
CRINU e CASTITE 

                                                                                            Pseudônimo: Dostuievisque da Silva

Primeira Tonalidade – Kafka – Enquanto o público se dirige as cadeiras quatro atores espalhados pela 
platéia os observam de certa distância. Estes atores-detetives-kafkinianos fazem comentários entre si 
sobre alguns dos sujeitos-público. Os comentários não devem ser ouvidos pela platéia. Em cena uma 
senhora idosa sentada numa cadeira. A intenção é levar o público a acreditar que este boneco é mesmo 
uma senhora idosa. Quando todas as atenções-olhos-interesses estiverem concentrados nela inicia-se 
a segunda tonalidade. Segunda Tonalidade – Dostoiévski – Muito lentamente Raskólnikov caminha por 
detrás do boneco da velha. Aos poucos deixa o público perceber que dentro de seu sobretudo há um 
machado. Lentamente retira o machado, perfilado atrás da cadeira, levanta sobre sua cabeça e num 
golpe fortíssimo divide a velha e a cadeira em duas. Após uma pausa inicia dialogo com a platéia.

Raskólnikov – A humanidade se divide em duas: De um lado temos os seres ordinários e de outro os 
seres extraordinários... Fiquem tranqüilos, prometo não lhes causar nenhum aborrecimento clichê. Sei 
que vocês conhecem o meu Crime, que conhecem também o meu castigo. É justamente por isso que 
quem escreve esse texto me utiliza. Ele acredita que entre nós haja uma certa cumplicidade. Acredita 
que se for eu a lhes contar, alguns serão capazes, com um pouco de esforço, de perdoar. O dilema ético 
de quem escreve esse texto é ter junto ao Nute experimentado momentos extremos de alegria e ser a 
única testemunha de um Crime Hediondo cometido por integrantes deste Núcleo de Teatro 
Experimental. Denunciar aqui, através de mim, algo que nunca teve coragem de levar à polícia foi a 
única forma que encontrou para resolver esse conflito... Mas por favor, mantenham o senso crítico. 
Culpar é fácil, é uma ação ordinária. Todos somos bons em culpar, o cristianismo nos aperfeiçoou nisso. 
Já a experimentação é difícil, pouquíssimos conseguem. Se a existência ordinária necessita 
eminentemente da culpa, da responsabilização e do ressentimento, se ela só funciona julgando e 
condenando um outro como seu algoz, se para respirar precisa sempre ser a vítima. A existência 
extraordinária necessita do experimento. Já que caminhamos para um julgamento, podemos ambas as 
existências em termos de lei. A Lei da existência ordinária prega: Ele é Mau, Logo eu Sou bom. A Lei da 
existência extraordinária diz: Seja bem vindo Dioniso: 

Terceira Tonalidade – Ritual Dionisíaco – Faixas-gritos-panfletos-projeções-etc anunciam: “Não 
interpreta, FAZ!”; “Apolo morre crucificado”; “Dioniso Vive”; “O importante não é o sentido das palavras, 
não é tornar o texto inteligível, mas torná-lo vivo”; “Em busca do Ator Santo”. Algumas ressonâncias com 
os experimentos do NUTE em fotos-imagens-textos criam um clima Ritual-Nute. Quando o crescente do 
ritual atingir o limite ocorre uma parada brusca. Blackout Quarta Tonalidade – Julgamento-Tribunal – 
Pela platéia entra em cena o Promotor-Fritz-Oktoberfest: suspensórios, chapéu, bermuda: figurino 
clássico. Sua entrada é marcada com uma melodia-oktoberfest, esta melodia não deve ser alegre, mas 
sinistra, se possível macabra. Fritz ostenta ares germânicos de superioridade. Possui forte sotaque 
alemão de Blumenau. Será o promotor do caso. Deve auxiliar a platéia a se perceber como Juiz do 
Caso.

Fritz – Meritíssimo; eu vou começar ressaltando a forma como o acusado se auto nominava; ele dizia 
fazer teatro, mas todos os conheciam por Nute; Nute? Nute Meritíssimo. Onde já se viu chamar PUTA a 
grupo de teatro? Se realmente a intenção era fazer teatro porque chamavam de NUTE? Temos aqui um 
primeiro indicio de que o real propósito era bem outro. Se vossa excelência me permite, gostaria de 
chamar minha primeira testemunha...(Voz em off – Que entre a testemunha). Novamente pela platéia. A 
testemunha é um Cristo-Mendigo-Crucificado. Numa das mãos presas segura um chicote, na outra uma 
placa com os dizeres “Bata-me por R$ 0,50”. Faz-se uma parada em meio ao público. Cristo-Mendigo 
esmola seus R$ 0,50 ao público. Se ninguém da platéia pagar pelo serviço um ator que deverá estar 
junto ao público paga os cinqüenta centavos e chicoteia com força o Cristo-Mendigo que sente enorme 
prazer com a ação. Continua mendigando outros R$ 0,50 Até que Alemão Fritz se aproxima dele e diz:

Fritz – O Senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade?
Cristo – (que se transforma em Inri Crist) Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se 
não através de mim. 
Fritz – Meritíssimo; o testemunha dispensa apresentações. Se vossa excelência consentir gostaria de 
passar diretamente as minhas perguntas. (pausa) Vossa Santidade (para Cristo)  conhece este Senhor? 
(aponta para NUTE. Formação de irmãos-irmãs Siameses: múltiplas cabeças e um corpo)



Cristo – Aaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiii (que agora assume traços histéricos-afetadíssimos) Sim, eu 
conheço. É O NUTE. Ele apresentou um espetáculo monstruoso chamado Apocalypsis Cum Figuris, 
na Visão de Santa Catarina, Os Anjos e Nós. Uma abominação, um sacrilégio para com os textos 
sagrados. Deveria ser queimado em praça pública, depois esquartejado. Se eu conseguisse sair 
dessa Cruz encheria a cara dele de tabefe. Fizeram piada de mim, compararam minha atuação com a 
daquele comunista Ché Guevara. Imprimiam sudários da minha cena do lava pés, minha cena, onde 
ao invés da minha imagem pessoal, faziam propaganda desse comunistinha de merda...Meu pai está 
furioso, furioso... 

Fritz – Temos aqui Meritíssimo inúmeras evidências da montagem desse espetáculo. (projetar filme, 
mostrar cartazes, folders, material sobre a peça; ao gosto do diretor é possível misturar as imagens 
com a montagem original de Grotowsky). Fritz – (para Nute que responde sempre sim com as 
cabeças) o senhor ainda montou “O Homem do Capote e Outros Seres” não é mesmo? “Variante 
Woyzec-Mauser”, “MacBeth's”? “Cio das Feras”, “Camaleão da Mata”, “A Morta...” O senhor se 
dedicou a produzir estes e muitos outros espetáculos onde críticas e deboches ao nosso modelo de 
existência eram evidenciados? Mas não, rir de nós não era o bastante, era preciso ainda seduzir 
nossos filhos para que eles rissem junto com o senhor. Meritíssimo, este sujeito, ardilosamente 
construiu uma armadilha aos nossos descendentes, uma arapuca, uma verdadeira arapuca 
camuflada com a denominação JOTE-TITAC. (Pausa) Para esse tal Jote-Titac NUTE convidava 
nossas crianças que inocentemente apareciam achando se tratar apenas de um Festival de Teatro. 
Mas o teatro era apenas uma isca, não é mesmo? Tenho aqui comigo, Meritíssimo, alguns dos textos 
apresentados neste dito Festival Jote-Titac (Mostrar livro “Jogos de Teatro: 12 anos de teatro em 
Blumenau) textos escritos por este mostro e encenados por nossos filhos: “ÉV'E ADÃO”; “OS FILHOS 
DE BLUMENAU”; “NUS”; “DISCURSO, PELE E SEXUALIDADE” entre tantos e tantos outros cujas 
intenções eram satirizar nossa fé, nossa moral, nossa cultura germânica e até mesmo, Meritíssimo, 
nossa masculinidade. O senhor nunca teve formação em teatro e mesmo assim criou uma escola 
para “ensinar” Teatro. E o que se ensinava ali? Se os espetáculos eram todos afrontas aos valores 
mais preciosos muito provavelmente o que o senhor ensinava não passava de...

Raskólnikov – Protesto, Meritíssimo, a promotoria está induzindo meu cliente a uma resposta.

Fritz – Ok! Vou mudar minha pergunta: o que quero saber é muito simples. Sr. Nute, qual o verdadeiro 
objetivo do senhor nesses 18 anos de atividades “ditas” teatrais?

Nute – (as três vozes falam de forma desordenada) Liberdade; levar as pessoas a pensar, encontrar 
pessoas com quem pensar; criticar o conservadorismo (junto as vozes em cena incluir trechos das 
entrevistas gravadas onde se falam dos objetivos do grupo) 

Fritz – Ah! Então o senhor confessa; o senhor confessa. Meritíssimo o acusado acaba de confessar o 
Crime

Raskólnikov – Meritíssimo, a segunda página em letra 10 Arial está terminando. Não há mais espaço 
para um fechamento dialogado entre os atores-personagens. Restam apenas oito linhas à quem 
escreve este texto: Regra do Jote-Titac: Experimentando Nute. A confissão de meu cliente não deixa 
dúvidas. Sei da gravidade. Afinal, foram 18 anos. É muito tempo. Não irei convocar sua benevolência 
nesse sentido. Que há um Crime, meu cliente confessa, que o Crime em questão foi praticado pelo 
Sr. NUTE ao tentar transformar seres ordinários em seres extraordinários, concordamos com a 
promotoria, mas tenho certeza, Meritíssimo, de que se vossa excelência ousar experimentar a 
existência extraordinária conosco, pelo menos por alguns segundos, terá muito mais condições de 
julgar este caso. (Volta-se ao Ritual-Nute-Dioniso, contudo dessa vez o público é levado à participar).


