente, seu lenço e sua burca e, com eles, cobrem seus filhos sem vida. Do Ocidente e do 

Oriente, ouve-se um longo derramar de moedas.  

 

BANQUETE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE PRÍAMO E MENELAU 

 

No campo de batalha, Kassandra vê o Conselho Real de Tróia iluminar-se. Lá estão Príamo, seu 

filho Páris e Menelau, o rei de Esparta. Em frente ao trono, um carneiro sangra pendurado pelos 

pés. O sangue escorre para uma bacia, onde Menelau despeja um pote cheio de moedas.  

 

KASSAND RA: A verdade é que a proximidade da morte reanima toda a vida mais uma vez. Dez 

anos de guerra. Ela foi longa o suficiente para que esquecêssemos a questão: como foi que 

começou? Em meio à guerra pensa-se apenas em como ela terminará e empurra-se a vida adiante. 

Quando muitos fazem o mesmo surge em nós um espaço vazio por onde a guerra penetra. O que eu 

lamento é que eu também tenha me deixado levar por esse sentimento de que vivi, apenas, 

provisoriamente, deixando que a vida me escapasse por entre os dedos.  

 

Na mistura entre sangue e dinheiro, Príamo e Menelau lavam suas mãos para, com afiados facões, 

cortarem a carne crua do carneiro, pondo-se a devorá-la avidamente, enquanto conversam.  

 

MENELAU: Eu suponho que navios não lhes causem transtornos.  

PÁRIS: Quando raptam as mulheres, sim. Aliás, conforme me consta, houve um caso em família, 

certo, meu pai? 

PRÍAMO: Calado, Páris.  

PÁRIS: É claro que se todos pudéssemos roubar as mulheres e não só os gregos...  

MENELAU: Isto não favoreceria as relações comerciais entre dois continentes.  

PRÍAMO: Inclusive, se me permite, penso que, numa negociação, sejam necessárias vantagens para 

ambas as partes e, nesse caso, eu não percebo onde estaria o nosso interesse em lhes conceder o 

privilégio de entrarem na rota da Ásia que, até hoje, nos pertence como direito. Pirataria, saques, 
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destruição de cidades fortificadas não fizeram de vocês, gregos, amigos dos troianos. E o roubo de 

minha irmã, anos atrás, só tornou ainda maior o ressentimento e a desconfiança.  

PÁRIS: Foi o que eu pensei. Quando não se tem a mínima disposição em dividir com inimigos a 

mesma água, o melhor seria esclarecer de uma vez e, pelo menos, em troca, levar uma mulher para 

exercitar os lábios.  

MENELAU: Eu não consigo enxergar onde esta conversa pode nos levar.  

PÁRIS: Eu estava divagando. Nem todas as mulheres são beijáveis, não achas? Algumas servem 

apenas para um momento e tudo que queremos é vê-las longe.  

PRÍAMO: Chega, Páris.  

PÁRIS: Mas outras, ardemos por tocá-las em todos os lugares com as mãos, a língua, molhá-las, 

saborear a sua carne macia. Macia e disponível.  

MENELAU: Esta conversa já está chegando a um ponto, onde seria melhor...  

PÁRIS: Uma última pergunta, já que estamos nos tornando íntimos: quantas vezes seguidas a tua 

Helena já te deixou montá-la?  

PRÍAMO: Basta. Retira-te daqui agora, Páris É ofensivo, baixo, nunca ninguém, antes...  

PÁRIS: Como? Tenho que me calar? De novo? Sempre assim? Sumir, desaparecer? Não, já se 

foram, já se foram os tempos. Eu, Páris, não voltei para me calar. Eu, Páris, sou aquele que irá 

recuperar a irmã do rei. Mas, se recusarem, encontrarei outra mais bela, mais jovem, mais nobre, 

mais rica.  

 

Páris mergulha a cabeça de Menelau na bacia. Depois, molha sua mão no sangue dentro da mesma, 

esfrega nos olhos de Príamo e retira-se.  

 

RETORNO DO NAVIO DE PÁRIS O FANTASMA DE HELENA 

 

Kassandra, no campo de batalha, fala.  

 

KASSANDRA: Também os deuses mortos nos regem. Também os inimigos temem pela sua sorte. 

A fala do passado. Do passado. A fala do sonho.  

 

Ao longe, um tambor se faz escutar. 

 

KASSANDRA: Do sonho. Ajudem-me a subir. Ajudem-me a sair do poço. Pra longe desse tilintar 

dentro da minha cabeça. Por que eu ouço o tilintar de armas? Então, eles combatem? Quem está a 
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combater? Ajudem-me a subir. Ajudem-me a sair do poço. Pra longe desse tilintar dentro da minha 

cabeça. Pra longe da minha cabeça. Pra longe desse tilintar, sem cessar, dentro da minha cabeça. 

  

Fragmento de "Medéia. Vozes" de Christa Wolf.  

O tambor aumenta a velocidade. Ouvem-se, também, pratos e uma flauta de peculiar timbre. 

Avança pelo campo de batalha, neste momento, uma festiva procissão. Primeiramente, vem Páris, 

nu, com um esplendor de plumas vermelhas às costas aonde vai acoplado um comprido corredor de 

tule vermelho. Atrás do príncipe, em fila, todos de saias vermelhas transparentes e sorrisos imbecis 

estampados nos rostos, uma mulher tocando pratos, dois homens carregando um andar onde, 

ajoelhada, encontra-se uma mulher nua, coroada, coberta com um leve véu também vermelho, uma 

mulher segurando um guarda-sol, uma outra tocando uma flauta de corpo arredondado e uma 

última a tocar tambor. A procissão cruza o campo de batalha, passando por cima de Kassandra, que 

está deitada no chão. Eumelo abre as portas das muralhas e Páris entra com seu sinistro séquito. 

Assim que a última das mulheres cruza as portas, elas se fecham pelas mãos de Eumelo e, lá de 

dentro, ouve-se a música morrer.  

Deitada no chão  

 

KASSANDRA: Que palavra será? Que palavra será? Loucura? Loucura? Loucura, por quê? Por 

quê? Loucura porque ver. Loucura porque vislumbrar. Loucura porque ter de parecer vislumbrar.  

Ali. Ali. Ali, ao lado, ali. Ali, ao lado, ali. Ali, ao lado, ali. Ali, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado, ao 

lado, ali. Ao lado, ao lado, ali. Além, além, além, além, além, além, além, ali, ali, ali, ao lado, ali, 

ao lado, ali, ali, ao longe, ao longe, ao longe, ao longe, ao longe, ao longe, ao longe, ao longe, ao 

longe, ao longe, ao longe. Ali mesmo. Que palavra será?  

 

Poema "Que Palavra Será?" de Samuel Beckett.  

 

KASSANDRA:Eu ainda acredito que, com um pouco de amor à verdade, com um pouco de 

coragem, um pouco de coragem, seja possível desfazer esse mal entendido. Afinal de contas, nós 

não podemos fundar toda a guerra e toda a nossa existência (pois essa guerra não significa a nossa 

existência?) em cima de uma mentira. Não é possível que a plenitude de nossa vida se veja reduzida 

a uma teimosa afirmação. Por Helena, que inventamos, defendemos tudo o que não mais possuímos 

e, dessa maneira, vai surgindo uma cidade fantasma feita de palavras, gestos, cerimônias e silêncio, 

na qual devemos viver e nos sentir em casa. Eu fui testemunha das idas e vindas entre o palácio e os 

sacerdotes do templo, das reuniões diurnas e noturnas do Conselho, até que se fabricou uma notícia 
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de impacto, bem martelada, polida como uma lança: Páris, o herói troiano, raptara dos gregos 

Helena, a mais bela mulher da Grécia. O povo percorria as ruas festejando. De tanto se repetir uma 

coisa, acabamos crendo nela. 

 

ENGRENAGEM DA VIOLÊNCIA 

 

Um soldado entra na passarela lateral das muralhas carregando no ombro direito uma mulher de 

vestido branco. Locomovendo-se como uma máquina, ele desfere tapas na bunda da mulher. Após 

alguns passos, ele solta-a e ela, caindo de quatro, passa por entre as pernas do soldado e estica o 

braço a pedir ajuda ao vazio. O soldado puxa-a pela cabeça. É quando entra um segundo soldado, 

igualmente com uma mulher de vestido branco ao ombro, e põe-se a executar a mesma seqüência 

de movimentos do primeiro casal, começando por bater-lhe na bunda. O primeiro soldado atira a 

mulher ao chão e caminha a passos largos em sua direção, enquanto ela arrasta-se de costas para 

fugir da pesada bota preta de seu agressor. Ele salta algumas vezes nas proximidades dos pés 

descalços da mulher, bate vigorosamente com os seus pés contra o chão e, por fim, pula até a altura 

de sua cabeça. Após vários e estrondosos saltos, ele chega para o lado e ela levanta-se rapidamente 

para, logo, ser atingida por uma cotovelada no estômago que a faz curvar-se de dor. O soldado 

ergue-a pelos cabelos e cola seu rosto ao dela, como se a beijasse através de sua monstruosa 

máscara. Neste ínterim, o segundo soldado já atingiu o estágio de caminhar em direção à mulher, 

que se arrasta de costas, e surge um terceiro casal, soldado e mulher de branco, ele batendo nela, 

como se jamais fosse parar a maldita engrenagem. Após beijá-la, o primeiro soldado volta o rosto 

da mulher em direção ao campo de batalha e, mais uma vez, bate-lhe no estômago. Depois de bater-

lhe algumas vezes, ele a segura pelo vestido e conduz-lhe alguns passos. Então, segura no ombro da 

mulher, a ergue e vira de costas para ela, que se deixa cair sobre o soldado. Com os braços em cruz, 

ela é carregada para fora da passarela. E, como ela, também as outras mulheres vão sendo 

carregadas para fora, terminando o tortuoso desfile. Lá embaixo, no campo de batalha, Kassandra, 

que, durante o acontecido, semeou o chão com bonequinhos azuis, comenta.  

 

KASSANDRA: Eumelo havia trabalhado. Se os gregos nos atacassem, precisaríamos estar 

preparados também espiritualmente. A preparação espiritual consistia em injuriar o inimigo. 

Falava-se de guerra em Tróia? Não. Mas a preparávamos com toda a inocência e a maior boa fé. 

Meu irmão, Páris, caminhava sobre cadáveres, mas não de gregos, de troianos.  

 

PLANO PARA MATAR AQUILES PRISÃO DE KASSANDRA 
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Kassandra escala a escada que dá para o interior da cidade. No Conselho, ela encontra Eumelo a 

explanar.  

 

EUMELO: Trata-se de Polixena. Polixena, a pretexto de desposá-lo, atrairá Aquiles até o templo de 

Apolo.  

KASSANDRA: Desposá-lo!  

EUMELO: Não te preocupes. Apenas fingiremos. Na verdade, Páris, escondido atrás da estátua do 

deus, irromperá e atingirá Aquiles no seu ponto vulnerável, o calcanhar.  

KASSANDRA: E por que o calcanhar?  

EUMELO: Ele revelou a Polixena o seu ponto fraco.  

KASSANDRA: E Polixena?  

 

Páris entra no conselho e responde. 

  

PÁRIS: É evidente que Polixena está de acordo. Polixena está exultante.  

KASSANDRA: Isso significa que vocês usarão Polixena corno isca para Aquiles.  

PÁRIS: É isso. E virá sem sandálias. Essa foi a condição que ela lhe impôs.  

KASSANDRA: Ele virá sozinho?  

PÁRIS: Claro. Sozinho. E não sairá vivo do templo.  

KASSANDRA: Polixena vai esperá-lo sozinha?  

EUMELO: Se não levarmos em conta Páris e nós, naturalmente. Mas ficaremos do lado de fora. 

Polixena abraçará Aquiles. Será tudo uma grande farsa. E, quando Aquiles estiver bem distraído, a 

flecha de Páris o atingirá.  

 

Dizendo estas palavras, Eumelo retira-se do Conselho, deixando, a sós, os irmãos. Kassandra 

insiste.  

 

KASSANDRA: Polixena está de acordo com isso?  

PÁRIS: De acordo? Não deseja outra coisa. Uma legítima troiana. 

KASSAN D RA: Então, por que ela não está aqui?  

PÁRIS: Aqui estamos tratando apenas dos detalhes, do planejamento frio da coisa, no qual, como 

mulher, só atrapalharia.  

KASSANDRA: Vocês vão usá-la.  
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PÁRIS: Entenda, não se trata dela, mas de Aquiles.  

KASSANDRA: É exatamente isso o que eu estou dizendo, Páris.  

 

Príamo adentra, bradando, a sala do Conselho.  

 

PRÍAMO: Cala-te, Kassandra.  

KASSANDRA: Pai.  

PRÍAMO: Não me chames mais de pai, esgotaste a minha paciência. Eu sempre me dizia que tu 

eras muito sensível, que não vias o mundo como ele realmente é, que gostavas de complicar todas 

as coisas, como as mulheres costumam fazer, que eras mimada, rebelde. Por que, Kassandra, 

sempre esse ar arrogante, sem papas na língua e sempre desprezando os que lutam por Tróia. 

Kassandra, conheces muito bem a nossa situação e, agora, se não estiveres de acordo com esse 

nosso plano para matar Aquiles, o pior dos nossos inimigos, sabes como considerarei a tua atitude? 

Colaboração objetiva com o inimigo. 

 

Batendo a cabeça contra os escudos da parede, Kassandra fala 

.  

KASSANDRA: Mas o que é ter razão, afinal? Sob o pretexto de matar o pior entre todos O p, os 

nossos inimigos, vocês ignoram os nossos direitos. Polixena, pai, ela está se destruindo.  

PRÍAMO: Sejas razoável, Kassandra.  

KASSANDRA: Eu não sei ser razoável.  

PARIS: Não concordas?  

KASSANDRA: Eu não concordo.  

PRIÍAMO: Mas manterás o sigilo?  

KASSANDRA: Não.  

PRÍAMO: Prendam-na.  

 

Páris corre até Kassandra, mas esta, agarrando-se a uma viga do teto, chuta seu peito com os dois 

pés.  

 

KASSANDRA: Tu és um fraco, Páris, um frouxo. Olha-te no espelho, irmão. 

  

Pela escada, ela foge em direção ao campo de batalha. Mas dois soldados, saindo pelas portas das 

muralhas, já esperam por ela lá embaixo. Um deles a segura, enquanto o outro caminha até o ponto 
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onde se encontra, suspensa, a gaiola de ferro. Um terceiro soldado, do alto da passarela lateral, solta 

a corda que mantém presa a gaiola, descendo-a até o chão. Um dos soldados abre a pequena porta e 

o outro empurra Kassandra para dentro. Na passarela, o outro soldado iça, novamente, a prisão até 

as alturas.  

 

SEDUÇÃO E MORTE DE AQUILES 

 

Enquanto os soldados retornam à cidade, Polixena, envolta em seu transparente véu verde, chega ao 

campo de batalha trazida por Paris, armado de arco e flecha. Vindo do acampamento grego, Aquiles 

aproxima-se, descalço, porém carregando sua terrível espada. Polixena e Aquiles aproximam-se, 

enquanto Páris, sorrateiro, observa-os distante, lambendo a pontiaguda extremidade de sua flecha. 

Despindo-se do véu, Polixena cobre, com ele, a espada de Aquiles e, com a boca, arranca-a de sua 

mão. Dando início a um jogo de sedução, os dois correm a segurar o véu. Polixena deita-se no chão 

de pedras. Aquiles retoma sua espada e a coloca por baixo da cabeça da princesa. Ela, então, livra-

lhe do fechado capacete, deixando exposto o rosto do implacável guerreiro. Ele curva-se sobre ela, 

mas, com agilidade, ela joga-o para o lado, fugindo. Ele levanta-se. Eles correm a segurar o véu. 

Pelas suas costas, Polixena abre o vestido vermelho de Aquiles e o deixa nu, como ela também está. 

Aquiles ergue-a nos braços e gira com ela no ar. Ao colocá-la no chão, ela apanha seu véu e cobre 

com ele a cabeça do grego, deixando-o em pé, completamente desprotegido, a procurar por ela. 

Polixena corre até Páris e apanha sua flecha envenenada para, com ela, correr até Aquiles e cravar-

lhe o calcanhar. O guerreiro urra de dor e tomba sem vida. Páris, vitorioso, caminha até o cadáver, 

exibindo-se. Ele põe sobre sua cabeça o capacete do inimigo e apanha suas armas. 

Eumelo surge, sorridente, e carrega o corpo de Aquiles para longe. Encolhida em sua prisão oval, 

Kassandra canta e faz surgir, como em um sonho, Arisbe.  

 

EVOCAÇÃO A ARISBE 

 

Aos pés da deusa Cibele esculpida na parede, como que enchendo de vida a roupa ritual ali 

depositada surge Arisbe, como uma planta que brota repentinamente, a emitir agudos gritos de ave 

de rapina. Em seguida, os sons de animal dão lugar a uma rouca voz que anuncia. 

  

ARISBE A Terra é nossa mãe. Ela nos alimenta e devolve aquilo que colocamos nela. Mesmo 

assim, os "facas-compridas" querem sempre mais. O desejo de posse é uma doença entre eles. E, a 

nós, sobram pequenas ilhas que se tornam cada vez menores, pois, em torno delas, se eleva a maré 
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devastadora destes homens com suas águas sujas de mentira e cobiça. E, então, parece que a árvore 

protetora secou. Mas pode ser que algumas de suas pequenas raízes ainda estejam vivas. Se o 

espírito de uma faca corta, o espírito de um pote contém.  

 

Fragmento de textos dos índios norte-americanos  

Ao fim destas palavras, desaparece bruscamente, deixando apenas o traje e a máscara na terra.  

 

TORTURA DE ENÉIAS 

 

Nu e com os pés amarrados, Enéias é jogado na passarela lateral. Atrás dele, entra um soldado e 

prende um gancho a seus pés, içando-o por sobre o campo de batalha, onde aparece Eumelo que 

retira a tampa de um latão metálico acoplado à parede. 

 

EUMELO: Uma pergunta: como um homem assegura o seu poder sobre o outro?  

ENÉIAS: Fazendo-o sofrer.  

EUMELO: Exatamente.  

 

Enquanto Eumelo fala, o soldado baixa o corpo de Enéias até mergulhá-lo no latão, que se encontra 

cheio de água, deixando-o a debater-se algum tempo antes de retirá-lo, exasperado pela falta de ar. 

O troiano mal tem tempo de se recuperar e já é introduzido, novamente, na água. Eumelo continua.  

 

EUMELO: Poder é causar dor e humilhação. Senão, como estaremos em segurança? Poder 

significa estraçalhar a mente humana e reconstituí-la de acordo com o nosso molde. O poder não é 

um meio, mas um fim. No nosso mundo só há lugar para o triunfo e a auto-humilhação. Todo o 

resto devemos destruir. O passado é proibido. Sabes por quê? Quando destruímos o passado de um 

homem, podemos separá-lo de sua família, das suas crianças e dos outros homens. Não existe 

lealdade, a não ser para com a pátria. Não há amor, exceto o amor à pátria. Todo o tipo de prazer 

nós destruiremos. Enéias, se queres uma visão do futuro, imagina uma 8 bota pisando o rosto 

humano para sempre.  

 

Diálogo extraído de "1984" de George Orwell  

Entram dois outros soldados. Um deles ajuda o primeiro a trazer Enéias de volta à passarela, 

deixando-o atirado ao chão. O outro, desce a gaiola onde se encontra presa Kassandra. Eumelo abre 

a gaiola, libertando-a. 
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VISÕES DE KASSANDRA 

 

Mais uma vez os duplos de Kassandra - entram a correr no campo de batalha, cantam uma cantiga 

alemã, a letra exalta o soldado alemão, agem como se fossem menininhas. Elas circundam 

Kassandra, que começa, então, a cantar juntamente com elas. Uma delas traz uma caixinha de 

madeira que entrega à Kassandra. De dentro da caixa, Kassandra retira uma bola de pano vermelho 

que ela vai desenrolando no chão até desenhar, com ela, uma estrela de seis pontas.  

 

Música: Wenn die Soldaten  

Durch die Stadt marschieren  

Õffnen die Mddchen Fenster und die Türen. 

Ei warun? Ei , darum. Ei bloss wegen dem Schingderassa Bumderassa-ssa 

Tradução: Quando os soldados Marcham pela cidade As meninas abrem Ás janelas e as portas. Por 

quê? Por isso. Só por causa da Schingderassa Bumderassa-ssa 

 

Terminado o desenho, Kassandra bate, bruscamente, a tampa da caixa, interrompendo a canção. Ela 

deita-se, então, no centro da estrela lembrando a posição de Cristo na cruz. As outras se ajoelham, 

colocando panos de seus vestidos sobre a cabeça, como véus. Uma delas anuncia em alemão. 

  

DUPLO DE KASSANDRA :Tausend Kommunisten ausgerottet. Tausend Homosexuelle 

ausgerottet. Millionen Zigeuner ausgerottet. Millionen Juden ausgerottet.  

Tradução: Milhares de comunistas assassinados. Milhares de homossexuais assassinados. Milhões 

de ciganos assassinados. Milhões de judeus assassinados.  

 

Kassandra fala enquanto ela e as outras retiram faixas de seus vestidos, estas se transformam ao 

mesmo tempo em venda para os olhos e mordaça sonora.  

 

KASSANDRA: Adubaste com sangue esta terra. Fartaste de corpos humanos uma indústria. Nas 

tuas máquinas trituradoras, tu, o cão sanguinário. A tua propriedade privada são dois pares de botas. 

Dizias tu, quando te perguntaram pelos teus cadáveres: "acaso os contaste?". Já não podes contá-los 

porque são o chão em que pisamos em direção ao teu futuro radioso. A humanidade é um triste 

material. Humanidade material. Formigas em baixo da bota. Ontem para o teu amanhã.  

 

Fragmento de "Germania 3 Morte em Berlim" de Heiner Müller  
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Kassandra fica em pé sobre a caixinha e entra com uma canção em hebraico. Ao final, uma cantiga 

em árabe, vinda de longe, em uma voz feminina acompanhada por murmúrios masculinos, serve de 

fundo para o desabafo de Kassandra. As outras amarram o pano vermelho em torno de sua cabeça 

.  

KASSANDRA: Vejo a chegada de uma época onde reis bárbaros governam um mundo cheio de 

vícios, onde homens audaciosos e maus vivem vidas curtas, têm os cabelos brancos aos dezesseis 

anos e copulam com animais. Suas mulheres prostitutas fazem amor com bocas de cobiça. As vacas 

são secas e estéreis. Já não há mais flores nem pureza, só ambição, corrupção, comércio.  

 

As mulheres terminam de amarrar a sua cabeça e saem.  

 

KASSANDRA: É a era da destruição, o tempo negro. Os campos virarão desertos, o crime 

dominará as cidades, monstros bebem sangue e dormem nas ruas. O céu sugará as águas. A Terra, 

quente, virará cinza. O fogo nascerá dos ventos e destruirá a Terra, abrindo-a ao meio. O vento e o 

fogo castigarão o mundo. Imensas nuvens azuis, amarelas, vermelhas surgirão como monstros 

marinhos, como cidades arrasadas. Virão os raios, cairão as chuvas. As águas engolirão as 

montanhas. Doze anos de tormenta. Já não vejo o mundo. Então, a deusa, a deusa absoluta, quando 

a Terra for um mar de cinzas, sem homens, animais ou plantas, a deusa beberá o terrível vento e 

adormecerá.  

 

Fragmento do livro Sagrado Indiano "Mahabharatha."  

 

DESPEDIDA DE ENÉIAS 

 

Com gigantesco esforço, Kassandra pare uma tesoura, com a qual começa a cortar as tiras do pano 

que lhe amarram o rosto. 

 

KASSANDRA: Dois adversários de vida e morte escolheram a paisagem morta da minha alma 

como campo de batalha. Eu já não posso impedir-me de fabricar a loucura. Um abismo pulsante 

que me expele e me suga. Que me suga e me expele. Só a loucura me defende da dor. Mas lá, no 

meu interior mais profundo, onde ela não penetra, eu mantenho a consciência dos golpes e 

contragolpes que lá em cima eu me permito. Há um toque de humor em toda a loucura.  
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Enéias aparece no campo de batalha, com seu capacete de chifres e o anel de vértebra na mão 

direita, e dirige-se até Kassandra. 

 

ENÉIAS: É loucura, Kassandra. É loucura tu quereres afundar junto com esse naufrágio inevitável. 

Vamos abandonar a cidade. Há um grupo dos melhores troianos à nossa espera. Eles estão providos 

de armas e de alimentos e estão convencidos a escapar. A fundar uma nova Tróia em qualquer outro 

lugar. A recomeçar do começo. Eu entendo a tua lealdade, mas, agora, ela não tem mais nenhum 

sentido.  

KASSANDRA: Tu não estás me entendendo, Enéias. Eu não tenho de ficar por Tróia. Eu não lhe 

sou necessária. É por tua e por minha causa. Os novos senhores vão ditar as suas leis sobre todos os 

sobreviventes. A Terra não é grande o suficiente para que deles escapemos. Tu não tens escolha. 

Tens de livrar da morte algumas centenas de homens. És seu líder. Logo, logo, terás de se tornar o 

seu herói.  

 

Enéias retira do dedo mínimo de sua mão esquerda o anel em forma de serpente.  

 

ENÉIAS: Sim. E daí?  

 

Ele pergunta, soltando o anel dentro da caixinha de madeira. Kassandra apanha o anel.  

 

KASSANDRA: Eu não poderia amar um herói. Eu não quero assistir à tua metamorfose em 

monumento público. Ainda bem, Enéias, que tu nunca disseste que isso não te aconteceria ou que tu 

poderias me livrar de tudo isso. O que se pode fazer contra uma época que necessita de heróis? Que 

a dor nos faça lembrar um do outro. Por ela será que nos reconheceremos mais tarde, caso exista 

um mais tarde.  

 

Ela dá a Enéias um de seus bonequinhos azuis, que se encontrava preso a outro por uma fita.  

 

ENÉIAS: A desgraça te faz corajosa, Kassandra.  

 

Enéias estende a Kassandra o seu punhal.  

 

KASSANDRA: Talvez a felicidade não necessite de coragem.  
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Cantando, Kassandra recusa o punhal e, amarrado à fita, coloca o outro bonequinho em seu próprio 

pescoço. Enéias desaparece correndo.  

 

KASSANDRA E A PESTE 

 

Pelas portas das muralhas, sai para o campo de batalha o povo troiano, duas mulheres portando 

bandeiras roxas com cavalos dourados estampados, todos ostentando idiotas sorrisos em suas faces. 

Dentre eles surge Eumelo. 

 

EUMELO: Kassandra, ninguém é feliz sem fazer mal aos outros. É a ordem dessa terra.  

KASSANDRA: Eu não nasci para consentir nessa ordem.  

 

Os troianos, fora de si, avançam sobre Kassandra, derrubando-a e pisoteando-a. Eumelo responde.  

 

EUMELO: E quem é que pede para consentires? A ordem do mundo não mudará ao sabor dos teus 

desejos. Se queres mudá-la, abandona os teus sonhos e toma conhecimento da realidade.  

KASSANDRA: Eu já conheço a receita. É preciso matar para suprimir o assassino. É necessário 

violentar para reparar a injustiça. Há séculos que isso dura. Há séculos que os senhores da tua raça 

apodrecem a chaga do mundo sob o pretexto de curá-la. E, no entanto, continuam a vangloriar-se de 

sua receita, uma vez que ninguém lhes riu na cara.  

EUMELO: Ninguém ri porque eu realizo. Sou eficaz.  

KASSANDRA: Eficaz. Eficaz e prático como um machado.  

EUMELO: Basta olhar para os homens e verás que qualquer justiça é bastante boa para eles.  

KASSANDRA: Quando as portas dessa cidade se fecharam, eu tive todo o tempo do mundo para 

olhá-los. 

EUMELO: Então, já sabes. Eles te deixarão sempre só. E aquela que está m sozinha deve morrer.  

KASSANDRA: Não, é uma tese falsa. Se eu estivesse só, tudo seria fácil. Mas, por bem ou por 

mal, eles estão comigo.  

EUMELO: Belo rebanho. Pena que cheira mal.  

KASSANDRA: Eles não são puros. Eu também não sou. Além do mais, nasci entre eles. Vivo para 

minha cidade e para a minha época.  

EUMELO: A época dos escravos.  

KASSANDRA: A época dos homens livres.  

EUMELO: Me espantas, Kassandra. Aonde estão eles? Em vão os procuro.  
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KASSANDRA: Nos teus cemitérios, nas tuas prisões. Os escravos estão nos tronos.  

EUMELO: Veste os teus homens livres com o uniforme da minha polícia e verás no que eles se 

transformam.  

KASSANDRA: É verdade que lhes acontece serem covardes e cruéis. É por isso que não têm mais 

do que tu o direito ao poder. Homem nenhum, nenhum, tem virtude o suficiente para que lhe possa 

ser permitido o poder absoluto.  

EUMELO: Covardia é viver como eles vivem, pequenos, necessitados, sempre na mediocridade.  

KASSANDRA: É na mediocridade que os amo. E se não for fiel à pobre verdade que partilho com 

eles, como seria com o que tenho de maior e mais solitário?  

EUMELO: A única fidelidade que eu conheço é o desprezo.  

KASSANDRA: Eu só desprezo os carrascos. Faças o que fizeres, esses homens serão sempre 

maiores do que tu. Se lhes acontecer, alguma vez, matar, é na loucura de um instante. Tu, não. Tu 

massacras segundo a lei e a lógica. Não rias de seu ar de temor. Há séculos o cometa do medo passa 

por cima deles. Há séculos eles morrem e seu amor é dilacerado. O maior de seus crimes terá 

sempre uma desculpa. Mas não encontro desculpas para o crime que, em todos os tempos, tens 

cometido contra eles e que, para arrematar, tiveste a idéia de codificar nessa imunda ordem que é 

atua. Eu não baixarei os olhos.  

 

Diálogo extraído de "Estado de Sitio" de Albert Camus 

 

ENTRADA DO CAVALO EM TRÓIA INVASÃO, ESTUPRO, MORTE 

 

A mesma música que acompanhava o retorno do navio de Páris começa g a inundar o campo de 

batalha. Kassandra vê o Portal de Micenas e, como o acontecido em Tróia, um gigantesco cavalo 

metálico, com cabeça de homem e diversas tetas sob seu ventre, ir cruzando a soleira, arrastado por 

quatro insanas troianos, através de rodas g. acopladas à sua base de sustentação em ferro, 

espalhando fumaça pelos poros. As mulheres estacionam o monstro diante do Portal e dos 

comentários da profetisa em relação ao fato. 

 

KASSANDRA: O fim da guerra foi digno do seu começo, uma impostura vergonhosa.  

 

 Do interior do cavalo se ouvem batidas de tambor.  
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KASSANDRA: Acreditar que os gregos tivessem ido embora e deixado diante da muralha aquele 

monstro que todos se apressaram em chamar de cavalo. Aquilo era um cavalo, então? Por que tão 

grande ninguém o sabia. Mais forte do que qualquer instinto era o desejo de exibir-se o símbolo da 

vitória. Aquela gente delirante não parecia vencedora, era pior, eu sabia. Não porque conhecesse o 

plano grego, mas porque via o entusiasmo sem peias dos troianos. Eumelo.  

 

Sorrateiramente, o oficial troiano vai indo para trás do cavalo, até desaparecer dentro de Micenas.  

 

KASSANDRA: Mais uma vez diante dele. Mesmo que acreditasse em mim, ele não iria se opor aos 

troianos. Onde quer que fôssemos, ele já teria chegado antes. Passado por cima de nós para seguir o 

seu caminho. Agora eu entendo o que me foi imposto: "tu dirás a verdade, mas ninguém acreditará 

em ti". Ali estava o ninguém que deveria me crer. 

 

O animal começa a oscilar levemente, batendo as correntes que compõem a sua barba.  

 

KASSANDRA Que não foi capaz de crer porque não acreditava em nada. Um ninguém incapaz de 

crer. 

 

 O cavalo explode sacudindo-se ao som do tambor. Súbito, uma pequena porta se abre em um dos 

lados do colosso metálico e, por ela, saltam ao dorso do bicho três guerreiros gregos: Diomedes, 

Neoptólemo, filho de Aquiles, e Ajax, o pequeno. Do alto do eqüino gigante, eles assistem à saída 

de Polixena pelas portas das muralhas, abrindo o peito de seu vestido verde, como que a implorar 

para que Kassandra a mate. Kassandra aperta o pescoço da irmã com ambas as mãos, como se, 

realmente, fosse lhe tirar a vida. Mas, ao invés disso, as duas irmãs abraçam-se e cantam sua canção 

de infância. Diomedes e Neoptólemo saltam do cavalo e correm até as mulheres, separando-as a 

custo. Neoptólemo agarra Kassandra e a leva até Ajax, em cima do cavalo. Em seguida, da cintura 

de sua saia vermelha, apanha uma máscara de pano preto, com a qual cobre o rosto de Polixena. Ele 

e Diomedes erguem a princesa pelas pernas e a carregam para dentro de Tróia. Uma troiana, já 

cativa, fecha as portas às suas costas, não vendo, assim, a profetisa Kassandra ser estuprada pelo 

guerreiro Ajax. Saciado da violência contra a indefesa mulher, o argivo salta do lombo do animal, 

atravessa o campo de batalha a correr, sobe as escadas das muralhas e, no Conselho, depara-se com 

Príamo. Com um urro selvagem, ele ergue o braço e desfere pesadamente sua espada contra o corpo 

do monarca. A luz no Conselho cai abruptamente e uma chuva de moedas a bater no chão do 

aposento se faz ouvir.  
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MALDIÇÃO DE KASSANDRA 

 

Deitada sobre o cavalo, o vestido semi-aberto, Kassandra.  

 

KASSANDRA: Eu estou tão cansada. Há semanas eu não durmo um sono tranqüilo. Parece 

mentira, mas eu seria capaz de dormir agora. Eu não consigo adiar mais nada, sequer o sono. Mas 

não seria bom caminhar esgotada para a morte. Não é verdade que os mortos dormem, como se diz. 

Os seus olhos permanecem abertos. Os olhos bem abertos que cerrei dos irmãos mortos, a começar 

com Troilo. Os olhos abertos, mortos, do pai. Mas não vi os olhos da irmã Polixena na hora da 

morte. Quando foi arrastada para a tumba de Aquiles, ela já tinha o olhar que só os mortos 

ostentam. Não é um consolo imaginar que os olhos de Enéias não encontrarão a morte e sim o sono 

durante tantas e tantas noites que virão?  

 

As portas das muralhas se abrem e dão passagem a dois carregadores em macacões marrons a puxar 

um carrinho onde jazem corpos amontoados e nus. Com esforço, eles se deslocam pelo chão de 

pedras. Kassandra desce do cavalo, agarrando-se a seus membros e coloca um bonequinho azul 

sobre o corpo de uma das mulheres. Em seguida, continua.  

 

KASSANDRA: Tantos irmãos, tanto horror. A desgraçada fertilidade de minha mãe. Quando penso 

em Troilo, em Páris, o meu coração sangra. Mas quando penso em Polixena, a raiva me domina. 

Que, ao menos, o meu ódio — sobrevivesse. Que brote do meu túmulo o ódio. Uma árvore enorme 

de ódio que sussurre: "Aquiles, a besta. Aquiles, o animal". E se a arrancarem, que cada folha da 

relva retome a sua mensagem: "Aquiles, a besta. Aquiles, o animal". E que todo poeta que ouse 

cantar as glórias de um Aquiles morra no lugar onde estiver em meio às piores torturas. Entre a 

posteridade e o animal, um abismo de desprezo e esquecimento. Que os seus uivos cheguem aos 

céus sem os comover. Eu, Kassandra, o amaldiçôo. Eu, Kassandra amaldiçôo a todos. E eu? Haverá 

um mundo, um tempo, um lugar pra mim?  

 

Cruzando a fronteira entre a européia Micenas e a asiática Tróia, ela se posta ao lado do cavalo.  

 

KASSANDRA: Ninguém a quem possa perguntar. Essa é a resposta.  

 

Fragmento de "Medéia. Vozes" de Christa Wolf.  
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Kassandra mantém os braços abertos. Seu braço esquerdo aponta Tróia. Seu braço direito, o 

monumental cavalo acima de si. Á noite cai pesada sobre Micenas. Porém, ouvidos mais atentos 

poderiam dizer escutar os pequeninos pés da poderosa mulher Kassandra a pisar leve e 

decididamente a lona que recobre o solo argivo em direção à morte. No campo de batalha, um 

estreito facho de luar desce a circundar a caixinha deixada por Kassandra, onde se encontram 

dispostos a tesoura, o anel de serpente de Enéias, as tiras de pano vermelho em volta e, sentados nas 

suas bordas, bonequinhos azuis, todos à espera de um novo dia. E, tão rápida quanto caiu, a noite 

vai cedendo lugar a uma intensa claridade que revela, a um só tempo, todo o palco da trágica 

guerra: o campo de batalha, a passarela lateral das muralhas, a gruta de Arisbe, o Conselho Real 

com as portas que dão para o pátio fechadas e o Portal de Micenas. Sentados na caixinha, os 

bonequinhos, em silêncio, mediam o confronto calado entre o cadáver de Príamo estendido no 

assoalho do salão onde, um dia, reinou soberano, e o inerte marco da vitória grega ancorado ante os 

portais do mundo "civilizado". Nada mais resta. Como única alternativa, atravessar o Portal. 

Retornar? Não. Do outro lado, o Portal, novamente. O vento manipula uma cortina preta como a 

avisar que a porta do galpão está, mais uma vez, aberta. Lá fora, os automóveis e os sons mecânicos 

diminuíram. As portas do galpão fecham-se.  

Fim  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


