
TRANSPIRAÇÃO 1986 
 

ROTEIRO 
 

O espetáculo se desenvolve a partir de um fio básico inspirador – “o 

caminho do homem para a luz” – que será conduzido por três personagens: 

1. a maga, que depois de ter vivenciado duas explosões atômicas, multada em luz, 

volta a estes loucos tempos do século XX com sua missão; 

2. o ser essencial, humano e andrógino, que recria o ato original, vivendo num 

presente e sagrado constantes; 

3. o ser cotidiano, personagem de inspiração chapliniana, homem e mulher, que cria 

espaços ilusórios por onde se move guiado pelas imagens. 
 

A narração não é linear e nem se dá através das palavras. É através de 

gestos e músicas que se desenrola a trama. 

1. o Universo: luz, som e animal. 

2. nascimento do ser essencial: compreensão e reverência. 

3. a maga fala: “Nascer num dia qualquer era pertencer a um tempo, a um espaço, a 

uma cor e a um destino.” (Octávio Paz). 

4. o ser cotidiano se levanta, se veste, toma café e vai para a rua; se defende e ataca. 

5. o ser essencial se flagra e retoma o presente através de um ritual. 

6. a maga fala: “O tempo suspende sua carreira e nos oferece um presente pleno e 

perfeito: dança, comunhão e comilança com o que há de mais antigo e secreto no 

homem”. (Octávio Paz). 

7. o ser essencial descobre a água, a sensualidade e o prazer. 

8. o ser cotidiano se arruma diante do espelho buscando conquistar a platéia. 

9. a maga fala: “Não só dissimulamos a nós mesmos e nos tornamos transparentes e 

fantasmais; também dissimulamos a existência dos nossos semelhantes.” (Octávio 

Paz). 

10. o ser cotidiano sai de casa e abre portas; cansado e velho ele chega ao fim. 

11. através da natureza o ser essencial retoma o presente e o sagrado e se dirige à 

montanha recuperando os passos dados pela história. 

12. a maga fala: “Todo ser um dia se desfaz 

e está escrito no muro 

que a precisão de qualquer intelecto 

desfaz-se 

plenamente 

se dele aproximar-se 

a simplicidade. 
 

e há os que se apaixonam pela simplicidade.” 

(Luís Roberto Galízia) 

13. a maga retoma sua forma original – luz – e o ser essencial contempla a 

paisagem. 
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(teatro, música e dança) 
 

Chegada de um ponto desconhecido do Universo, onde não há tempo 

nem forma, a maga Overdose vem em missão de salvamento para a terra. Ela, que 

era só luz, toma uma forma humana e transmite sua mensagem através de um 

código de vida, som e emoção. Sábia e tolerante, Overdose observa o desabrochar 

da espécie e as malogradas tentativas do homem em restabelecer o contato com a 

essência de sua natureza. 

Sob a direção geral de Juçara de Morais, (destaque de interpretação em 

Senhorita Julia – 1984) com a preparação corporal de Beto Martins (Missão 

Impossível) a atriz Julia Pascale (O Exercício – 1984) interpreta o roteiro acima, 

contando com a participação especial dos músicos Reies Gil (Papavento) e Caito 

Marcondes (criador do Pé Ante Pé) e na concepção Visual Neneco (conhecido 

artista plástico das bonecas do Piu Piu, bar noturno de São Paulo). 

O roteiro básico do espetáculo serve como inspiração para os artistas 

envolvidos na montagem, onde música, teatro e movimentos se colocam num 

mesmo plano de importância. Outro ponto que se destaca na concepção do 

espetáculo é a tentativa de resgatar o lado lúdico e simples das palavras, dos sons 

e dos gestos esbarrando no conceito de “Teatro Mínimo”, introduzido e pesquisado 

no Brasil pelo encenador Luis Roberto Galizia. 

De 18 a 22 de dezembro na sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural 

de SÃO PAULO (R. Vergueiro, nº 1.000) às 20:00 horas de 4ª a sábado e domingo 

às 18:30 e 20:00 horas. 

SIMPLES (NATURAL) LENTO 

CENA 1 – ANDANDO – 1º canto do galo até o sol nascer. Espreguiçar um pouco. 

Se preparar e sair buscando o sol. Ver as estrelas. Sentir o frio na cabeça. Nos 

braços. Nas mãos. Prazer de andar. Esfregar as mãos. Medo de cobra. Olhando 

para baixo para ver o caminho. Mudar de lado. Subir o morrinho. Perceber a terra 

arada. A água. As flores. A casinha nova. Iniciar movimento. Voltar a ficar 

quietinha como uma mosca, uma borboleta, uma flor num galho. Somente 

caminhando. Ouvir o mergulho no lago. Tentar descobrir. Ver as pegadas no chão. 

Se afastar do mergulho para vê-lo melhor. Ouvir a água. A coruja. Os patos. 

Caminhar. Ver a grande árvore. Tentar subir rodeá-la. Perceber que é uma mulher 

que é um homem sem cabeça. Braços largos. Pinto grosso e curto com cravo grosso 

e curto cravado no peito, na mesma direção do pinto. Entender a vida. Ver o pé 

sujo. Limpá-lo na grama. Voltar. Ouvir a coruja e responder. Ouvir os periquitos. 

Procurá-los ao longe sobre as árvores, no céu e encontrar muitos pássaros 

acordando. Muitos. Soltar dois gritos/chamados no ar para as corujas. Procurar 

novamente os mergulhões, chegar bem perto, percebê-los, mas não vê-los sob os 

“aguapés”. Chamá-los assobiando, pigarreando... e nada. Correr para o morrinho 

para ver o sol nascendo. Recebê-lo egipciamente, reverenciando-o com tronco e 

cabeça. Sentir fome. Se assustar com o vôo de um pássaro grande que se assustou 

comigo. Seguir com os olhos e o corpo o vôo de um outro pássaro que passou 



raspando em mim. Surpresa com os periquitos que gritam e voam em bandos. 

Perceber o caminho de volta. Tai Chi com sol e texto e gesto. “Saber que o céu 

está lá em cima. Saber que os olhos estão perfeitos e que as mãos estão perfeitas. 

Sair andando. Por toda parte sentir o segredo das coisas vivas. Entrar por caminhos 

ignorados, sair por caminhos ignorados. Olhar, reparar tudo em volta, (sem a 

menor intenção de poesia). Girar os braços, respirar o ar fresco (...) sentir o sol (...) 

gostar de estar assim esquecido. Gostar desse momento (...) olhar com ternura a 

criação (...) olhar para todos os lados, olhar para as coisas mais pequenas, e 

descobrir em todas uma razão de beleza. Agradecer a Deus, que a gente ainda não 

sabe amar direito, a harmonia que a gente sente, vê e ouve. A beleza que a gente 

vê saindo das rosas; a dor saindo das feridas. (...) sentir a claridade do sol, espalmar 

os dedos, (...)”. 
 

TEATRO ORGÂNICO APRESENTA TRANSPIRAÇÃO 

Performer Julia Pascale – Direção Juçara de Morais – Poemas Manoel de Barros – 

Música Gil Reyes e Paulo Pascale Junior – Vídeo Val Sampaio e Mariano Klautau 

Filho – Projeto Gráfico Domingos Pascale 

 

Transpirar na ação – intuição 

Ação inspirada no In-Yn 

Inspiração que transcende 

Teatro Orgânico 

O tempo altera a criação – Teatro ação vira 

 

Transpirar o ar – A língua desata o nó da 

garganta e a palavra acontece – ação 

sobre a palavra (inspiração) 

A palavra é o gesto. A palavra é o objeto, 

a massa a ser esculpida. 

Todo o vocabulário se esgota, a palavra 

pertence ao corpo mas o sentido está 

contido na alma, o sentimento da palavra 

é o infinito do verbo. 

É preciso buscar a essência da palavra e 

falar com a voz dos deuses. 
 

Transpirar no ar – O corpo no movimento 

tocando o espaço, buscando a forma 

perfeita de ser. A Música existe porque 

Deus está presente e revela a sua 

presença física através do ser. A dança 

acontece e nasce o ritual. 

O movimento é o verbo. 

Buscar integração e equilíbrio entre 

expressão vocal e física até que a energia 

criativa consiga fluir no corpo do ator 

alterando naturalmente o comando de 



ação. 

O ator é o maestro, o mestre que cria 

forma através de um dos canais de 

expressão sintonizados. A cena acontece 

quando finalmente a escolha se dá e o 

ator transpira a inspiração. TRNSPIRAÇÃO. 

Juçara de Morais 

 

Uma tartaruga move a cabeça dentro e fora 

da casca, anunciando que é o tempo da 

eternidade o espaço escolhido para a 

trans-piração. O corpo, máquina e 

organismo, é o reduto vertebrado onde 

músculos, ossos e sangue põem-se a 

fabricar seu necessário satóri. 

Tratando de uma viagem, “Transpiração” 

não nega seu estatuto de vertigem, de 

trânsito entre pontos, lugares, tempos, 

civilizações que buscam harmonizar-se 

no espaço. 

Edélcio Mostaço 
 


