
O autor esquartejado 
Pseudônimo: Barthes 
Personagens: ator, autor, diretor, alguém do público, figurantes com vísceras escondidas em suas roupas.  
 
O ator - Ok, mais um Jote. O último, eu espero, dessa vez. Falo o último porque eu não agüento mais 
esses textos que não são escritos para teatro. Tem poesia, tem crônica, tem carta de amor, tem confissão 
de homo-sexualidade, tem tudo. Até aula de teatro. Não precisam me olhar com essa cara. Não vou dar 
aula, não sou professor. Sou ator, não estão vendo? Mas acontece que sou um ator que não agüenta 
mais ter que fazer das tripas coração para pôr em cena essas coisas que as pessoas acham que é um 
texto para teatro. Tudo bem, tudo bem. Reconheço que é bem mais fácil por em cena um poema, uma 
crônica do que um texto com falas, ação e tudo  que como teatro não serve nem para um arremedo. Já 
viram? Como é que se interpreta um “oh” em cena? “Oh, meu amor”. “oh, dor!” Ou pior, “Oh, me mataste!” 
Já pensou? Me mastates! O cara leva um tiro, cai no chão, olha para seu assassino e solta essa ”Oh, me 
mataste”. Não dá, né? Aí chega o Jote. Aquele monte de texto em cima da mesa e as pessoas dão uma 
olhada num, noutro, já descartam os monólogos, e quando vêem uma frase de efeito, lá perdida por 
acaso entre um punhado de ohs, pronto, tá lá o texto, e é aquela carnificina para ter a oportunidade de 
dizer uma única frase que preste nesse emaranhado que são os textos para o Jote. Ok, tudo bem. Dá pra 
montar tudo hoje em dia. Já ouviram falar de teatro pós-dramático? Azar o de vocês. Hoje dá pra montar 
até bula de remédio. Dá pra adaptar receita de bolo, dá pra fazer depoimento pessoal, dá pra grunhir igual 
a um porco e dizer que é  performance, que é arte contemporânea. Tão brincando comigo! Isso é coisa do 
passado. Anos cinqüenta, sessenta, setenta, living, Asdrúbal, Barba, Zé Celso. Um pouco depois, aqui em 
Santa, Venera. O  Venera pode, porque ele foi o primeiro.  Enquanto o pessoal ainda tava montando 
chanchada o Venera metia o terror, fazia o que ainda era novidade nas terras da novidade. Mas agora, 
vinte anos depois, rapazinho me vem com teatro performático, improvisando sobre qualquer besteira que 
ouviu dizer de um professor que ouviu de um terceiro que nem sequer sabia do que estava falando? Não 
dá né!  
(Da platéia levanta um cara, vai rápido até o ator e lhe dá um empurrão)  
Autor – Fala mal do meu texto mais uma vez se você é homem!  
O ator – O idiota, tá estragando a cena. 
Autor - Não tinha nada disso no meu texto.  
Ator - Como é? Quer dizer agora que eu não posso dar uma improvisadinha sequer?  
Autor - Improvisar? Você não disse uma única palavra que eu tenha escrito até agora!  
Ator - Você devia me ser grato por isso. Até bem grato, se for levar em consideração aquela merda que 
você mandou pro jote.  
Autor - Olha aqui, se puto! Se você acha que eu vou aturar isso quieto...  
Ator - Isso, mostra a cara pseudônimo! Mostra essa fuça incapaz de articular uma única palavra que seja 
teatro de verdade!  
Autor – E o que pra você, viado, é teatro de verdade?  
Ator – Ora o teatro, o teatro... 
Autor – O teatro não é pra ser explicado por um atorzinho. Teatro se faz, não se explica. Não quero saber 
desses textos adaptados, não quero saber de bula de remédio, não quero saber de nada de nada dessa 
merda de teatro contemporâneo. Eu quero é o teatrão! Qual é? Não posso mais gostar de texto clássico? 
Sim, meu amigo, eu escrevo “oh”! Eu uso frase de efeito no meu dia-a-dia. Eu escrevo poema e ponho na 
boca de meus personagens. Qual é? Vai encarar?  
Ator – Eu hein,quero saber dessa merda não.  
Autor - Mas aqui no palco você vai ter que querer. Tá na chuva é pra se molhar, meu.  
Ator - Isso é que é frase de efeito, "meu". (entra o diretor na história)  
Diretor - Amigos, amigos. Vamos nos acalmar. Não precisamos ficar tão exaltados, é apenas a estréia. 
Toda a estréia é meio estranha, não é? (para o público)Vocês vão nos perdoar por esse contratempo, 
mas na verdade tudo isso faz parte do show, éstá tudo no "escript".  
Autor - No texto, tá tudo no texto. Era pra estar na verdade.  
Diretor - Mas você não acha que isso às vezes até ajuda a encenação a ficar mais rica, mais natural?  
Autor - texto é texto e tá acabado.  
Ator - Mas e a reação da platéia? Agora porque vossa excelência o autor quer eu não posso mais 
interagir?  
Diretor - Podemos achar um meio termo, que tal um texto colaborativo, criação coletiva?  
Autor - Tais gozando com a minha cara, não é? Não existe esse negócio de criação coletiva, tem sempre 
um que encabeça a história.  
Ator – ah é, vamos ver só. Vou chamar alguém da platéia. (puxa alguém da platéia)  



Ator – O senhor me desculpe mas a gente precisa resolver esse história. O que o senhor acha? 
Improviso, faço um teatro contemporâneo, sem texto, texto-não dramático, ou volto a ser um tolaço do 
século XIX tendo que decorar todas as minhas falas? 
Alguém da público – Olha, eu não sei muito bem... que é que eu vou dizer... O autor...
Autor – O senhor pode sentar, por favor. Muito obrigado pela sua participação, numa próxima vez em 
que seja preciso tirar a roupa a gente te chama de novo. 
Ator – Gostasse dele, não é?
Autor – Sai pra lá!
Diretor – Não estamos evoluindo.  
Ator – Pra evoluir temos que representar a bula. 
O cara do público (fala de seu lugar) E o que é que o teatro tem a mais que o cinema. Prefiro ir ao 
cinema ver uma merda qualquer do que ficar aqui nessa tortura de não teatro. 
Diretor – o cara tem razão, teatro ruim é insuportável. Antes um filme fraco do que uma montagem 
fraca. 
Ator – Mas e aí, e a pergunta do cara? O que que o teatro tem a mais que o cinema?
Diretor – Imaginação, porra. No cinema você vê o mar Cáspio. No teatro o mar não precisa nem de uma 
gota de água para significar um oceano. Quer ver? Oceano!
Ator – Você acha mesmo que eu vou me afogar, não é?
Diretor – Era só pra dar um exemplo.
Autor – Dá pra mudar rápido de história e cenário sem um único adereço no teatro. 
Ator – Ah, é?
Autor – Aja rápido! Peça podre! (o ator faz um trejeito) Viu, você nem precisava fazer nada, bastava 
continuar a fazer o que estava fazendo. 
Diretor – O importante é o contato direto com o público. Nunca no cinema alguém viria até a sua 
cadeira e faria isso. (Vai até o cara do público e lhe torce o nariz). 
Ator – Muito interessante. Deve ter sido uma experiência muito boa para o senhor,não é? Ação em 3D.
(há um grande silêncio vazio)
Diretor – Improvise. 
Autor – É vamos acabar com esse tédio, faça aí qualquer coisa. 
(o ator pode nesse momento fazer qualquer coisa)
Diretor – Até que foi interessante.
Autor – Mas estava no texto. 
Ator – Não senhor, no texto dizia claramente “o ator pode fazer qualquer coisa”.
Autor – então estava no texto. 
Ator – Mas quem criou fui eu. 
Autor – Azar o seu, leve o crédito. 
(mais um momento de silêncio vazio)
Autor – Pra esse texto dar certo alguém precisa morrer ou ser traído.
Ator – Traído tu já foi, corno. (o autor agarra o autor pelo pescoço, o diretor intervém)
Diretor – Ele tem razão.
Ator – Eu não disse, corno!
Diretor – Não, não isso. Mas que algo tem que acontecer, tem. Sei lá, a intriga, sabe? A tensão 
dramática!
(Ator e autor se entreolham furiosamente, fingindo tensão, caem na gargalhada) 
Autor – Que piada.
Diretor – Se fosse uma comédia seria de chorar. 
Autor – Vamos acabar logo com essa merda?
Diretor – Alguém tem que morrer.
Autor – Já sei, já sei, “a morte do autor”. Esse texto é velho, meu.
Diretor – Velho mas útil. 
Ator – Conclamo todos da platéia a matar o autor. (o diretor e o ator puxam pessoas da platéia para 
cercar o autor no meio da cena. Eles o cercam lentamente, Eles o consomem, rasgam suas roupas, 
retiram intestinos, unhas, dentes, cabelo até não sobrar nada além de carne crua e tomates sobre o 
palco. Todos voltam aos seus lugares. O autor, nu, senta-se junto ao público). 


